Český výbor pro UNICEF a Středočeský kraj vyhlašují
2. ročník soutěže pro klienty poskytovatelů
sociálních služeb

Chcete se do soutěže zapojit i vy? Uspořádejte pro své klienty soutěž
o nejhezčí ručně vyrobenou panenku a poté si zvolte 3 nejkrásnější,
které pošlete do finále. Z finalistek bude prostřednictvím on-line hlasování
zvolena nejkrásnější „MISS PANENKA“.
Soutěž probíhá pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové
a navazuje na projekt českého UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Zapojit se do ní
mohou klienti poskytovatelů sociálních služeb, zejména klienti domovů pro seniory a domovů
se zvláštním režimem působících ve Středočeském kraji. Všechny vyrobené panenky budou poté
nabízeny k adopci/prodeji za 600 Kč v rámci projektu „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“.

Soutěž startuje 15. června 2020 a končí 31. srpna 2020.
Hlasování na facebookových stránkách UNICEF ČR bude
probíhat v průběhu září 2020 a slavnostní vyhlášení vítězů
včetně předání cen se uskuteční v říjnu 2020.
Panenky, prosím, zasílejte na adresu:
Český výbor pro UNICEF, Rytířská 31, 110 00 Praha 1,
zásilku označte nápisem „MISS PANENKA senior 2020“.
Kontaktní osoba pro zasílání vyrobených panenek:
Bc. Aleš Foltýnek.
Více informací naleznete na www.unicef.cz/stredoceskykraj

Jak by měla panenka vypadat?
·
·
		
		
·
		
·
		
		

Velikost panenky by měla přibližně odpovídat doporučenému střihu.
Podoba panenky záleží zcela na Vaší představivosti a kreativitě – panenky
mohou mít podobu dětí, dospělých, pohádkových postav, známých osobností,
znázorňovat různá povolání apod.
Panenky jsou častým dárkem pro děti, proto při výrobě nedoporučujeme používat
předměty, které by děti mohly spolknout nebo se o ně zranit.
Každá panenka by měla mít svůj rodný list – díky němu budete moci dostat zprávu, že Vaše
panenka byla adoptována a Vy jste tak pomohli zachránit dětský život (rodný list a střih 		
panenky zasíláme společně s tímto letákem).

O projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt,
černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Cena jedné panenky je 600 Kč, což odpovídá
nákladům na očkování pro jedno dítě. Pro každou panenku její tvůrce vyplní rodný list, v němž uvede
stručný popis panenky a svůj kontakt. Rodina či jednotlivec, který panenku adoptuje, obdrží spolu
s panenkou pohlednici UNICEF, kterou zašle tvůrci panenky se zprávou, že jeho panenka našla svoji
rodinu a společně tak zachránili dětský život. Středočeský kraj spolupracuje s UNICEF ČR na projektu
„Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ již čtvrtý rok a to realizací soutěže Miss panenka junior, zaměřené
na žáky základních škol, středních škol a institucí péče o děti ze Středočeského kraje a soutěží
Miss panenka senior, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 2019. Klienti poskytovatelů sociálních
služeb ve Středočeském kraji vyrobili celkem 69 krásných panenek k adopci.
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