
Karácsonyi cipősdoboz akció 

– A Blythswood Care és az Örömhír Alapítvány közös projektje – 

 

 

Skóciai támogatóink és jómagunk közös célja az úgynevezett karácsonyi cipősdoboz-akcióval, hogy minél több olyan 
embert érjünk el az evangéliummal, akiket eddig még nem szólítottunk meg ilyen módon. 

Tehát a megajándékozottak kapják meg a csomagok mellé a karácsonykor testté lett Jézusról szóló örömhírt is, 
például egy ehhez hasonló programmal: 

- a rendezvény meghívottainak köszöntése 
- keresztyén tartalmú színdarab, jelenet, bábdarab 
- karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó keresztyén énekek előadása 
- személyes bizonyságtétel 
- rövid igei üzenet 
- imádság 

Aki egyetért a fentiekkel, és vállalja, hogy  

1, elmegy az ajándékokért a megadott helyre a megadott pár nap valamelyikén,  

2, a dobozok átvételétől számított 1 hónapon belül küld egy minimum fél oldalas beszámolót a 

 oromhira@gmail.com e-mail címre,  

3, jól használható digitális anyagokat küld. Tehát az ajándékok kiosztásáról Közeli, érzelmeket, örömet, meghatódást 
kifejező fényképeket, videofelvételeket készít.  

az a Pályázati űrlap visszaküldésével benyújthatja igényét karácsonyi dobozokra. 

 

Ez a pályázat egy felajánlás a mi részünkről, nem kötelezettségvállalás. Nem tudjuk biztosra ígérni, hogy kapunk 
csomagokat. Mivel előre nem látható a különböző csomagok aránya, azt sem tudjuk garantálni, hogy pont olyan 
számban és eloszlásban tudunk csomagokat adni, ahogyan azt önök szeretnék. De legjobb tudásunk szerint fogjuk 
végezni az elosztást. 

 

Orgovány, 2018. szeptember 30. 

 

Az Örömhír Alapítvány nevében: 

 
Királyné Ficsor Lilla 
a karitatív misszió vezetője  
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Karácsonyi cipősdoboz akció 

– A Blythswood Care és az Örömhír Alapítvány közös projektje – 

Pályázati űrlap 

A, Csomagosztó adatai 

1, Pályázó neve, postacíme, email-címe és telefonszáma: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2, Ha nem magánemberként végzi az osztást, akkor a mögötte álló gyülekezet neve és emailes elérhetősége: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

B, Csomagok mennyisége és eloszlása – kérjük a táblázatot kitölteni! 

babacsomag fiú össz.fiú babacsomag lány össz.lány 
0-3 
hón 

3-6 
hón 

6-9 
hón 

9-12 
hón 

12-18 
hón 

2 év   0-3 
hón 

3-6 
hón 

6-9 
hón 

9-12 
hón 

12-18 
hón 

2 év   
              

 

      fiú lány összes Teljes igény 
férfi női idős nő 3-7 8-12 tini 3-7 8-12 tini   

           
 

C, Csomagosztás módja 

3, Milyen módon tervezi a kiosztást? Több válasz is aláhúzható! 

- meghívásos alapon egy rendezvény keretében  - egyesével házhoz szállítva 

- egyéb, éspedig:_____________________________________________________________________________ 
 

4,  Milyen programmal készülnek, amivel az Evangéliumot elmondják a megajándékozottaknak? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

A pályázati űrlapot lehetőleg digitálisan töltse ki! A beérkezett pályázatok alapján az Örömhír Alapítvány kuratóriuma 
hoz döntést. A pályázatok elbírálásáról mindenkit értesíteni fogunk. 

 
Beküldési cím: oromhira@gmail.com    Beküldési határidő: folyóév október 1. 
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