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Každý dobrý skutok sa počíta!
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Blíži sa čas adventu a s ním aj čas na Dobré skutky.
Vydavateľstvo LiberaTerra organizuje aj tento rok piaty ročník celoslovenskej akcie Dobrý
skutok sa počíta.
Zapojiť sa môže každý.
Zažite radosť z pomoci druhým!
Zapojte sa do Dobrého skutku, pomôžte ľuďom, zvieratkám alebo prostrediu vo svojej
škole, vo svojom okolí alebo vo vašej obci.
Prečo sa zapojiť?
Stanete sa súčasťou celoslovenskej iniciatívy!
Pridáte sa k stovkám škôl a tisícom detí od Záhorskej Vsi po Novú Sedlicu, od Patiniec
po Oravskú Polhoru, ktoré už piaty rok robia náš svet lepším.
Vytvoríte príbehy, ktoré ostanú v srdciach obdarovaných.
Prostredníctvom Dobrého skutku sa stanete súčasťou celosvetového hnutia Giving
Tuesday. Milióny ľudí sa na Giving Tuesday spoja, aby podporili dobrú vec. Budete
medzi nimi!
Ako na to?
Poobzerajte sa okolo seba - kto alebo čo potrebuje vašu pomoc?
Dohodnite sa - kedy sa stretnete a ako pomôžete?
Darujte radosť - urobte dobrý skutok!
Dajte nám o ňom vedieť - pošlite nám krátku správu.
My dáme o vás vedieť celému Slovensku!
Nezaleží na tom ako pomôžete - stačí spraviť dobrý skutok. Komukoľvek.
Akokoľvek. Kdekoľvek.
Kedy je čas na dobré skutky?
V týždni od 2. do 6. decembra.
Prečo práve teraz a nie hocikedy inokedy?
Dobrý skutok sa počíta! je súčasťou celosvetového hnutia Giving Tuesday, ktoré tento rok
padlo na 3. decembra. V tento deň sa milióny ľudí v stovkách krajín po celom svete
rozhodnú konať dobro.
Každý z nás môže urobiť drobnosť a spolu vytvoríme veľkú vec.
Inšpirujte sa dobrými skutkami z predchádzajúcich rokov.
Na Giving Tuesday môžete vyhľadať organizáciu alebo hnutie vo vašom okolí a zapojiť sa
do jej aktivity.
Každá škola, ktorej žiaci sa zapoja do akcie Dobrý skutok sa počíta, získa od
vydavateľstva LiberaTerra 3 kusy nových pracovných zošitov Škola v prírode.

