
Tekerd Jobbra - Automatikus válaszlevél

Kedves Jelentkező!
 
Köszönjük érdeklődésed programunk iránt! Már tavaly is fantasztikus eredményeket értünk 
el, és bízunk benne, hogy ez idén sem lesz másképp. Ebben az évben is te döntheted el, hogy 
mely szervezetnek gyűjtöd jótékony kilométereidet; tekerhetsz akár a Mosoly Alapítványért, 
akár a Gyermekétkeztetési Alapítványért. Azonban a cél mindkét esetben azonos: a boldogabb 
és egészségesebb gyermekkor elősegítése. Bringázzunk együtt a gyerekekért!
 
Kérjük, regisztrációd befejezéséhez kattints ide: https://goo.gl/forms/
d0GjKzsVJB8bwsev2 
 
Jelentkezni 2017. május 30-tól folyamatosan lehet, amíg a sebességmérő készlet tart. A 
kilométergyűjtés a sebességmérő átvételével kezdődik és egészen augusztus 31-ig tart. Az 
elért eredmény bemutatásával kapcsolatban később küldünk információt.
 
Sebességmérő átvételi helyszínek és időpontok:
•    Dunaújváros: 33. Bringatúra - Városháza tér, Hankook sátor, 2017. június 10. 7:30-tól
•     Budapest: Dayka Gábor u. 3. (Rubin Hotel) 1118, 2017. június 12-től (egyeztetést 
követően)
 
Tekerd jobbra!
Bringázz velünk, bringázz értük!
 
 

***
 
További információk a programról:
 

• A támogatható szervezetek:
 
1.1  Mosoly Alapítvány
Nehéz belegondolni, mennyire megvisel egy váratlan súlyos betegség egy gyereket. Olyan 
terhekkel, érzésekkel szembesül ilyenkor, amit szavakba önteni nem is mindig lehet. A 20 
éves múlttal rendelkező Mosoly Alapítvány hosszan tartó betegségben szenvedő gyerekek 
gyógyulását segíti ingyenes mese- és művészetterápiáival. A Mosoly- terápiák célja, hogy a 
gyerekek a mese, a rajz és a zene nyelvén üzenhessenek fájdalmaikról, félelmeikről, képesek 
legyenek feldolgozni a betegségük okozta traumát, lélekben megerősödjenek és készek 
legyenek a kórházi kezelések befogadására. Az Alapítvány gyakran a beteg gyerek 
családtagjainak is segítséget nyújt ahhoz, hogy a család számára is megterhelő helyzetet 
feldolgozhassák. Kórházi terápiás foglalkozásaik és a rehabilitációt segítő hosszú távú 
csoportjaik Budapesten, Pécsett és Debrecenben elérhetőek. Évente kb. 350-400 terápiás 
foglalkozást tartanak mintegy 800 gyerek részvételével. A foglalkozásoknak az elmúlt 20 
évben több mint 10.000 résztvevője volt. 

Bővebb információ: https://mosolyalapitvany.hu/ 
 



1.2 Gyermekétkeztetési Alapítvány
Magyarországon ma a gyermekek 25%-a él szegénységben, számuk 433 000; 200 000 
gyermek alultáplált; 40 000 magyar gyermek éhezik. A Gyermekétkeztetési Alapítvány 
(GYEA), 24 éve ezeknek a gyermekeknek segít ennivalóval és újabban gyógyszerrel is, 
hiszen a nélkülözők kortársaiknál sokkal sérülékenyebbek. Az elmúlt évek során a GYEA 500 
településen 1.500.000 rászorulónak 23 millió kilogramm tartós élelmiszert osztott szét. 
Mellette országos gyermek-rendezvényeket szervezett, karácsonyi élelmiszercsomagokat 
osztott, tehetséges gyermekeknek segített képességeik fejlesztésében. „Fel a fejjel” nevű 
családtámogatási programunk pályázatán olyan eladósodott családok indulhatnak, amelyek 
megpróbálják kötelezettségeiket jóhiszeműen teljesíteni, de így napi megélhetésük veszélybe 
került. A jelentkezők rászorultságát családsegítők közreműködésével ellenőrizzük, a 
pályázatokon győztes családok havonta 25 ezer forintot kapnak, amellyel gondosan 
elszámolnak. A programban jelenleg 50 család vesz részt, a támogatásra váró családok több 
százan vannak. 

Bővebb információ:  http://www.gyea.hu/ 
 
 

• A támogatás összege:
 
Az összetekert kilométerek forintra váltása idén egy sávos rendszerben történik:
 
1- 20.000 km                           2 millió Ft
20.000 - 40.000 km                 4 millió Ft
40.000 - 60.000 km                 6 millió Ft
60.000 km -                             8 millió Ft
 
A maximálisan elérhető összeg 8 millió forint, ami a program teljes támogatási értéke. A 
szervezetenkénti támogatások végösszege az egyes szervezetekért megtett kilométerek 
függvényében, arányosítva kerül majd kiszámításra.


