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A gondolat…– Csillogó Szemek 2021
A szemek sosem hazudnak, őszinték, olykor szomorúak, olykor vidámak, van, amikor csillognak…
Legyünk figyelmesek, egy észrevétlen, rejtett könnycsepp is – szétterülve a szem felületén – nagyítóvá válhat
a számunkra, hogy érzékelhessük a koronavírus-járvány következtében árván vagy félárván maradt gyermekek
igazi szükségét. A COVID-19 sok-sok ezer életét vett el, tömegek életét változtatta meg végérvényesen.
Számtalan édesanya és édesapa vesztette életét, így sajnos fiatalok százai maradtak árván vagy félárván.
Gyermekek, akiket gyászukban segíteni, életükben támogatni kell.
Ahogyan a járvány ellen az összefogás ereje segít, úgy a Covid árváit is egy széles összefogásnak kell támogatnia.
Az idén a Csillogó Szemek 2021 projekttel a Regőczi Alapítvány programjának megvalósításához szükséges
pénzügyi fundamentum összegyűjtésében veszünk részt.
A Regőczi Alapítvány az elkövetkezendő két évtizedben a koronavírus-járvány miatt árván vagy félárván
maradt gyermekeket segíti majd.
Amire hívunk itt: gyűjtés, jótékonysági est és jótékonysági árverés.
2021. október 1-én
az ÉrMe Hálózat tagsága nevében
a szervezők:

Schumicky György
elnök, ÉrMe Hálózat

Molnár Attila
elnök
ÉrMe Kaposvár Klub

Varga László püspök atya,
Kaposvári Egyházmegye
az ÉrMe Hálózat lelki vezetője

Tóth József
elnök, Üzleti ÉrtékMegőrző
Közhasznú Alapítvány

Schumicky András
alelnök, ÉrMe Hálózat
elnök, ÉrMe Páty Klub

Hadi Péter
alelnök, ÉrMe Hálózat
alelnök, Üzleti ÉrtékMegőrző
Közhasznú Alapítvány

Dr. Polgár Balázs
elnök
ÉrMe Budapest Klub

Petényi Márk
klubvezető
ÉrMe Benedictus Klub

Zugor Balázs
elnök
ÉrMe Bakony Klub

Szente Balázs
alelnök, ÉrMe Hálózat
ügyvivő, ÉrMe Vác Klub
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Bemutatjuk az ÉrMe Hálózat Csillogó Szemek 2021
fundraising projektjét, mellyel a koronavírus-járvány következtében
több mint 900 árván vagy félárván maradt gyermek megsegítésére
létrejött Regőczi Alapítvány támogatási programjához kívánunk
hozzájárulni – adománygyűjtés, majd jótékonysági est és árverés
megszervezésével.
A kedvezményezett neve: Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért
Az alapítvány célja: Az Alapítvány célja a koronavírus által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítése, életminőségük anyagi támogatása, mentális feltételeinek javítása, szociális gondozásuk,
társadalmi integrációjuk elősegítése.
Várható eredmények: A több mint kilencszáz kisgyermek és kamasz tragédiáját megváltoztatni sajnos nem
tudjuk, a lehetőségeinkhez mérten sorsukat segíteni azonban kötelességünk.
Célunk, hogy a gyermekek hasonló támogatásban részesüljenek anyagilag, mintha szüleik életben maradtak volna.
Az alapítvány támogatási rendszerének lényege: Terveink szerint minden gyermek személyre szabott
segítségre számíthat attól függően, hogy mire van szüksége: ösztöndíj,
lakhatási támogatás, szociális juttatás, a közlekedés támogatása és még számos olyan gondoskodási forma, ami
a gyermek fejlődését, gyarapodását, tanulását, megélhetését segíti elő.

Az alapítvány támogatásának hatósugara: Az Alapítvány országos hatókörrel rendelkezik; a Magyarországon élő,
magyar állampolgársággal rendelkező gyermekek és hozzátartozóik körét támogatja.
A támogatás időtartama: Az Alapítvány hosszú távú támogatást biztosít a rászorulóknak: az árván vagy félárván
maradt gyermekeket 18 éves korukig, vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányaik
befejezéséig támogatja.
Példák az alapítvány költségvetésének tervezett felhasználási módjaira:
• pénzadományok gyűjtése, osztása
• élelmiszer-, ruha- és tárgyi adományok gyűjtése, osztása
• egyéni és családtámogatási program működtetése
• pszichológiai, mentális támogatás nyújtása
• jogi segítségnyújtás
• munkaerőpiacra való belépés támogatása
Hogy megvalósulhasson ez a fontos és egyedülálló kezdeményezés, tisztelettel kérjük támogatóinkat, hogy
lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá a Covid-árvák és hozzátartozóik megsegítéséhez, életkörülményeinek
javításához!
Budapest 2021. október
Dr. Herczegh Anita Katalin
Regőczi Alapítvány
a Kuratórium elnöke
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A Csillogó Szemek 2021 projekt védnökei
Illés Fanni
paralimpiai bajnok
fővédnök

