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Szeretnénk megismertetni a hazai társadalommal a World
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hazánk egyre előkelőbb helyet foglaljon el a nemzetközi felmérésekben.
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www.alapitvanyokert.hu
www.forfounda ons.com

Az Alapítvány az Alapítványokért (AAA) Alapítvány két nagy téma köré csoportosítva szeretne
változtatni számos társadalmi mintákon, szokásokon és segíteni, hogy egy nyito abb, szeretetben és megértésben gazdagabb világ jöjjön létre.

I.
ALAPÍTVÁNY
AZ ALAPÍTVÁNYOKÉRT PROGRAM
“Ha orvos vagy segítsd őket, ha mester vagy tanítsd őket, ha jó vagy
szeresd őket.”
Az Alapítvány célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a jótékonysági egyesületekre, alapítványokra, amelyek az ado évben
a legtöbbet te ék társadalmunkért, környeze
értékeink
megóvásáért.
Célunk minél több alapítványt egy pla ormra bevonni és összefogni, hogy az emberek széles körben kapjanak á ogóbb képet
az alapítványok munkájáról, együ működve velünk közös jótékonysági programjainkról, ezzel is segítve, hogy egyre több
önkéntes segítő álljon az alapítványok mellé.
Alapítványok, jótékonysági szervezetek programjairól hírt adunk
szélesebb körben, sajtó, média kapcsolatainkon keresztül. Ezáltal
erősítjük szerepüket társadalmunkban, és jó példát mutatva ösztönözzük további közös programjainkra.
“Megéri jónak lenni” - mo vációs programunk
Célunk sztább képet adni és kapni az alapítványokról, annak
érdekében, hogy a segíteni vágyók tudatosabban, reálisabban
tudják kiválasztani a szívükhöz legközelebb álló szervezeteket.

ALAPÍTVÁNYOK DÍJAZÁSA
Az AAA Alapítvány által létrehozo
Alapítványok Díjátadó Gálájának
célja, hogy segítse, értékelje évrőlévre az alapítványok munkáját, eredményeit a Szociális, Művészet, Zene,
Életmű, Innováció, Kultúra, Sport kategóriában.
A leginkább példaértékű alapítványokat díjazzuk, akik tevékenységükkel példát mutatnak és mo válják a
társadalmat, a legjobbak a legjobbak
közö . A díjról az AAA Alapítvány által
felkért, tekintélyes szakemberekből
álló szakmai zsűri dönt.

II.
ALAPÍTVÁNY A
GYERMEKEKÉRT PROGRAM
“Segíts, hogy öröm legyen minden gyermek arcán!”
Az AAA Alapítvány kiemelten foglalkozik a gyermekekkel, róluk nemcsak adománygyűjtéssel, hanem
különböző programok életre hívásával is gondoskodik.
Célunk a programmal, hogy boldogabb, tudatosabb fiatal
generációk nőjenek fel egy segítőkész világban.

ADNI JÓ PROGRAM

A programban részt vevő gyermekeket arra ösztönözzük, hogy számukra egykor sokat jelente játékaik közül néhányat ajándékozzanak
oda gyermektársaiknak. Célunk az adományozási kultúra megismertetése, tanítása annak
érdekében, hogy a fiatalok ne maradjanak ki a
jótékonyság köreiből, őket is elérje az “Adni jó”
eszme üzenete és álljanak a jó ügyek mellé.

NEVETÉSSEL GYÓGYÍTS PROGRAM

A programhoz csatlakozó humoristák által kiválto nevetés a testre gyakorolt jótékony hatásán
túl feloldja a nyomasztó érzelmeket, feledtetni
tudja a lelki problémákat.

ZENÉVEL GYÓGYÍTS PROGRAM

A programban részt vevő gyermekek átélhe k
a zene gyógyító erejét előadóművészeink által.
Az éneklés már önmagában terápiás hatású,
hiszen örömforrás, segítve a gyermekek megnyilvánulását, önkifejező képességének erősítését. A zene hat testre és lélekre, gyógyító erejét alkalmazzuk alzheimer korban szenvedő embereknél is.

GYERMEKSZÁJ-INTERJÚKKAL
PROGRAM

Célunk az, hogy az interjúk felkészítsék a gyerekeket a nem várt helyzetekre, váratlan eseményekre és a kérdésekre kapo válaszok útmutatást adjanak számukra az eddig még ismeretlen
vagy kevésbé ismert témákban.

TAPASZTALJ ÉS FEJLŐDJ PROGRAM

A fiatalok egy tapasztalt tréner segítségével megismerhe k azokat a döntési, érzelmi,
cselekvési mechanizmusokat, amelyek elindítják
az emberekben, hogy jótékonykodjanak, támogassák embertársaikat.

ÜZLETI PLATFORM
JÓTÉKONYSÁGGAL ÖSSZEKÖTVE
Az AAA Alapítvány azt a célt is kitűzte maga elé, hogy az üzle
világot összekapcsolja az alapítványokkal, hogy az üzle szféra
és az alapítványok együ tudjanak segíteni a rászorulókon.
“Adni jó” - moঞvációs program
Célunk az “Adni - kapni” szókapcsolat tudatosabb használatának
terjesztése az üzle életben. Mo válni, inspirálni kell a társadalom minden tagját a segítségnyújtásra, hogy ez életünk mindennapi részévé, éle ormánkká váljon.
Jótékony cégeket kapcsolunk össze civil szervezetekkel, így juttatva “transzparens“ adományokat a különböző karita v programok megvalósítására. Szerencsére egyre több cég poli kájába
és kultúrájába beletartozik a “CSR tudatosság”. Segítünk a cégeknek megérteni és üzletpoli kájukba illeszteni az adományozás lehetőségét.

CSR PROGRAMUNK
KÖZÖS PROGRAMOK Közös programokon keresztül alapítványok segítése és anyagi támogatása.

BoGo MESEHŐS A mesehőshöz kapcsolódó értékesí-

tések által hozzájuto bevételekből támogatjuk az anyao honokat, a beteg gyerekeket és az alapítványok
programjait és munkájukat.

KÖRNYEZET Felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem
fontosságára, fenntarthatóságára. Célünk egy élhetőbb jövő
elérése.

BoGo MESEHŐS

Mesefilm, mozifilm, mesekönyv
készítés
egy
szentjánosbogárról, “BoGo - mesehősről”. A mesefigura
bevezetése
alapítványi
bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba. BoGo egy szívhez közel álló,
példaértékű mesealak, aki segí
a gyermekeket, mutatja az utat, a
fényt és azt tudatosítja, hogy mindig van remény és hogy
“Jónak lenni jó” és lehet szebb a jövő, valamint rajtunk is múlik a
jövőképünk.
Segítő, tanító, humoros,
fényes csodabogár

