
Din suflet pentru suflet  

- strângere de ajutoare pentru copii și bătrâni - 

- Să oferim un cadou cu ocazia sărbătorilor de Paști –  

3 – 10 aprilie 2017 

 

De ce ai nevoie pentru a oferi acest cadou? 

- O cutie goală de pantofi (corpul și capacul); 

- Hârtie de împachetat cadouri; 

- Foarfece / cutter; 

- Timp pentru a căuta între lucrurile tale o jucărie pe care vrei să o dăruiești, o carte pe 

care ai citit-o și vrei să o citească și alt copil, o hăinuță care nu-ți mai vine sau ceva 

care vrei din toată inima să facă pe un copil să zâmbească sau un bătrânel; 

Cum se procedează? 

Se învelesc frumos în hârtie cutia și capacul, fiecare separat, apoi pui în cutie tot ce 

vrea inimioara ta să dăruiești. Apoi îl aduci la școală și îl depozitezi în locul frumos amenajat 

pentru strângere de cadouri. Iată câteva sugestii de cadouri: 

- Dulciuri (spre exemplu, ciocolată, biscuiți, napolitane, cozonac), ceva la care vrei să 

renunți într-o zi pentru un copil sau pentru un bunic singur, dar nu ceva perisabil (nu 

banane, portocale, iaurt); 

- Alimente (de exemplu: zahăr, ulei, făină, orez, conserve sau orice altceva care 

consideri că ar putea ajuta pe un copil sau un bătrân); 

- Articole școlare: un caiet de scris, un creion, sau un pix, un ghiozdan vechi care nu-ți 

mai trebuie, un penar, sau orice altceva care nu mai folosești și vrei să folosească alt 

copilaș; 

- Jucării cu care tu nu te mai joci și le ții într-un colț fără să le folosească nimeni; 

- O felicitare sau o mică scrisoare în care să-i spui câteva cuvinte celui  care va primi 

cadoul de la tine, indiferent că este pentru un copil sau pentru un bunic sau o bunică ce 

au rămas singuri; 

- Hăinuțe care nu-ți mai vin și pe care nu le mai folosești; 

- Orice alt lucru de care te-ai bucurat tu cândva și care acum nu-ți mai folosește și vrei 

să aducă un zâmbet pe chipul unei persoane neajutorate. 


