Mátyók Henrietta irodavezető
Tisztelt Mátyók Henrietta!
Örömmel tájékoztatom, hogy a Magyar Diáksport Szövetség idén ősszel az Európai Diáksport Napja
keretében egy nagyszabású társadalmi felelősségvállalás programot indított útjára. A program keretében
nehéz anyagi helyzetben lévő iskolások számára gyűjtünk sportcipőket. Az „Egy cipőben járunk” program
célja, hogy segítséget nyújtson a rendszeres testmozgáshoz, sportoláshoz azoknak a gyerekeknek, ahol a
család számára a legszükségesebb alapfelszerelés, a sportcipő beszerzése is nehézséget jelent, és akik a
fittségi állapotuk jövőbeni alakulása szempontjából is a leginkább veszélyeztetettek. A sportcipők mellé a
felajánlóktól egy-egy, az adományozott diákoknak szóló, személyes, motiváló üzenetet is várunk a
cipőfűzőre kötve. A sportcipőket az MDSZ országos hálózata segítségével juttatja el a rászoruló iskoláknak
és gyerekeknek decemberben. Célunk, hogy az évről-évre bővülő program során országszerte a lehető
legtöbb rászoruló iskolás kapjon 1-1 pár edzőcipőt. Programunkhoz eddig számos élsportoló és közéleti
személyiség csatlakozott, többek között Benedek Tibor, Erdei Zsolt, Kovács Katalin, Stohl András, Harsányi
Levente vagy Gerendai Károly. A teljes felajánlói kör a program weboldalán látható az összegyűlt cipők
mennyiségével, amely jelenleg közel 300 párnál jár.
Ezúton a Magyar Evezős Szövetséget is szeretnénk felkérni, hogy lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a
sportcipők gyűjtéséhez.
A gyűjtés 2018. november 15-ig zajlik, az összegyűlt adományokat pedig december közepéig juttatjuk el az
iskolákba. A felajánlott sportcipők mérete 33-45 között bármilyen lehet (az eddigi felajánlások alapján már
inkább a kisebb méreteket preferáljuk), típusát tekintve pedig általános, bármilyen sporthoz használható,
új sportcipőket várunk. Adományozóinkat fotóval vagy logóval is meg tudjuk jeleníteni a program
weboldalán: www.egycipoben.hu.
A programról készült kampányfilm itt látható, az MDSZ Facebook oldalán pedig folyamatos a kampány, ezen
posztok megosztását is köszönjük!
A felajánlással kapcsolatos praktikus kérdések ügyében a begyűjtést végző cég nevében Zsoldos Vanda
tud információval szolgálni (30 456 6117, zsoldos.vanda@bangbang.hu).
Támogató hozzáállásukban bízva további jó munkát kívánok, adományaikat előre is köszönjük!
Budapest, 2018. október 11.
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