SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megnyílt a Cipősdoboz Vár
Idén akár nyomon is követhető a rászoruló gyerekeknek felajánlott cipősdoboz ajándékok útja
Budapest, 2015. november 29. – 50.000-nél is több cipősdoboz ajándékra számít a jótékonysági akciót
tizenegy éve életre hívó Baptista Szeretetszolgálat. Az évről-évre egyre népszerűbb Cipősdoboz Akció
központi bázisa a budapesti Deák téren található Cipősdoboz Vár, amelyet ünnepélyes keretek között
nyitottak meg advent első vasárnapján, többek között a kezdeményezés jószolgálati nagykövetei, Mező
Misi zenész és Weisz Fanni modell, valamint a finn mikulás, Joulupukki jelenlétében. Az akció idei
újdonsága, hogy a felajánlók egy része nyomon követheti majd, melyik településre kerül az általuk
elkészített csomag. A szervezők abban bíznak, hogy ez a lehetőség tovább növeli a bizalmat a program
iránt, és még többen csatlakoznak majd a cipősdoboz ajándék-készítők népes táborához.
A Baptista Szeretetszolgálat idén 12. alkalommal hirdette meg a Cipősdoboz Akciót, amelynek lényege, hogy
cipősdobozba csomagolt ajándékkal tehetjük szebbé rászoruló gyerekek karácsonyát. A Szeretetszolgálat az
akció weboldalán részletes útmutatást ad a cipősdoboz ajándékok elkészítéséhez, amelyeket november 29.
és december 20. között közel 200 gyűjtőponton várnak, hogy aztán még karácsony előtt eljuttathassák a
rászoruló gyerekeknek – nevelőotthonokban lakóknak, mélyszegénységben élőknek, vagy akár Böjte Csaba
parajdi árvaházában nevelkedőknek.
Új elemmel is bővül az akció: 5.000 csomag útja nyomon követhető lesz, azaz a felajánlók megtudhatják,
hová, melyik településre jutott el ajándékuk. „Sokakat az tarthat vissza a jótékony felajánlásoktól, hogy
bizalmatlanok, valóban rászorulókhoz kerülnek-e azok. Ezért is örültünk különösen, hogy hivatalos logisztikai
partnerünkkel, a TRANS-O-FLEX Hungary Kft.-vel sikerült egy ilyen újdonsággal előállnunk.” – mondta el a
megnyitó ünnepségen Révész Szilvia, a Baptista Szeretetszolgálat kommunikációs igazgatója.
Akik kellően gyorsak és a Cipősdoboz Várban adják le felajánlásukat, dönthetnek úgy, hogy szeretnék
nyomon követni a cipősdobozuk útját. Az idei évben a központi gyűjtőhelyre beérkezett ajándékok közül
5.000 esetében van erre lehetőség. „Amikor a Várban leadja a felajánló a cipősdobozát, a dobozra egy
vonalkódos etikett kerül, a vonalkód párját pedig a feladó tarthatja meg. A rajta található számsorral
azonosíthatja be csomagját, és nézheti meg a külön erre a célra létrehozott online felületünkön, hogy hol
tart éppen a doboz” – magyarázta el a csomagkövetés lépéseit Pesztericz Péter, a TRANS-O-FLEX Hungary
Kft. ügyvezető igazgatója. - „Az 5.000 nyomon követett cipősdoboz esetében azt tudhatja meg a feladó, hogy
melyik településre érkezett meg az ajándéka, de felajánlottuk, 250 kiválasztott cipősdoboz ajándékot
egészen az átvételig követünk majd.”
A csomaglogisztikai szolgáltatásokra specializálódott TRANS-O-FLEX Hungary Kft. a csomagkövetés
bevezetése mellett a cipősdobozok depókból való összegyűjtésével, azok vidékre és Erdélybe történő
szállításával is segíti az akciót. Mindemellett a cég munkatársai hozták az első 100 cipősdoboz ajándékot a
Cipősdoboz Várba.
Az évről-évre egyre ismertebb és népszerűbb Cipősdoboz Akcióban tavaly már 50.000 cipősdoboz ajándék
juthatott el rászoruló gyermekekhez. Idén legalább ennyi felajánlás összegyűjtése a cél.
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