CAMPANYA REBOST 2018
EL TEU COMPROMÍS MILLORA EL MÓN
Tu pots posar la teva peça
ALS CENTRES ESCOLARS COL·LABORADORS DE LA CAMPANYA DEL REBOST
Un any més, ens posam en contacte amb vosaltres per presentar
presentar-vos la
Campanya del Rebost 2018.. Es tracta d’
d’una campanya de recollida de
productes per a cobrir necessitats
ssitats bàsiques d’alimentació, d’
d’higiene personal i
de neteja de la llar per poder donar suport a les persones i famílies de la nostra
comunitat que ho necessitin.
El TEU COMPROMÍS MILLORA EL MÓN
Posam
osam al centre la importància del compromís que cada un
un/a de nosaltres té
per canviar la realitat de pobresa i dificultat que viuen moltes persones a
Mallorca. Viure de forma compromesa és una manera de ser i estar al món.
Tu pots posar la teva peça
Et convidam a posar la teva peça del trencaclosques, des de la teva realita
realitat, el
teu dia a dia, la teva forma de ser, les teves possibilitats. Compartir els teus
bens amb aquelles persones (veïns i veïnes) que en aquest moment necessitin
un suport.
COM PODEM COL·LABORAR?
Amb productes bàsics d’alimentació (OLI,
OLI, BRIKS DE BROU, LLET, SUCRE, GALETES, CEREALS I
CONSERVES (tomàtiga, paté, sardines, tonyina...
tonyina...), productes d’higiene
higiene i neteja de la llar (XAMPÚ,
SABÓ, DENTÍFRICS, BOLQUERS, RASPALLS DE DENTS, LLEIXIU, DETERGENT DE ROBA,
ROBA entre
d’altres).
Amb una aportació econòmica per a la compra d’aquests product es (CAIXA COLONYA DE POLLENÇA ES46 2056 0004 46 1001677119 -Concepte: REBOST). Aquest aportació econòmica serveix per a poder
donar suport a les famílies i persones amb la compra d’altres productes que necessitin i que no ens
arriben per les donacions en espècie
espècie, per fer un millor ús dels recursos.
ON ANIRAN AQUESTS PRODUCTES?
Aquests productes es distribueixen als diferents punts de repartiment de Càritas (a les parròquies o als Centres
de Distribució d’Aliments- CDA’s-).. Actualment Càritas Mallorca té 10 centres en marxa des dels que, a l’any
2017, es varen beneficiar 985 famílies
famílies. Són espais organitzats semblants a una petita botiga on es poden
bescanviar punts (depenent del nombre de membres de la unitat familiar) per productes d’alimentació, d’higiene
personal i de neteja de la llar.
Per a la recollida, podeu contactar amb la persona de Càritas de la zona que vos haurà facilitat el telèfon.
GRÀCIES PEL VOSTRE COMPROMÍS
COMPROMÍS!
Ja són molts d’anys
anys de col·laboració dels centres escolars amb Càritas en aquesta campanya. Volem agraïr el
compromís de tota la comunitat educativa (infants, joves, pares i mares i educadors)) amb aquest gest solidari per
donar suport i fer realitat el dret a l’alimentació . Petits gestos com aquests, milloren el món.
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