SegítsVelem, mert adni jó! akció felhasználási feltételei
A felhasználási feltételek 2016. augusztus 1-től visszavonásig érvényesek.
A PontVelem Okos program tagjaként mostantól van lehetőséged jótékonykodni is!
A gyűjtésekből származó pontjaidból felajánlhatsz nemes célokra! Egy pont is
számít, a lényeg, hogy segítsünk a rászorulóknak!
Jelenleg négyféle jótékony célra van lehetőséged pontokat felajánlani! Van három
olyan cél, amelyekre a Máltai Szeretetszolgálattal együtt gyűjtünk, illetve
támogathatod az iskolád alapítványát is, hogy elérje a célját! Bármennyit adhatsz,
akár egy pontot is, a lényeg, hogy tegyünk jót azokkal is, akik rászorulnak a
segítségünkre. Ha hozzájárulsz, megjelenítjük a nevedet a kitűzött célokhoz tartozó
adományozók listáján, valamint Te is megoszthatod a facebookon a barátaiddal
ezt a jócselekedeted!
Diák, osztály, csoport, tanár, bárki adományozhat, mert adni jó!
Jótékony célok:
1.
Adj szemüveget, adj éles látást!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a rászoruló családok gyerekeinek ingyen elkészíti
a szemüveget. Szépet, aranyosat, ami jól áll nekik. És persze olyat, amivel élesen
látnak. A tiszta látás nagyon fontos. Szerinted is? Akkor segíts velünk!
2.
Focikapu a máltais focista gyerekeknek
A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai évek óta fociznak olyan gyerekekkel, akik
rossz lakhatási körülményeikből adódóan nehezen tudnak otthon tanulni és emiatt
rosszabbul teljesítenek az iskolában. Focizni azonban csak az mehet, akinek kész
van a házi feladata! Amióta a legszegényebb telepeken focicsapatokat
szerveznek, az ott élő gyerekek egyre jobb tanulók, nem lógnak ki a sorból és az
osztályban is egyre több barátjuk van! Támogasd Te is pontjaiddal a Máltai SE
focistáit!
3.
300 mozgáskorlátozott nyári táboroztatása
A legtöbb ember sajnálattal tekint egy kerekes székben élő emberre, fogalma sincs
arról, mit mondjon, vagy mit tegyen az adott helyzetben. A mindennapok során
láthatatlan falak zárják el őket a többségtől, bizonyos értelemben ők is
kirekesztettek. A Máltai Szeretetszolgálat nyári táborában rengeteg szabadidős
programot, találkozót és sport - versenyt szerveznek nekik, hogy növeljék
önbizalmukat és segítsék beintegrálásukat a társadalomba! Segítsd Te is
adományoddal a mozgássérülteken!
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4.
Iskolád alapítványának kitűzött célja
Ajánld fel pontjaidat az iskolád alapítványának! Így a sulid által kitűzött cél
könnyebben megvalósítható lesz! Esetleg egy új udvari berendezés vagy új
sporteszközök vásárlás a cél? Netán kirándulni mennétek vagy az iskola renoválása,
illetve technikai fejlesztése lett kitűzve célként? Utalj iskoládnak pontokat, ezzel
nemcsak iskolád, de Te is jól jársz!

Az adományozás menete
Az adományozás roppant egyszerű! Olyan, mintha a PontBoltban vásárolnál, a
PontBoltban található adományozó felületen bármennyi pontot felajánlhatsz a
kijelölt jótékony célok egyikére. A felajánlott pontokat levonjuk a PontSzámládról.
A PontVelem az összegyűjtött pontok értékét továbbítja a Máltai Szeretetszolgálat
vagy az iskolád részére.
Máltai Szeretetszolgálatnak történő adományozás részletei
A Máltai Szeretetszolgálattól negyedévente visszaigazolást kérünk, hogy abban az
időszakban hol jártak, vagy mit vettek, vagy pld. kik kaptak szemüveget. Ezeket az
információkat megjelenítjük a weboldalunkon. Tehát Te is pontosan láthatod, hogy
milyen nemes célra ajánlottad fel a pontjaidat, mi valósult meg a pontjaidból!
Iskolai alapítványodnak történő adományozás részletei
Az iskolai alapítványt és annak kijelölt célját a Kapcsolattartód viszi fel a weboldalra.
Belépést követően az adatlapodon is láthatod majd az iskola alapítványát és célját
is. Amennyiben adományoztál az iskoládnak, természetesen az igazgatód is
értesülni fog erről. Egyénenként nem közöljük az iskolával, hogy ki menyi pontot
adott, csak összesítve, hogy összesen hány pontot ajánlottak fel az iskolából, illetve
azok nevét, akik felajánlottak, természetesen csak abban az esetben, ha
hozzájárulsz neved megjelenítéséhez.
A PontVelem az összegyűjtött pontok értékét továbbítja az iskolád alapítványa
részére. A sulidtól is visszaigazolást kérünk, hogy mikor érték el a kitűzött célt. Tehát
Te is pontosan láthatod, hogy milyen nemes célra ajánlottad fel a pontjaidat, illetve
az iskolában tapasztalhatod is.
Amennyiben a kapcsolattartód nem töltött fel alapítványt, csak annyit láthatsz az
adatlapodon, hogy „Az iskolád egyelőre még nem jelölt meg alapítványt”.
Köszönet az adományokért
A honlapon minden kitűzött célhoz tartozik egy adományozó lista, ahol az
adományozók neve kerül felsorolásra (ha előzetesen hozzájárultál ehhez az
adományozásnál). Hozzájárulás esetén a heti sztároknál is megjelenik az
adományozó, aki az elmúlt héten a legtöbb pontot ajánlotta fel. Amennyiben a
legtöbb pontot felajánló PontVelem tag nem szeretne megjelenni a heti sztárok
között, a sorban a következő PontVelem tag jelenik meg helyette.
Tarts velünk Te is, biztosan nem fogod megbánni, mert adni jó!
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