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#HEREFORUKRAINE

Apelăm la ajutorul elevilor din
jurul lumii ca să participe la o zi a
Umanității!
Îndreptați-vă privirea către
umanitatea din interiorul fiecăruia
și observați câte putem face
împreună ca și comunitate.
Este timpul ca elevii să-și
folosească vocea pentru
Umanitate!
În cursul zilei Umanității:
ACȚIONAȚI: organizați lecții de
umanitate pentru colegi, profesori
și vizitatori conduse de elevi.
ADUCEȚI LA CUNOȘTINȚĂ: Purtați
culorile Ucrainei
DONAȚI: Fiecare elev va veni cu o
minimă contribuție în valoare de
5 RON pentru a susține copiii
ucraineni.

Ce trebuie sa faci în școală:
ÎNSCRIEȚI-VĂ școala din care faceți
parte în petiția noastră către
Umanitate.
ALEGEȚI O DATĂ începând cu 24
martie (o lună de la invadarea
Ucrainei).
IMPLICAȚI-VĂ în număr cât mai
mare.
ORGANIZAȚI:
Îmbrăcați-vă în ALBASTRU și
GALBEN în ziua aleasă.
Predați lecții despre bunătate,
compasiune, impactul
războaielor, rezolvarea
conflictelor sau orice alt topic
care considerați că este legat
de Umanitate.
Faceți poze pentru colajul nostru
global.
Strângeți fonduri pentru a susține
copiii ucraineni.

Ce vom face cu donațiile?
ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVII
UCRAINENI: acces la ore online
sau activități față în față cu
profesori din Ucraina.
RECHIZITE: "Școala într-un
ghiozdan" - a primii acces la
tehnologie, cărți, manuale și
rechizite școlare.
O PRIMIRE CĂLDUROASĂ ÎN
COMUNITATEA ȘCOLARĂ: nevoi
psihologice, educaționale și
emoționale pentru a sporii
reziliența elevilor, care va fi
critică pentru recuperarea lor pe
termen scurt și lung.
Provizii medicale pentru tineretul
Ucrainei
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Vom strânge fonduri printro organizație non-profit:
"WELLBEING INSTITUTE", în
România.
Fondurile vor fi transferate
către alte instituții regionale
care susțin cauza pentru
care luptăm.
Grupul de elevi va decide
cum vor fi alocate fondurile
și cum se va comunica
înapoi impactul către elevii
din toate școlile.

Vă rugăm să faceți donațiile
online prin transfer bancar
aici:
Euro IBAN:
RO81BTRLEURCRT0509919703
Dolari IBAN:
RO15BTRLUSDCRT0509919702
RON IBAN:
RO23BTRLRONCRT0509919707
SWIFT:
BTRLRO22XXX
Banca Transilvania
Email de contact:
humanityday@wellbeinginstitute.ro

Aici sunt hashtag-urile
noastre:
#humanityday
#hereforukraine
#hereforhumanity

Înscrierile încep pe
17 martie pe site-ul
humanity-day.com
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