Milí a laskaví přátelé,
před pěti lety jsme se rozhodli společně s Vámi šířit laskavost směrem k dětem
prostřednictvím happeningu #jsemlaskavec. Budeme moc rádi, pokud se do
projektu zapojíte i letos a nadále tak budete naším laskavým partnerem. Protože
svět je hezčí, když si lidé pomáhají.
Happening #jsemlaskavec
Kdo za tím stojí?
Akci organizuje Nadace Karla Janečka v rámci projektu Laskavec, který oceňuje
lidi za jejich nezištné skutky.
O co půjde?
Děti ve věku 3 až 18 let si vyzkouší, jaké to je vykonat nezištný skutek a udělat
tak radost druhým. Laskavost, kterou si přihlášené děti předem vyberou, budou
moci uskutečnit od 1. až do 13. listopadu - do dne, kdy se každoročně oslavuje
Světový den laskavosti.
Kdo se může zapojit?
Registraci do projektu spustíme na začátku srpna. Budeme moc rádi, když nám
pomocí Vašich komunikačních kanálů pomůžete oslovit spřízněné školy a další
vzdělávací instituce - do projektu se totiž mohou zapojit také spolky, zájmové
kroužky, skupiny z dětských domovů i party kamarádů. V loňském roce se do
happeningu zapojilo 364 týmů a celkem 9450 dětí z 208 měst napříč Českou
republikou.
Jak si vybrat svůj laskavý skutek?
Příklady dobrých skutků najdete na stránkách happeningu #jsemlaskavec.
Fantazii se však meze nekladou, a tak si přihlášené týmy mohou vymyslet i
vlastní laskavé činy. Následně natočí či vyfotí jejich realizaci a výsledek nám
zašlou na nadační e-mail.
Proč se přihlásit?
Jedním z dlouhodobých cílů Nadace karla Janečka je upozornit na důležitost
tématu laskavosti v současném světě a inspirovat veřejnost. Projekt
#jsemlaskavec umožňuje oslovit i ty nejmenší a ukázat, že laskavé chování může
zásadně proměnit atmosféru ve škole i dílčí skupině dětí. Tři přihlášené týmy
budou navíc vylosovány a odměněny.
Věříme, že Vám projekt #jsemlaskavec stejně jako nám dává smysl. Dejte nám
prosím vědět, zda s Vámi nadále můžeme počítat. Pokud se s námi i letos

rozhodnete šířit laskavé myšlenky a umožnit dětem konat dobro, prosím o zaslání
Vašeho loga, abychom Vás mohli prezentovat jako laskavého partnera projektu.
www.nadacekj.cz
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