
Vážená paní ředitelko / vážený pane řediteli, 

tímto bychom Vám chtěli vyjádřit náš velký dík za Vaši milou výpomoc při organizaci našeho 

studentského fundraisingového projektu s názvem Pomozte nám pomáhat. Díky Vašemu 

ochotnému přístupu, který nám umožnil informovat děti z Vaší školy/školky a jejich rodiče 

o chystané benefiční akci v podobě zábavně soutěžního odpoledne pro děti, její návštěvnost 

předčila naše očekávání a byla vybrána velmi pěkná částka, která se po příspěvku ČSOB a 

Nadace VIA vyšplhala na neuvěřitelných 21 458 Kč, za něž bude zprostředkováno divadelní 

představení pro děti z českolipské základní školy speciální. Společnými silami jsme tedy 

dokázali zařídit dětem, které trápí tělesné či mentální postižení, nevšední zážitek, na který 

budou dlouho s úsměvem na tváři vzpomínat. 

Benefiční akce Pomozte nám pomáhat se uskutečnila 15. března 2016 v ZUŠ Česká Lípa. 

Dobrovolníci z řad studentů z Obchodní akademie Česká Lípa ve spolupráci se svými přáteli a 

zahraničními studenty z Dobrovolnického centra Farní charity Česká Lípa si pro dětské 

návštěvníky připravili několik stanovišť, kde si děti mohly např. vyrobit broučka na kolíčku, 

namalovat velikonoční kraslici, zaskákat v pytli, zkusit udržet vajíčko na lžíci nebo se dozvědět 

něco o velikonočních zvycích v cizích zemích. Soutěže doprovázely i doplňkové aktivity, které 

dětem nabídly možnost nechat si něco namalovat na obličej, zacvičit zumbu nebo zatančit 

s pompony. Po celou dobu byl pro návštěvníky otevřen stánek s dobrotami, které pocházely 

výhradně z kuchyní samotných organizátorů. A právě z prodeje těchto lahůdek domácí výroby 

a z dobrovolného vstupného byla vybrána částka přesahující deset tisíc korun, která se po 

dalších příspěvcích od partnerů akce ukotvila na již zmíněných 21 458 Kč. Návštěvníkům se 

akce velmi líbila a organizátorům se dostalo mnoho pozitivních zpětných vazeb. 

Za konečnou částku, která byla v rámci projektu vybrána, bude objednáno divadelní 

představení pro žáky ze ZŠ Speciální v Moskevské ulici, které se uskuteční v novém školním 

roce 2016/2017. 

Ještě jednou tedy děkujeme, že jste pomohl/a dobré věci, a těšíme se na případnou další 

spolupráci. 

 

Organizační tým z Obchodní akademie Česká Lípa 


