
Sprawozdanie z przebiegu X edycji akcji charytatywnej  
Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – Szczecińskie Szkoły Potrzebującym 

 

W roku szkolnym 2010/2011 wzięło udział w akcji około 50 placówek 
oświatowo-wychowawczych. Od 20 listopada 2010 r. do 27 stycznia 2011 r. 
uczniowie poszczególnych szkół włączali się w najrozmaitsze formy pomocy 
najuboższym i najbardziej potrzebującym. Na terenie placówek przeprowadzono 
zbiórki artykułów papierniczych, środków czystości i pozyskiwano środki finansowe, 
które następnie rozdzielono na uczniów szkół szczecińskich 

Podczas uroczystej inauguracji w CHR GALAXY wszyscy podopieczni mogli 
zaprezentować na forum swoje talenty. Z kolei na gali kończącej X edycję akcji 
zaangażowane szkoły mogły odebrać podziękowania za wkład wniesiony w pomoc 
najbardziej potrzebującym z rąk Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta 
Szczecin pani Lidii Rogaś. 

Podczas dziesięciu tygodni trwania akcji uczniowie uczyli się zasad 
recyklingu, zbierając makulaturę, baterie, puszki. Uczyli się wrażliwości i otwartości 
na innych, odwiedzając domy kombatanta, domy samotnej matki, hospicja. 
Angażowali się w najprzeróżniejsze działania, takie jak pieczenie ciast, tworzenie 
ozdób świątecznych, by pozyskać środki finansowe, które następnie przekazano 
pedagogom szkolnym w celu zakupienia podstawowych środków najuboższym 
uczniom. Dzielili się swoim sercem i radością, tworząc paczki świąteczne, które 
niosły nadzieję wielu szczecińskim rodzinom. 

Dzięki jedynej takiej akcji w zachodniopomorskim tysiące wychowanków 
placówek oświatowych i wychowawczych, rozbudzając swoją empatię, wniosło 
iskierkę radości i nadziei w tysiące serc swoich rówieśników. 

ISKIERKA RADOŚCI przekazała zebrane artykuły w Iskierkowych Szkołach 
podczas Pachnących, Kolorowych i Bajkowych Dni  następującym instytucjom:  

 ARTYKUŁY PAPIERNICZE 
- Świetlicy Środowiskowej CARITAS przy parafii p.w. Św. Krzysztofa 
- Świetlicy Środowiskowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, ul. Kablowa w Załomiu 
- Świetlicy Harcerskiej przy SP nr 74 
- Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii im. Św. Brata Alberta w Szczecinie 
 
 ŚRODKI CZYSTOŚCI  
- Hospicjum im. Św. Jana Ewangelisty przy ul. Pokoju 77 
- MOW przy ul. Kamiennej 22 
- SOSW nr 4 przy ul. Pokoju 48 
- Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii im. Św. Brata Alberta w Szczecinie 
- SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących przy ul. Grzymińskiej 6 

 ŚRODKI CZYSTOŚCI, ZABAWKI I KSIĄŻECZKI 
- Domowi dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie 
  



Łącznie udało się przekazać: 
-  5710 szt. środków czystości 
- 1518 szt. artykułów papierniczych   

W celu udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom z ubogich rodzin 
zebrano łącznie 17 786,74 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset 
osiemdziesiąt sześć). Pozyskane fundusze zostały przekazane placówkom biorącym 
udział w akcji. 


