Drodzy zbieracze nakrętek!
Za to, że pomagacie.
Za to, że pamiętacie.
Za to, że jesteście z nami.
Pokazujecie, że pomagać może każdy, a do skutecznej pomocy nie trzeba
pieniędzy – wystarczy systematyczność.
W roku szkolnym 2013/2014 w czasie trwania czwartej edycji akcji „Nakrętki dla Hospicjum”
udało się zebrać 78 916 kg nakrętek, co zaowocowało kwotą 101 294,40zł
Wszystkie pieniądze przeznaczamy na opłacenie rehabilitacji w domach naszych podopiecznych.
Taka rehabilitacja jest bardzo ważna dla chorych dzieci. Dzięki specjalnym ćwiczeniom mają
szansę na większą sprawność i odczuwają mniejszy ból.
Bardzo dziękuję Wam, że to właśnie Wy dbacie o ich komfort. W sumie uda nam się opłacić aż
1688 godzin rehabilitacji.
Od lutego 2011r do czerwca 2013r. zebrano 160,9 ton nakrętek = 13 333worków = 159 137,34zł
 Gdyby ustawić worki jeden na drugim, to powstałaby wieża o wysokości 12 000m
Mount Everest ma tylko 8 848m
 Workami położonymi na dłuższym boku można przykryć całkowicie boisko Stadionu
Narodowego w Warszawie tworząc materac o grubości 0,5m i powierzchni 7 200m2
 Kubatura domu jednorodzinnego o powierzchni 180m2 to około 500m3. 160 ton nakrętek
to małe osiedle składające się z 7 takich domów jednorodzinnych.
Za 159 137,34zł można opłacić:
 2 652 godziny rehabilitacji
 zakup 88 ssaków z akumulatorem
 zakup 9 przenośnych koncentratorów tlenu

Dziękuję Wam za codzienną pamięć, za dobroć i ważność.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzę Wam dużo entuzjazmu i radości z odkrywania
świata, życzliwości dla siebie i czasu na ważne rzeczy.
Zapraszam też do udziału w 5. edycji akcji „Nakrętki dla Hospicjum”
Z wielką sympatią Ariadna Kamieńska
Koordynatora akcji Nakrętki dla Hospicjum

Zaproszenie zostało przez nas przyjęte.
Zgłosiliśmy swój udział w kolejnej edycji akcji „Nakrętki dla Hospicjum”
Zbieramy nakrętki oraz opakowania z oznaczeniami

mogą to być:




Nakrętki po napojach, wodach, płynach, szamponach, kawie, herbacie itd.
Zatyczki, korki, przykrywki, dekle
Tubki i opakowania po kremach, szamponach etc. z oznaczeniami (najczęściej w trójkącie):
PP, PE, LDPE, HDPE

Wszystkie zbierane rzeczy muszą być czyste i pozbawione metalowych elementów. Nie można
wrzucać metalowych zakrętek i kapsli oraz zakrętek ze spryskiwaczy np. do mycia szyb, które
zawierają metalowe sprężynki.
Serdecznie zapraszamy kolejne osoby do przyłączenia się do akcji
Samorząd Uczniowski + nauczyciel fizyki
Katarzyna Karska – Galicka

