Oberts per vacances

Campanya de fons vacances per Nadal o a l’Estiu
Hi ha moltes famílies als barris on treballem que no tenen
la possibilitat de donar als seus fills i filles l’oportunitat de
gaudir de les vacances.
Per a ells, des del Casal organitzem durant el Nadal i el juliol i
agost casals de vacances i colònies on acompanyem infants i joves
i els oferim activitats de lleure i aprenentatge.

Ajudeu-nos a aconseguir
que 2.000 infants tinguin l’oportunitat de tenir
vacances de diversió i emoció!

Definiu l’esdeveniment solidaria i la fita que voleu aconseguir. Podeu triar
el vostre acte de captació de fons en favor del Casal dels Infants, com ara una
caminada, un concert o un mercat de segona mà o una acció especial a
la festa de final de curs, o el que s’adeqüi més a la vostra escola. Fixeu-vos la
vostre fita i sumeu esforços!
Organitzeu els grups de voluntaris/es, les tasques i el temps assignat
Dissenyeu un cartell i pengeu-lo amb la informació més important.
Feu una crida a tota la vostra comunitat escolar, amb els vostres mitjans
de comunicació (xarxes socials, pàgina web, butlletí, revista, etc.). Atreviu-vos
amb un vídeo!
Investigueu com fareu la recollida de diners: els sistemes de plataformes
digitals per donacions o mètodes tradicionals:
-Un dia de Casal de Nadal per a un nen/a: 20 euros
-Un dia de Colònies per a un nen/a: 50 euros
-Una setmana de Casal d’Estiu amb dinar per a un nen/a: 100 euros
-Una setmana de colònies o campaments per a un nen/a. 350 euros
Organitzeu el recompte de fons aconseguits i l’entrega
Comuniqueu la fita que heu aconseguit a la vostra comunitat escolar
Feu moltes fotos i feu-nos-les arribar per compartir-les amb la xarxa d’Escola
Suma!
Organitzeu l’entrega de la donació a la seu del Casal dels Infants

