
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy rodzice i opiekunowie 

Postanowiliśmy wziąć udział w „Odmiennym Kalendarzu Świątecznym” 
organizowanym w grudniu przez SOS Wioski Dziecięce. Każdego dnia od 1 do 17 
grudnia będziemy otwierać w kalendarzu nowe okienko  i oglądać krótki film o 
dzieciach z różnych zakątków świata. 

Skupimy się na dawaniu od siebie zamiast przyjmowania prezentów i czekoladek z 
kalendarza. Uczniowie mogą pomagać przy lekkich obowiązkach domowych by 
zarobić trochę pieniędzy na rzecz SOS Wiosek Dziecięcych. Rodzice i dzieci wspólnie 
zdecydują o tym czy i ile pieniędzy chcą przekazać, a także kiedy i jakie prace 
domowe będą wykonywać. Uczniowie dostaną kopertę na zebrane pieniądze, którą 
przekażą dalej w szkole.  

SOS Wioski Dziecięce zapewniają bezpieczny dom opuszczonym i osieroconym 
dzieciom na całym świecie, a stowarzyszenie to funkcjonuje w 136 krajach 
niezależnie od wyznania. Wszelkie datki zebrane w tym roku będą przekazane na 
cele Programu Umacniania Rodziny wspomagającego ubogie rodziny w Malawi na 
drodze do samodzielności. Program ten pomaga rodzicom spełnić podstawowe 
potrzeby ich dzieci, a tym samym uniknąć rozdzielenia rodziny.  
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