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Přispějte na dobrou věc – navštivte vánoční charitativní trh
Siriri v Jinonicích

V tomto krásném a zároveň pro všechny studenty a pedagogy také velmi hektickém předvánočním období bude mít
každý z nás skvělou možnost udělat dobrý skutek a přispět na dobrou věc – a to přímo v areálu Univerzity Karlovy v
Jinonicích! Letos stejně jako v minulých letech se totiž díky FHS budeme moct zapojit do charitativní činnosti neziskové
organizace   Siriri , jejímž posláním je rozvojová pomoc „dárcovským sirotkům“ – tedy chudým zemím ležícím mimo
zájmy ostatních organizací i oficiální pomoci, které se však bez pomoci „zvenčí“ neobejdou (především se jedná o
Středoafrickou republiku).

Od pondělí 9. prosince do pátku 13. prosince 2013 od 9. do 18. hod. proběhne ve vestibulu budovy UK v
Jinonicích prezentace neziskové organizace Siriri spojená s benefičním    prodejem předmětů s africkou tématikou
. Zakupte sobě nebo svým blízkým originální vánoční dárek – trička, tašky nebo další předměty – a pomozte
Africe! Veškerý zisk z prodeje se převádí na transparentní účty SIRIRI, ze kterých se financuje provoz organizace a
charitativní činnost v SAR. Prakticky to např. znamená, že z každých 300 Kč, které zaplatíte, polovina bude převedena
na pomoc Africe.

U stánku Siriri budou po celý týden studenti, jejichž výpomoc zajistí Fakulta humanitních studií UK. „Základním
úkolem Fakulty humanitních studií UK sice zajisté není podpora neziskových organizací, máme-li však jako humanitní
fakulta brát vážně i úkol přispívat v dosahu své působnosti ke kultivaci lidství, nemůžeme být lhostejní k úsilím, která
reprezentuje např. organizace SIRIRI. Proto tuto organizaci v rámci svých možností rádi podpoříme,“ říká děkan fakulty,
doc. Benyovszky.

První společná akce FHS UK a Siriri se uskutečnila již v roce 2010 a např. v minulém roce celkový výnos z prodeje činil
přes 18 000 Kč. Tak neváhejte a zapojte se do charitativní činnosti i letos. Přispět na dobrou věc může každý z nás!

  Siriri: Díky zisku z loňského prodeje na FHS jsme mohli uhradit roční studium čtyř studentů střední školy v Africe

http://www.siriri.org/
http://rukuvruce.siriri.org/
http://fhs.cuni.cz/FHS-1.html?news=27&locale=CZ
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Fotogalerie z benefičního prodeje Siriri v Jinonicích v roce 2012. Více    zde  .

http://fhs.cuni.cz/FHS-728.html

