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ŠKOLNÍ PLAVECKÝ BAZÉN - KIRCHBERG 

 

Vážení rodiče,  
 
v sobotu 19. dubna od 10.30 hod. do 15.30 hod. organizuje Výbor pro třetí svět PLAVÁNÍ  
- SPONZOROVÁNÍ, které se koná v plaveckém bazénu Evropské školy (vstup od parkoviště 
mateřské školy) a je určeno dětem prvního stupně Evropské školy.  
 
Aby se děti mohly této akce zúčastnit, musejí požádat jednu nebo více osob, aby je podpořila 
jakoukoli finanční částkou. Dne 19. dubna každé dítě předá nashromážděné peníze 
organizátorům u vchodu do plaveckého bazénu. Děti budou chodit do bazénu po deseti až 
patnáctičlenných skupinkách a budou plavat 15 minut. Vybrané finanční prostředky budou 
použity na projekty, které Výbor pro třetí svět v současné době podporuje. Jsou to například 
tyto dlouhodobé projekty: 
 
Bolívie, La Paz, La Ciudad del Nino Jesus 
Toto centrum poskytuje ubytování pro 120 dětí, zajišťuje školní vzdělání  pro 550 dětí 
v rizikové situaci, dospívající lidé se zde odborně připravují na své povolání. Finanční pomoc 
je určena na rekonstrukci domova pro malé děti. 
 
Brazílie, Ribeirao Preto, CORASSOL: Centrum  pro sociální orientaci, reintegraci a pomoc 
Jedná se o lékařské, ubytovací a vzdělávací centrum pro děti nakažené virem HIV, které 
nemají přístup k lékařské péči, které jsou buď opuštěné nebo jsou sirotci, nebo které pocházejí 
ze špatně situovaných rodin. Finanční pomoc je určena na nákup léků a  lékařského vybavení. 
 
Mali, region Segou, společně s NGO „Frères des Hommes, Luxembourg“ 
Jedná se o výuku mladých lidí z venkova. „Mali-Enjeu“ tyto lidi připravuje na práci truhlářů, 
barvičů textilií, výrobců mýdla a zpracovatelů ovoce. 
 
 
Rádi bychom Vás ujistili, že budou přijata nezbytná opatření pro zaručení bezpečnosti dětí 
v plaveckém bazénu. S radostí uvítáme Vás i Vaše děti v sobotu 19. dubna a věříme, že 
v hojném počtu podpoříte tuto naši akci. 
 

Výbor pro třetí svět při Evropské škole 
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