DĚKUJEME!
Ti z vás, kteří jste se zapojili do soutěže listopadového čísla
našeho měsíčníku Alfík, určitě již znají výsledek sbírky pro
děti, kterou jsme uspořádali v rámci Podzimního semináře 2016.
Vybralo se neuvěřitelných

3 0 . 6 4 1 Kč !

Jen tak pro srovnání – účastníci Podzimního semináře 2015
přispěli částkou 14.825 Kč, což není ani polovina té 2016
a v roce 2014 to bylo „pouze“ 9.520 Kč. Jsme velice potěšeni
a překvapeni mírou ochoty
dávat ze svého na dobrou
věc.

Zástupkyně Klokánku
a Domova sv. Zdislavy

Jménem dětí z Domova sv.
Zdislavy a Klokánku Janovice moc děkujeme za
příspěvky nejen finanční, ale také za oblečení, hračky,
hry, knížky a další věci, které jste s sebou přivezli. A
nebylo jich málo! Mnohé z nich děti najdou pod
stromečkem!

CO SE S PENĚZI STANE?
Díky vašemu peněžnímu daru se „klokani“ podívají například
na vánoční trhy do Plzně, pořídí si vstupy do plaveckého
bazénu a zbyde i na výlety! Teď pojedou na „bobovací“ výlet
na Šumavu! Až se oteplí, bude na řadě zábavní park Pyramida
v http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/zabavni-park-pyramida-vnepomuku.aspx.
Děti ze svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni díky dárcům pojedou na jaře do plzeňské
ZOO s Dinoparkem, kterou si užijí i ti nejmenší obyvaleté Domova. O letních prázdninách
plánují výlet do Pohádkové chalupy v Mlázovech (http://www.pohadkovasumava.cz/)
a na Lama farmu do Bernartic u Kolince (http://www.lamadorado.com).
Výběr uzpůsobí věkové skupině dětí, které v Domově budou ubytovány.
V každém případě se můžeme se těšit na fotky z těchto akcí!
Částku 30.641 Kč jsme rozdělili spravedlivě rovným dílem mezi oba subjekty.
Ale ty nakonec žádné dělení ani nepocítily , protože, jak jsme slíbili na semináři, ALFA
Software poslala dalších 30.641 Kč na nákup věcí, které děti potřebují.
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