Παλλήνη, 3. 12. 15

Αγαπητοί γονείς,
Το φετινό Christmas Fair του σχολείου μας συμπίπτει με μια νέα, συλλογική προσπάθεια στον
τομέα του εθελοντισμού. Η ομάδα CGS Solidarity – με μέλη από όλα τα επίπεδα της σχολικής μας
κοινότητας – εγκαινιάζει τη δράση “Solidarity With Refugees” με στόχο την ενίσχυση των
προσφύγων που καθημερινά φτάνουν στη χώρα μας.
Συγκεκριμένα, την ημέρα του Christmas Fair θα μαζεύουμε στο Κλειστό Γυμναστήριο είδη
πρώτης ανάγκης, με σκοπό να ενισχύσουμε τις συλλογικές προσπάθειες εθελοντικών ομάδων
αλληλεγγύης στη Λέσβο, καθώς και στα Κέντρα Προσφύγων της Ειδομένης Κιλκίς και του
Πυθαγορείου Σάμου. Είναι πολύ σημαντικό τα είδη αυτά να απαντούν στον παρακάτω κατάλογο
και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση:
ΤΡΟΦIΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

•

Γάλα μακράς διαρκείας (όχι εβαπορέ)

•

Κουβέρτες φλις (μεγάλες και παιδικές)

•

Βρεφικό γάλα σε σκόνη

•

Υπνόσακους

•

Βρεφικές τροφές σε βαζάκια,
λαχανικά, φρούτα

•

Εσώρουχα και κάλτσες γυναικεία-ανδρικάπαιδικά.

•

Κονσέρβες (που δεν χρειάζονται

•

Παπούτσια άνετα και μπότες (χωρίς τακούνι),
ανδρικά, γυναικεία, παιδικά

•

Μπουφάν, πουλόβερ, γάντια, σκούφους για
παιδιά και μεγάλους

•

Σακίδια, φακούς και μπαταρίες.

ανοιχτήρι - όχι χοιρινό)

•

Φρυγανιές-κράκερ-θρεπτικά μπισκότα
(χωρίς γέμιση)

•

Μπάρες δημητριακών

•

Παστέλια

•

Νερά-χυμούς
ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

•

Σαμπουάν σε μικρές συσκευασίες

•

Υγρά μαντηλάκια, αντισηπτικά σε μικρές συσκευασίες

•

Οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, ξυραφάκια

•

Σαπούνια πλάκες,

•

Χαρτί τουαλέτας, χαρτομάντηλα

•

Μωρομάντηλα, πάνες Νo 2-3-4 & σερβιέτες

•

Μάσκες προσώπου (χειρουργικού τύπου)

-2Επιπλέον, ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου μας προβαίνει σε μια πολύ σημαντική προσφορά,
την αγορά μεγάλου αριθμού παιδικών αδιάβροχων και υλικού συσκευασίας για τη δημιουργία
πακέτων αλληλεγγύης που θα περιλαμβάνουν και είδη από τον παραπάνω κατάλογο. Τα πακέτα
αυτά θα συσκευαστούν σε ειδικό χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου με τη συμμετοχή όσων
επισκεπτών επιθυμούν να μας βοηθήσουν. Σας προσκαλούμε να γνωριστούμε καλλίτερα μέσα από
μια δημιουργική δράση προσφοράς!
Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η «εκστρατεία» ενίσχυσης των προσφύγων θα είναι
ενεργή καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, και τις λεπτομέρειες για τα είδη προσφοράς όσο
και για τα σημεία συγκέντρωσής τους στις σχολικές εγκαταστάσεις θα τις πληροφορείστε με
έκτακτα ενημερωτικά σημειώματα.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνδρομή σας στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε,
όλοι μαζί, όσους το έχουν ανάγκη.

Με εκτίμηση,
CGS Solidarity
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