Ravnateljima i ravnateljicama osnovnih i srednjih škola u RH

Zagreb, 24. studenoga 2016.
Ur. br. /16

Predmet: Poziv na provedbu tradicionalne 14. nacionalne humanitarne akcije Za 1000 radosti – Intervencija
Poštovana ravnatelju, poštovana ravnateljice,
Hrvatski Caritas i ove godine pokreće svoju tradicionalnu akciju „Za 1000 radosti“, koju Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta od samog početka 2002. godine prati, podupire i preporučuje. Vjerujem da ste
ovogodišnju preporuku MZOŠ-a i zamolbu za slanje izvješća nakon provedene akcije Hrvatskom Caritasu
već zaprimili. Započeta kao božićna humanitarna akcija prije četrnaest godina, prerasla je u cjelogodišnji
program, koji od početka adventa i sljedećih 12 mjeseci vodimo pod nazivom "Intervencija". U svim
sastavnicama hrvatskoga društva prikupljamo pomoć za nekoliko tisuća najsiromašnijih obitelji u Hrvatskoj
koje se teško nose s posljedicama trajne ekonomske krize: oskudicom, bolesti, nezaposlenosti.
Naslovivši akciju "Intervencija" htjeli smo poručiti kako je - da bi došlo do željene promjene u životima
ljudi koji žive u dramatično lošim uvjetima i na rubu siromaštva, u međuljudskim odnosima, pa i u društvu u
cjelini - potrebno nešto žurno poduzeti, zakoračiti usred problema i pomoći u nalaženju rješenja. Tako ćemo,
zajedno s drugima, lakše prevladavati oskudicu, nezaposlenost, bolest, napetosti i sukobe, pogreške, rane i
razočaranja, koji prečesto razaraju ljudske živote i sudbine..
U predblagdanskom razdoblju, kad slaveći Božić slavimo Božju intervenciju u svijet, ljudsku povijest i život,
za učenike osnovnih i srednjih škola izradili smo narukvice u 10 boja i s 10 poticajnih pitanja: Zašto ne
voljeti/ slaviti/ dijeliti/ oprostiti/ vjerovati/ popraviti/ mijenjati/ stvarati/ zahvaliti/ darovati? Drugim
riječima: zašto ne intervenirati, zašto se ne uključiti i ne pomoći? Kao i svake godine, ti su proizvodi za
škole besplatni, a šaljemo ih dovoljno za sve učenike. (Broj narukvica u pakovanju otisnut je na naljepnici
ispod adrese – za škole do 500 učenika u jednom a one s više učenika u dva pakovanja, kao i svake godine.)
Željeli bismo da svaki učenik i svaka učenica uzmu po jednu narukvicu, te da svi učenici koje žele i mogu
pomognu korisnicima pomoći prilogom od 5 kuna. Oni kojima je to nemoguće, neka daruju makar i manji
prilog, a ako ne mogu pomoći, neka svejedno uzmu narukvicu i nose je.
Ohrabrujemo učenike da, ako mogu, siromašnim obiteljima pomognu i kasnije tijekom godine. To mogu
činiti pozivom na donacijski telefon HC-a (060 9010 – cijena poziva 6,25 kn, PDV uključen). Polovicu
prikupljenih sredstava škole mogu, kao i dosad usmjeriti obitelji(ma) u potrebi u vlastitoj sredini, a polovicu
će uplatom na račun HC-a (Za 1000 radosti, IBAN HR4023400091510126452, poziv na br. 7-16) i tako
putem Caritasove mreže solidarno pomoći i siromašnim obiteljima diljem Hrvatske.
Kako je Hrvatski Caritas registriran kao stalni prikupljatelj i pružatelj humanitarne pomoći, i
obvezan izvještavati o rezultatima akcija koje poduzima, molimo Vas da nas elektroničkom porukom
na adresu 1000radosti@caritas.hr nakon provedene akcije ukratko obavijestite o ukopnom iznosu
sredstava koja ste uspjeli prikupiti te o obiteljima kojima ste dijelom sredstava sami pomogli.
Pojedinosti o akciji možete pratiti na www.caritas.hr.
Zahvaljujući Vama i Vašim djelatnicama i djelatnicima za kreativno i zdušno obavljanje povjerene službe, uz
srdačan pozdrav i najbolje želje, s poštovanjem,
mons. Fabijan Svalina
ravnatelj Hrvatskog Caritasa
Kontakt: HC, Ksaverska cesta 12A, 10000 Zagreb, tel. 01 563 5047; e-pošta: 1000radosti@caritas.hr

