SegítsVelem, mert adni jó! akció felhasználási feltételei
A felhasználási feltételek 2019. szeptember 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.
Elvisszük a játék örömét!
A játék öröme minden gyermeknek jár. Mégis sokan vannak, akik olyan helyen
élnek, ahol nincs játszótér, sem focipálya, és lehetőség sincs arra, hogy a
szabadidejüket együtt, játékkal töltsék. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat mozgó
játszóterei ezeket a kis településeket járják, hogy játékot és vidámságot vigyenek az
ott élő gyerekeknek. A járműveken sokfajta társas és sport játék mellett ugráló vár is
van, de a busszal érkező játékmesterek kevés eszközt igénylő játékokra is
megtanítják a gyerekeket, és azt is megmutatják nekik, hogyan tudnak saját
maguknak játékokat készíteni. Pontjaiddal segíts te is, hogy egyre több gyerekhez
eljuthassanak a játszóbuszok.
3.
A színesebb mindennapokért
A legtöbb gyerek számára természetes, hogy ha játszani szeretne, csak elővesz
egyet kedvenc játékai közül, ha focizni támad kedve, lemegy a térre a barátaival,
és ha beteg, az édesanyja ápolja. Gödön, a Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés
Házában 200 olyan gyerekről és fiatalról gondoskodnak, akik súlyos
fogyatékossággal élnek és családjuk nem tudja otthon gondjukat viselni. Az ő
mindennapjaikat az intézmény munkatársai és önkéntesei tehetik szebbé és
tartalmasabbá foglalkozásokkal, színes játékokkal, kényelmesebb ággyal vagy
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éppen egy mindig működő mp3 lejátszóval. Segíts te is adományaiddal, hogy a
gödi otthonban élő gyerekek számára örömteli hétköznapokat adhassunk!
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!
5.
SegítsVelem a WWF Hiúzvédelmi programjában is!
A PontVelem Okos Programban gyűjtött pontjaiddal most hozzájárulhatsz a WWF
Hiúzvédelmi programjához, amely segíti a magyar hiúzállomány pontosabb
megismerését és nyomon követését. A legtöbb pontot felajánló diák WWF
ajándékcsomagot kap.
Adomány a vadonért! - Hiúzvédelem
A nagyragadozók - mint a táplálékpiramis csúcsán elhelyezkedő állatoknélkülözhetetlen szerepet töltenek be az erdei élővilágban, hiszen jelenlétük
növelheti a biológiai sokszínűséget. A hiúz egy Magyarország területén is előforduló,
rendkívül ritka, fokozottan védett macskaféle. Az emberi zavarás, élőhely vesztés és
illegális elejtések miatt számuk a történelmi időkhöz képes jelentősen lecsökkent, de
a kitartó természetvédelmi munkának hála, elkezdték újra birtokba venni hazai
erdeinket. A PontVelem Okos Programban gyűjtött pontjaid egy részének
felajánlásával most hozzájárulhatsz a magyar hiúzállomány pontosabb
megismeréséhez és nyomon követéséhez. A lényeg, hogy adni és segíteni jó, akár
néhány pont is segíthet!
A felajánlásokat 2019. szeptember 30. - 2019. november 17-ig lehet elküldeni.
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
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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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