
 
KOMITET  TRZECIEGO  ŚWIATA  PRZY  SZKOLE  EUROPEJSKIEJ   

W  LUKSEMBURGU 
PŁYWANIE  PATRONACKIE  –  sobota, 19 kwietnia 2008.r 

BASEN  SZKOLNY  –  KIRCHBERG 

 
 
Drodzy rodzice, 

Komitet Trzeciego Świata organizuje w sobotę, 19 kwietnia, w godzinach od 10.30 
do 15.30 na basenie szkolnym (wejście od strony parkingu École maternelle) akcję 
pływania patronackiego dla dzieci Szkoły Europejskiej (ze szkoły podstawowej i 
przedszkola). 

Dzieci, które chciałyby uczestniczyć w tej akcji, powinny zwrócić się do wybranych przez 
siebie osób (lub osoby) z prośbą o drobne kwoty pieniężne. 19 kwietnia przy wejściu na basen 
każde dziecko przekaże organizatorom akcji kopertę z zebranymi przez siebie pieniędzmi. 
Dzieci wejdą na basen w grupach po 10-15 osób i będą pływały przez 15 minut. Zebrane 
fundusze zostaną przeznaczone na projekty, które Komitet Trzeciego Świata aktualnie 
wspiera. Są to trzy długoterminowe projekty: 

w Boliwii, w La Paz, Ciudad del Nino Jesús 
Ośrodek pobytu i szkolenia, zakwaterowanie dla 120 dzieci, szkoła i pracownie techniczne dla 
550 zagrożonych dzieci i młodocianych. Pomoc finansowa jest przeznaczona na odbudowanie 
świetlicy dla najmłodszych dzieci 

w Brazylii, w Rebeirao Preto, CORASSOL: Centre pour l'Orientation, la Réintégration 
et l'Assistance Sociale 
Chodzi o świetlicę i centrum edukacyjne dla seropozytywnych dzieci, osieroconych i 
opuszczonych lub z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, pozbawionych opieki 
lekarskiej. Pomoc finansowa przeznaczona jest na zakup lekarstw i wyposażenia 

w Mali, razem z  ONG « Frères des Hommes » z Luksemburga 
Dotyczy projektu pomocy ekonomicznej dla młodzieży ze strefy wiejskiej. «Mali –Enjeu»  
zapewnia kształcenie 320 młodych ludzi na warsztatach stolarstwa, przeróbki owoców, 
farbiarstwa i produkcji mydła 
 

Zapewniamy, że zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia dzieciom 
bezpieczeństwa na basenie. Z radością czekamy na Was i Wasze dzieci w sobotę, 19 
kwietnia; mamy nadzieję, że przybędziecie licznie i wesprzecie naszą akcję. 

 

Komitet Trzeciego Świata przy Szkole Europejskiej 

PŁYWANIE PATRONACKIE 



 
Comité Tiers-Monde École européenne de Luxembourg 

 

 
NATATION PARRAINÉE 

SPONSORED SWIM 
GESPONSERTES SCHWIMMEN 
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