
Európai Iskola Harmadik-vilàg Bizottsàga 
 

Jótékonysàgi ùszàs az iskola uszodàjàban 2008. àprilis 19-én 
szombaton 

 
 
 
Kedves Szülôk ! 
 
 
 Az Európai Iskola Harmadik-vilàg Bizottsàga ( Comité Tiers-Monde) àprilis 19-én 
10.30h-tól 15.30h-ig az iskola uszodàjàban (megközelíthetô az óvóda parkolójàból) 
jótékonysàgi ùszàst szervez óvodàsok és alsótagozatosok részére.  
Kérjük a kedves szülôket, hogy tàmogassàk gyermekeiket ebben a kezdeményezésben és 
kisérjék el ôket erre az eseményre. 
 
A gyermekek àltal vàlasztott személyek maguk meghatàrozta összeggel jàrulnak hozzà a 
rendezvényhez. Április 19-én az uszoda bejàratànàl minden résztvevô gyerek àtadja a 
szervezôknek az àltala gyûjtött pénzt tartalmazó borítékot. A gyermekek 10-15 fôs 
csoportokban  15 percig ùsznak. Az összeget a Harmadik-vilàg Bizottsàg (CTM) àltal 
tàmogatott projektek megvalósítàsàra fordítjuk, amelybôl hàrom hosszùtàvù: 
 
Bolívia, La Paz, Ciudad del Nino Jesus 
Ez a befogadó és oktató központ 120 gyermeknek nyùjt otthont. Iskolàt és szakképzést adó 
mûhelyeket mûködtet 550 rendkívül nehéz helyzetben lévô gyermek részére. Az anyagi 
segítség a gyermekotthon felùjítàsàt szolgàlja. 
 
Brazilia, Ribeirao Preto, CORASSOL: Centre pour l’Orientation, la Réintégration et 
l’Assistance Social( Orientàciós és a Tàrsadalmi Beilleszkedést Segítô Központ) 
Árva vagy elhagyott szeropozitív gyermekeket befogadó otthonról van szó, ahol még 
hàtrànyos helyzetû , az egészségügyi tàmogatàsból kimaradó csalàdokat is tàmogatnak.  
A befolyt összegbôl a gyógyszerek megvàsàrlàsàt és a központ felszerelésének felùjítàsàt 
kivànjuk segíteni. 
 
Mali, a « Frères des Hommes » egyesület luxemburgi szervezete az Európai Iskolàval 
karöltve, a mali falusi fiatalokat tàmogatja, 320 tanuló szakmai képzését  
(gyümölcsfeldolgozó, asztalos, textilfestô, szappankészítô) teszi lehetôvé. 
 
Biztosítjuk önöket, hogy az ùszàst a legszigorùbb biztonsàgi intézkedések betartàsàval 
felügyeljük. 
 
Kérjük, hogy tàmogassàk jótékonysàgi akciónkat és àprilis 19-én, szombaton 10.30h-tól 
gyermekeikkel együtt szeretettel vàrjuk önöket az uszodànkban. 
 
 
       

Az Európai Iskola Harmadik-vilàg Bizottsàga  
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