SegítsVelem MosolyManók akció
Idén még nagyobb szükség van a segítségetekre, hiszen sokkal több rászoruló
gyermek számít Rátok!

A felhasználási feltételek 2022. november 18. és december 9. között érvényesek.
Varázsolj mosolyt egy társad arcára!
SegítsVelem MosolyManó! Adj új életet a használt, de jó állapotú játékaidnak!
A PontVelem Okos Program SegítsVelem MosolyManók akciója során, az iskolák már
most elkezdhetik gyűjteni a használt, de jó állapotú játékokat, hogy azokat a Máltai
Szeretetszolgálat eljuttassa karácsonyra a rászoruló gyermekek részére.
A PontVelem Okos Program tagjaként, a diákoknak lehetőségük van karácsonykor
is jótékonykodni! Itt most nem a pontokra számítunk, hanem a jó állapotú tárgyi
adományokra! Természetesen mindenféle jó állapotú játék felajánlható!
Az adománygyűjtés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közös szervezésében, a
Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkársága és a GLS Hungary
csomaglogisztikai szolgáltató támogatásával valósul meg.
Elszállítási időszak: 2022. november 18- 2022. december 9. között
Az akció csak az iskolák és a diákok segítségével valósulhat meg! Van, aki még
nem gondol a karácsonyra, de van, aki nem is szeretne, mert ő nem örül
karácsonykor. Segítsünk rajtuk és varázsoljunk mosolyt az arcukra! Ehhez azonban
az kell, hogy az iskolák csatlakozzanak a SegítsVelem MosolyManók gyűjtéshez.
Légy Te is SegítsVelem MosolyManó és december előtt ajánlj fel olyan dolgokat,
amire neked már nincs szükséged és más nagyon örülne neki.
Hogyan SegítsVelem Karácsonykor?
A mosolyt csak a Te segítségeddel tudjuk elővarázsolni!
1. Otthon szedd össze megunt játékaid, de olyat, ami még használható, jó állapotban
van, és amivel még Te is szívesen játszanál! Ezeket tedd be egy dobozba és írd a
dobozra, hogy milyen nemű és korú társadnak szánnád ezt a csomagot! Kérünk,
hogy NE tegyél a dobozra masnit vagy szalagot!
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2. 2022. november 16. és 2022. december 8. között vidd be az iskolába a dobozt és
add oda a Kapcsolattartó tanárodnak! A doboznak szállításra alkalmasnak kell lenni,
csak az előírt szabályoknak megfelelő csomagokat fogják elszállítani az iskolából.
Csomagok maximális mérete: 50 X 50 X 50 cm méretűek lehetnek a küldemények
(max. 50 cm széles, max. 50 cm hosszú, max. 50 cm magas) Kizárólag postai
feldolgozásra alkalmas, ragasztószalaggal lezárt-leragasztott, sérülésmentes
kartondobozban (az esetleges korábbi vonalkódos címkéket el kell távolítani) tudjuk
elszállítani az ajándékokat! Az akció lezárását követően érkezett csomagokat nem
tudjuk elhozni.
3. Ha a csomagot bevitted az iskoládba, további teendőd nincs. A csomagok célba
juttatását a tanárod segítségével mi intézzük. A te dolgod már csak a jóleső mosoly,
hogy segítettél! A csomagok elszállítását kizárólag az iskola alá regisztrált tanár tudja
megrendelni a www.pontvelem.hu oldalra belépve, a SegítsVelem alatt található
karácsonyi gyűjtés oldalán.
Tavaly összesen több mint 20 000 csomagot gyűjtöttünk össze, terveink szerint idén
karácsonykor is sok-sok gyereknek mosolyt varázsolhatunk az arcára!
FONTOS!
A kapcsolattartónak meg kell adnia, hogy hány csomag gyűlt össze az iskolában,
de nem az utolsó pillanatban! Kérjük, hogy a megfelelő szállítás érdekében, a
dobozokon kívül ne legyen sem szalag, sem masni!
Kérjük, hogy az őszi szünet előtt tájékoztassa az adományozás lehetőségéről a
gyerekeket, mivel a csomagok elszállítása 2022. november 18. és december 9. között
történik. Ezt követő elszállítási igény esetén, sajnos nem tudjuk elszállítani a
csomagokat. Nagyon fontos lenne, hogy ne csak az utolsó héten kerüljenek
elszállításra a csomagok, ebben nagyon számítunk az Ön együttműködésére, hogy
minden rászoruló részére biztosan eljusson az ajándék.
Elszállítási időszak: 2022. november 18- 2022. december 9. között
Az elszállítási igényeket, legkésőbb az elszállítási napok előtti napon, délelőtt 10:00
óráig kell leadni a weboldalon.

Pontos csomagfelvételi dátumok az iskolákból:
o
o
o
o

november 18. (péntek)
november 25. (péntek)
december 2. (péntek)
december 9. (péntek)

Az elszállítási igényeket legkésőbb 2022. december 8. 10:00 óráig kell leadni a
weboldalon. Akár minden héten is leadható a csomag elszállítás igénylés, így nem

PontVelem Nonprofit Kft.
www.pontvelem.hu
Budakeszi, 2092, Kagyló utca 1-3.

kell tárolni a dobozokat az iskolában és a GLS is sokkal egyszerűbben elszállítja a
csomagokat, mint egyben, minden címről az utolsó pillanatban.
Nem csak PontVelem iskolák vehetnek részt a gyűjtésben!
A csomagok elszállítását kizárólag az iskola alá regisztrált tanár tudja megrendelni a
www.pontvelem.hu oldalra belépve, a SegítsVelem alatt található karácsonyi
gyűjtés oldalán (www.mosolymano.hu ).
Maximum 200 iskolából tudjuk elhozni az ajándékokat.
Amennyiben az iskola eddig még nem regisztrált a PontVelem Okos Programba,
abban az esetben is kell regisztrálnia a tanárnak, mert csak így tudja leadni
rendelését. Ez nem kötelezi az iskolát a PontVelem Programban való részvételre.
Idén második éve, már nem csak a gyerekek jótékonykodhatnak az akcióban,
hanem a „Felnőtt Mosolymanók”, vagy akár cégek is, akik ezen a felületen
támogathatják a programot és egy erre a célra létrehozott számlára utalhatnak
támogatást. Emellett, pedig amennyiben a diáknak nincs megunt játéka, vagy nem
tud a rászoruló társai részére ajándékdobozt összeállítani, akkor idén első alkalommal
lehetősége van a programban gyűjtött pontjaiból is felajánlani erre a célra. Az így
összegyűlt felajánlásokat is a rászoruló családok karácsonyi ajándékaira fordítja a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat.
Gyűjtési időszak:
2022. november 18-tól december 9-ig tart!
Elszállítási időszak:
Folyamatos, az elszállítási igények leadásától függ.
Máltai Szeretetszolgálatnak történő adományozás részletei
A Máltai Szeretetszolgálathoz a GLS segítségével eljuttatjuk a csomagokat, majd ők
azokat kiszállítják karácsony előtt a rászoruló családokhoz.

Tarts velünk Te is, biztosan nem fogod megbánni, mert adni jó!
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