Szeretnél te is az Álomvarázslók csapatába tartozni?
Szeretnél te is egy súlyosan beteg kisgyermek számára egy kis örömöt csempészni a küzdelmes
hétköznapokba? Olyan boldog mosolyt varázsolni az arcára, mely nemcsak számára, de számodra is
egy felejthetetlen, életre szóló élményt ad?
Szeretnél egy kislány, kisfiú szemében igazi hőssé válni hőn dédelgetett álma megvalósításával?
A „Váltsd valóra te is egy beteg gyermek álmát” programunk keretein belül, olyan súlyosan, életet
veszélyeztető beteg gyerekek titkos vágyait, álmait valósíthatod meg, melyekkel egy kis fényt vihetsz
a betegség elleni küzdelemben töltött hétköznapokba.
Link: http://mentseletet.hu/html_almok/index.html

Miben különbözünk a többi alapítványtól?
Sok alapítvány gyűjt beteg gyermekek számára, főleg karácsony táján. Mi nem ezt tesszük. Mi
álmokat gyűjtünk, súlyosan beteg kisgyermekek álmait, akiknek hosszú évek gyötrődése után a
fájdalom könnyei helyett az öröm könnyeit szeretnénk az arcukra varázsolni. Azt kérjük, ha
megteheted, válassz egy kis beteget pártfogoltjaink közül és váltsd valóra te az álmát. Ígérjük, hogy a
pillanat, amikor átadod a gyermeknek az ajándékodat, nem csak számára, számodra is felejthetetlen
momentum lesz.
Csatlakozz hozzánk, és váltsd valóra te is egy beteg gyermek álmát!
Link a megvalósult álmokhoz - http://mentseletet.hu/html_almok/megvalosult-almok.html

Hogyan válhatsz te is Álomvarázslóvá, illetve hogyan támogathatod alapítványunk „Váltsd valóra te is
egy beteg gyermek álmát” programját?
1. Álom kiválasztása: Honlapunkon mindig feltűntetjük a programunkba bekerült beteg
gyermekek
történetét
és
a
megvalósításra
váró
álmaikat
(http://www.mentseletet.hu/html_almok/megvalosulasra-varo-almok.html). Ha találsz olyan
történetet, álmot, mely közel áll hozzád vagy megérinti a lelkedet, nincs más dolgod, mint
alapítványunkkal felvenni a kapcsolatot az álom megvalósítás részleteivel kapcsolatban.
2. Személyes kontaktus: Alapítványunk számára nagyon fontos, hogy az adományozó és az
adományozott között létrejöjjön a személyes kontaktus. Ezáltal is szeretnénk biztosítani az
adományozót, hogy adománya a megfelelő személyhez jut el és biztosan célba ér. Hiszen
nincs is annál felemelőbb érzés, mint egy személyes találkozás és annak az örömnek a
megtapasztalása, hogy sikerült egy kis derűt, vidámságot csempészni egy súlyos betegséggel
küzdő kisgyermek életébe. Természetesen ha az adományozó nem szeretné felfedni kilétét,
alapítványunk önkéntesei is le tudják bonyolítani a tranzakciót. Minden álom megvalósítást,
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átadást fényképekkel, videókkal dokumentálunk, melyeket a későbbiekben közzéteszünk
közösségi (Facebook) felületünkön és honlapunkon.
Rendezvények: Alapítványunk évente több kisebb-nagyobb rendezvényen is részt vesz, illetve
szervez meg. Az egyik legnagyobb rendezvényünk az évente megtartott domonyvölgyi
„Váltsd valóra te is egy beteg gyermek álmát” nap. Ezen az eseményünkön rengeteg súlyosan
beteg kisgyermek álmát szokták alapítványunk támogatói megvalósítani. Celebek, hírességek,
magánszemélyek és cégek egyaránt képviseltetik magukat és személyesen, egy látványos
műsor keretein belül váltják valóra a gyermekek hőn dédelgetett álmait.
Cégek számára: Cégek számára tökéletes lehetőség, hogy CSR (társadalmi felelősségvállalás)
programjaik keretében súlyosan beteg kisgyermekek álmait váltsák valóra, illetve támogassák
alapítványunk „Váltsd valóra te is egy beteg kisgyermek álmát” programját. Alapítványunk
mindenféle támogatási formában partner, legyen az anyagi segítség vagy kölcsönös
előnyökön alapuló együttműködés.
Anyagi támogatás: Alapítványunk programjait és az álmok megvalósulását anyagi úton is
segítheted.
Alapítványunk bankszámla száma: 10702019-67010941-51100005
Adószám: 18284500-1-43
Egyéb támogatási formák: Alapítványunk bármilyen segítséget nagy szeretettel fogad.
Önkéntesek jelentkezését is szívesen várjuk nagyobb rendezvényeink lebonyolítására,
illetve egyes álmok megvalósítására.

Szeretnél jelentkezni programunkra? A „Váltsd valóra te is egy beteg gyermek álmát” programba való
jelentkezés menete:
1. Küldd el rövid történetedet, kóradataidat és álmodat egy fényképpel mellékelve az
info@mentseletet.hu email címre. Minden beérkező kívánság alapítványunk kuratóriuma elé
kerül és ők bírálják el a programba való felvételt. Ha a beküldött kérvény megfelel a program
kritériumainak, akkor kollégánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot a további részletekkel
kapcsolatban.
2. Második lépésként egy kérdőívet fogunk nektek küldeni, melyet kitöltve vissza kell juttatni
alapítványunk számára.
3. Ezután az álom felkerül honlapunkra és Facebook oldalunkra. Igyekszünk minden álmot minél
többször promotálni, hogy minél előbb találjunk rá valakit, aki megvalósítja.
4. Igyekszünk minden álmot minél előbb megvalósítani, de szeretnénk a szülők és a gyermekek
figyelmét is felhívni, hogy türelem rózsát terem. Minél bonyolultabb vagy nagyobb volumenű
egy kívánság, annál nehezebb rá adományozót találni. Amint jelentkezik egy adományozó az
álom megvalósítására, a kapcsoltot felvesszük a beteg gyermek családjával és megbeszéljük
az ünnepélyes átadás részleteit.

További információk:
Kaspár Attila
+36 70 366 3955

