INSTRUKCIJA SAVANORIAMS
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ ir parduotuvių tinklas RIMI organizuoja akciją: „Padovanokime RIMI
kortelės pinigėlius vaikams“. Mums reikalinga Jūsų pagalba prekybos centruose kviečiant RIMI pirkėjus
padovanoti sukauptus RIMI pinigėlius vaikams.
AKCIJOS DATA: pasirinktinai 2016 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 4d.
Laikas: pasirinktinai dvi valandos, pavyzdžiui 16.00 -18.00 val.
KAI NUVYKSITE Į RIMI:






Prašome atvykti 10 minučių anksčiau.
Eikite prie INFORMACIJOS kasos.
Dirbanti pardavėja apie Jus bus informuota – prašykite jos „Gelbėkit vaikus“ lipduko (jei esate iš Vilniaus
jį gausite informacijoje, jei ne – atsiųsime lipduką Jums į namus). Klauskite kur galite palikti savo
asmeninius daiktus ir striukes, taip pat kaip naudotis Rimi informacijos terminalais ir kaip „Padovanoti
Mano Rimi pinigus“. Jei kils kažkokių papildomų klausimų – taip pat pirmiau paklauskite informacijoje.
Lipduką klijuokite ant marškinėlių.

Pastaba: Jei netyčia keistųsi pamaina ir pardavėja nebus informuota apie Jūsų atvykimą – neišsigąskite, jei
prireiktų informacijos, kurios darbuotoja nežinotų, tiesiog parašykite sms žinutę arba paskambinkite numeriu
+37064 803 441 (atsilieps Živilė). Šį numerį dėl viso pikto išsisaugokite.

Prie kiekvieno informacinio terminalo 2-3 savanoriai kvies „Mano RIMI“ lojalumo kortelių turėtojus, kurie
naudojasi „Mano RIMI“ terminalais dovanoti vaikams pasirinktą sukauptos RIMI pinigų sumos dalį.
1. Užkalbinkite – Sveiki / laba diena,
 kviečiame padovanoti RIMI taškus vaikams.
 ar žinote, kad Jūsų sukaupti RIMI taškai gali virsti pagalba vaikams?
2. Jei susidomėjo, paklauskite, ar turi RIMI lojalumo kortelę
3. Jei neturi RIMI kortelės
 galite pasiūlyti įsigyti RIMI kortelę
4. Jei turi RIMI kortelę, padėkite pirkėjui pasinaudoti RIMI terminalu:
o terminale perbraukite „Mano RIMI“ kortele
o ekrane spauskite „Mano paskyra“
o paprašykite pirkėjo įvesti gimimo datą
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o prisijungus pasirinkite langelį „Padovanoti Mano RIMI pinigus“
o leiskite pirkėjui pasirinkti, kokią dalį kortelėje sukauptų pinigų norėtų padovanoti: 25 %,
50 %, 75 % ar 100 %
o spauskite „Patvirtinti“

Pastaba: tikriausiai besinaudojančių terminalais nebus daug, tad pasitikite žmones, kurie apsipirkę išeina iš kasų,
ir palydėdami pasiūlykite sudalyvauti akcijoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA – SAVANORIAMS

Kaskart perkant RIMI parduotuvėje 1 proc. pirkinių sumos grįžta į Mano RIMI kortelę. Kortelės turėtojai RIMI
terminaluose arba prisijungę prie RIMI interneto svetainėje esančios „Mano RIMI“ erdvės, gali pasirinkti, kokią
dalį – 25 proc., 50 proc., 75 proc. ar 100 proc. – iš savo kortelėje sukauptų pinigų norėtų skirti „Gelbėkit vaikus“
kuruojamiems Vaikų dienos centrams. Pasirinkimą galima bet kada pakeisti. RIMI pirkėjų padovanoti pinigai bus
nuskaičiuojami kiekvieno mėnesio paskutinę dieną ir pervedami vaikų dienos centrams.


Kaip padovanoti MANO RIMI pinigus internetu?

Tai galite padaryti prisijungę prie savo paskyros www.manorimi.lt
1. Prisijunkite prie paskyros, įvesdami 9 paskutinius Mano RIMI lojalumo kortelės skaičius
ir slaptažodį.
2. Naujai atsivėrusiame lange kairėje pusėje apačioje, pamatysite langelį su
užrašu Dovanoti Mano RIMI pinigus. Paspauskite šį langelį.
3. Judindami žalią kvadratėlį, galėsite pasirinkti, kurią dalį pinigų (25 %, 50 %, 75 % ar 100
%) norite kas mėnesį paaukoti visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ dienos
centrams.
4. Savo pasirinkimą patvirtinsite paspaudę raudoną mygtuką patvirtinti.


Kam renkami pinigai:
surinkti pinigai bus skiriami Lietuvos vaikų dienos centrus lankančių vaikų aprūpinimui –
maistui, drabužėliams, būtiniausioms higienos ir kanceliarinėms priemonėms, edukacinei
veiklai, psichologinei pagalbai, ekskursijoms bei stovykloms.

 Vaikų dienos centras
Tai vieta, kurioje susirenka vaikai iš skurde, nepritekliuje, nelaimėje, kt. nepalankiomis
sąlygomis gyvenančių šeimų. Su vaikais dirba socialiniai darbuotojai, auklėtojai, kurie
padeda vaikams džiaugtis vaikyste, ugdytis socialinius įgūdžius, gauti reikalingą pagalbą.
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Dažnai tokia pagalba – paprastas šiltas maistas. Daugeliui vaikų dienos centrus lankančių
vaikų tai yra vienintelis maistas per parą. Kartu centrai siekia padėti ir vaikų šeimoms –
kad vaikas neprarastų galimybės augti su jam artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis, kad
šeima galėtų tinkamai rūpintis vaiku.
Šiuo metu „Gelbėkit vaikus“ globoja 35 vaikų dienos centrus visoje Lietuvoje, kuriuos kiekvieną
dieną lanko daugiau nei 900 vaikų.
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