Varga László
Szita Károly
Kaposvár polgármestere,
házigazda
védnök

kaposvári megyéspüspök
az ÉrMe Hálózat lelki vezetője
házigazda
védnök

Eperjes Károly
színművész
védnök

Paralimpiai Bajnokok Klubja
védnök
Képviseli: Becsey János elnök
a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségének tagja,
a Paralimpiai Bajnokok Klubjának elnöke és
a magyar paraúszócsapat szövetségi vezetőedzője

Hortobágyi Cirill
pannonhalmi főapát
a Magyar Bencés Kongregáció
prézes apátja,
az ÉrMe Benedictus Klub
lelki vezetője
védnök
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Támogatási kategóriák

KIEMELT TÁMOGATÓ

KIEMELT TÁMOGATÓ

KIEMELT TÁMOGATÓ

KIEMELT TÁMOGATÓ

1.000.000 Ft

500.000 Ft

250.000 Ft

100.000 Ft

TÁMOGATÓ JEGY 2 FŐ RÉSZÉRE

TÁMOGATÓ JEGY 1 FŐ RÉSZÉRE

45.000 Ft

30.000 Ft

Támogatás és regisztráció: https://csillogoszemek.hu
A támogatókat a csillogoszemek.hu oldalon publikáljuk. A regisztrációkor az űrlapon kérünk nyilatkozatot arról, hogy
a támogató megjelenjen-e a honlapon.
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Részvétel a jótékonysági esten
A Jótékonysági est és árverés időpontja, helyszíne, résztvevői, valamint a szervezéshez szükséges kötelező
regisztráció – Csillogó Szemek 2021 karácsonyi jótékonysági est észtvevői részére
Időpont és helyszín: 2021. 12. 08-án, 17 órai kezdettel - a kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában		
A helyszínt biztosítja: Kaposvár Város Önkormányzata
Fővédnök: 				
Illés Fanni, paralimpiai bajnok
A jótékonysági est házigazdái:
Varga László a kaposvári egyházmegye püspöke, Szita Károly, 		
					Kaposvár polgármestere
Az eseményt jelenlétével megtiszteli: Herczegh Anita Katalin, a köztársasági elnök felesége,
					a Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke
Védnökök:				
Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát, a Magyar Bencés 		
					
Kongregáció prézes apátja, az ÉrMe Benedictus Klub lelki vezetője
					Eperjes Károly színművész
					
a Paralimpiai Bajnokok Klubja – képviseli Becsey János elnök,
					
a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségének tagja,
					
a Paralimpiai Bajnokok Klubjának elnöke és a magyar paraúszócsapat
					szövetségi vezetőedzője
A karácsonyi jótékonysági esten és árverésen való részvétel regisztrációhoz, kiemelt adományhoz vagy
támogatói jegy megvásárlásához kötött!
Kiemelt támogatói részvétel [1 M ft felett; 500e Ft; 250e Ft; 100e Ft]: Kiemelt támogatóink és meghívottjuk
(+1 fő), előzetes regisztrációval, részt vehet az ünnepi eseményen

Támogatói jegy: [30.000 Ft/fő]
Kísérő jegy (aki támogatói jegyet vásárolt, kísérőjének, házastársának válthatja meg): [15.000 Ft/fő]
A támogatási összegek utalási információi:
A támogatási összegeket az Üzleti ÉrtékMegőrző Közhasznú Alapítvány részére kell átutalni, melynek bankszámlaszáma:
CIB BANK 10700495-44118103-51200002 (Csillogó Szemek Projekt számla)
Regisztráció és további információ: https://csillogoszemek.hu/
A regisztráció szabályai:
• A jótékonysági est valamennyi résztvevőjének [VIP is!] kötelező!
• Kérjük, adja meg a fenti felületen nevét, a képviselt cég/szervezet nevét, az Ön mobilszámát, és e-mail címét!
• Regisztrációja a részvételi díj utalásával válik teljessé
• Megjegyzés: A regisztrációt senki helyett nem áll módunkban elvégezni a vonatkozó szabályozás betartása miatt

A Csillogó szemek projektre vonatkozó alapinformációk – a bekapcsolódó támogatók részére
A technikai, jogi keretet biztosítja: Üzleti ÉrtékMegőrző Közhasznú Alapítvány, képviselője Tóth József elnök
Adószám: 18127162-1-41
Székhely: 1038 Budapest, Ibolya u. 11.
Az alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0010061
A kedvezményezett szervezet – Regőczi Alapítvány, képviselője Herczegh Anita Katalin elnök
A Csillogó Szemek projekt szervezője 2021-ben – az ÉrMe Kaposvár Klub;
Főszervezők: Schumicky György elnök, ÉrMe Hálózat – gyorgy.schumicky@sch-ps.hu - +36 30 944 0873
		
Molnár Attila elnök, ÉrMe Kaposvár Klub – molnar12attila@gmail.com - +36 70 433 0579
Csillogó Szemek projekt - ©ÉrMe Hálózat – Minden jog fenntartva! – 2021

www.csillogoszemek.hu

alapitvany@ermehalo.hu

