
Zbierka v rámci školského sociálneho projektu s názvom 

Vianočné euro 

 

Cieľová skupina: rómske deti z komunitného centra Bambusky v Martine 

 

Milí rodičia prvostupniarov a detí z EMŠ,  

náš tohtoročný školský sociálny projekt je zameraný na pomoc rómskym deťom – a to v komunitnom 
centre Bambusky, kde študenti nášho gymnázia pod vedením pána učiteľa Tomáša Gulána už tretí rok 
zastrešujú animátorské aktivity. Tieto rómske deti vedia, čo by ich na Mikuláša a Vianoce potešilo 
a čo potrebujú, aby sa s nimi každý piatok, v rámci svojho voľného času, mohli naši gymnazisti 
zmysluplne hrať.   

Do školského sociálneho projektu sa už tradične zapája celá naša spojená škola – a každý, v rámci 
svojich možností a schopností  prispieva k pomoci tým, na ktorých je náš projekt zameraný. Deti 
z prvého stupňa a EMŠ nemajú veľa príležitostí ísť osobne navštíviť deti do Komunitka, a tak ako náš 
prvý konkrétny krok pomoci sme vymysleli vianočnú zbierku s názvom: Vianočné euro.  

Deti už aj sami vedia, že v dnešnej dobe jedno euro nie je až tak veľa peňazí. V rámci tejto zbierky 
však chceme spojiť svoje sily a ako triedy na prvom stupni (alebo škôlka) darovať rómskym deťom 
niečo, čo potrebujú alebo čo ich naozaj poteší. 

Každá trieda dostala konkrétny dar, na ktorý sa majú vyzbierať (v maximálnej hodnote 20 Eur, keďže 
v triedach na prvom stupni je v priemere 20 detí)....ich jedno euro prispeje k tomu, aby sa dar zakúpil, 
zabalil a s podpísanou pohľadnicou odniesol našimi animátormi pod „stromček prianí“ na Bambusky. 
Na zozname vecí je napr. futbalová lopta či korálky na navliekanie či palacinkáreň, múka-mlieko-a-
nutela, z ktorých sa v Komunitnom centre budú piecť chutné palacinky. (O priebežných aktivitách 
gymnazistov v Komunitku sa dozviete na FB skupine EGMT.) 

Ak sa rozhodnete svoje deti v tejto pomoci podporiť – prosíme, dajte im 1 Euro, ktoré odovzdajú 
svojim pani učiteľkám (alebo pánom učiteľom) a povedzte im, že je to vianočné euro pre rómske 
deti, o ktorých sa v rámci ranných zamyslení a školských Služieb Božích ešte veľa dozvedia. 

ĎAKUJEME. 

 

 

Natália Kacianová 

„vaša“ evanjelická farárka J 

 


