Sprawozdanie z 15 edycji akcji charytatywnej
Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości –Szczecińskie Szkoły Potrzebującym
w roku szkolnym 2015/2016
INAUGURACJA AKCJI
28.11.2015 r.
Uroczysta inauguracja akcji, w którą włączyło się 48 placówek oświatowych, miała
miejsce
w
Galerii
Kaskada
w
dniu
28
listopada
2015r.
Od godziny 11.00 do godziny 18.00 odbywała się licytacja wartościowych i
wyjątkowych przedmiotów, na scenie występowali uczniowie szczecińskich szkół
biorących udział w akcji, a wokół sceny
znajdowały się „Iskierkowe stoiska”.
HARMONOGRAM INAUGURACJI AKCJI W GALERII KASKADA:
Termin inauguracji akcji został wyznaczony na dzień 28. listopada (sobota) br.
w Galerii KASKADA.
Od11.00 do11.30-hymn Iskierki Radości w wykonaniu uczniów ZS nr 5,
uroczyste rozpoczęcie akcji przez przedstawicieli miasta oraz dyrektorów szkół.
Inauguracja licytacji - tort wykonany przez uczniów ZS nr 6 „Gastronomik”.
Od 11.30 do 17.50:odbyły się występy szkół biorących udział w akcji
oraz licytacje
17.50 do 18.00: zakończenie akcji (ostatnia licytacja, hymn Iskierki Radości w
wykonaniu uczniów ZS nr 5 oraz zgromadzonych osób).
Przeprowadzone działania:
- między występami były licytowane fanty przez znane szczecińskie osobowości
(pozyskane fanty to m.in. bombki z autografami znanych aktorów, polityków,
dziennikarzy, sportowców, koszulki z autografami sportowców, książki, płyty
oraz cenne okazy od sponsorów i ofiarodawców zdobyte
przez Iskierkowe Szkoły);
-LOTERIA FANTOWA - każdy los wygrywa (fanty na loterię pozyskane dzięki
szkolnym koordynatorom, ofiarodawcom i iskierkowym sponsorom)
- KIERMASZ ŚWIĄTECZNY – ozdoby wykonane przez uczniów szczecińskich szkół
biorących udział w akcji;
- pamiątkowy wpis do KSIĘGI ISKIERKOWEJ
-sprzedaż gadżetów iskierkowych (np. kubki, znaczki, sianko, aniołki
i ozdoby wykonane przez uczniów iskierkowych szkół);
-dodatkowe atrakcje (m.in. malowanie buzi, malowanie bombek,
butony ze zdjęciem, stanowisko koralikowe)
-kwesta na terenie galerii do zaplombowanych puszek iskierkowych.
PRZEBIEG AKCJI
Działania w szkołach odbyły się wg harmonogramu Iskierkowych Dni
zaproponowanych na inauguracyjnym spotkaniu szkolnych koordynatorów.
ISKIERKOWE DNI
Od 1.12.2015r. do 19.02.2016r.
1.SŁODKIE DNI
2.DNI CIEPŁA RODZINNEGO
3.EKO-DNI
4.KOLOROWE DNI
5.PACHNĄCE DNI

7.12. - 11.12.2015r.
21.12. - 8.01.2016r.
11.01. - 15.01.2016r.
18.01 .- 22.01.2016r.
15.02. - 19.02.2016r.

W ramach Iskierki Radości odbyła się również akcja SERDUSZKOWA PACZKA.
Klasy gimnazjalne i licealne ZS nr 5 samodzielnie przygotowały dla najuboższych
mieszkańców dzielnicy ponad 35 świątecznych paczek, które stały się symbolem
miłości i pamięci o drugim człowieku. Dary te zostały wręczone dzieciom i samotnym
starszym osobom 17 grudnia po Mszy Św. o godz. 18.00 w parafii pod wezwaniem
Św. Krzysztofa. oraz w parafii pod wezwaniem Św. Faustyny
FINAŁ AKCJI 7.04.2016 r. Teatr Współczesny
Podczas Finałowej Gali w Teatrze Współczesnym 7 kwietnia odbyło się uroczyste
wręczenie renomowanych nagród „ISKRY 2015” w postaci pozłacanych
„24-karatowym złotem” statuetek.
Cenne nagrody przyznano w sześciu kategoriach:
ISKRĘ „BAOBAB”2015za największy zbiór artykułów papierniczych otrzymała
Szkoła Podstawowa nr 56
ISKRĘ „DYNAMITE”2015za największy zbiór środków czystości otrzymał
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
ISKRĘ „INCIPIO”2015 za największy debiut podczas15.Edycji Iskierki Radości
otrzymała I Szkoła Podstawowa Montessori Bona Ventura
ISKRĘ „MAMMONA”2015 za największą ilość uzbieranych pieniędzy otrzymała
Szkoła Podstawowa nr 35
ISKRĘ „OCTOPODA”2015 za największe zaangażowanie podczas iskierkowych
działań otrzymało
Gimnazjum nr 6
SUPERISKRĘ „SUPERISKRA 2015” trafiła w ręce Pani Lidii Rogaś
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miasta, kościoła, polityki,
oświaty, kultury, sportu i mediów oraz iskierkowi sponsorzy. Byli również Dyrektorzy
Iskierkowych szkół, uczniowie i ich opiekunowie.
Galę uświetniły występy grupy wokalnej ze Szkoły Muzycznej 1.stopnia w Szczecinie
oraz grupy tanecznej za Szczecińskiego Stowarzyszenia Tańca Sportowego Dance
Studio Paa.
PODZIAŁ ZEBRANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Zebrane środki finansowe rozdzielono zgodnie z regulaminem i przekazano
placówkom biorącym udział w 15. Edycji akcji Iskierka Radości
PODZIAŁ ZEBRANYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I PAPIERNICZYCH
Podczas Pachnących i Kolorowych Dni w Iskierkowych Szkołach –15 edycji wspólnie
udało się zebrać 9863 szt. artykułów
(Propozycje przedstawione przez szkolnych koordynatorów oraz organizatorów akcji
Podczas inauguracyjnego spotkania szkolnych koordynatorów)
Środki czystości, artykuły papiernicze, zabawki i książeczki zostały przekazane do:

- Domu Dziecka w Policach
- Domu Samotnej Matki w Policach
- Świetlicy środowiskowej „Pod Aniołem”
- Świetlicy Środowiskowej Caritas ul Kościelna 4 na Stołczynie
- Specjalistyczno-Opiekuńcza Placówka Wsparcia Dziennego Caritas
"Nasza Pasterzówka" przy parafii pw. Niep. Serca NMP
- CARITAS przy parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP, Pl. Kościelny 2
w Szczecinie.
- Specjalistyczno-Opiekuńcza Placówka Wsparcia Dziennego Caritas „Barnimki
15.Edycja akcji charytatywnej "Podaruj dzieciom Iskierkę Radości Szczecińskie Szkoły Potrzebującym" zakończyła się wielkim sukcesem dzięki
zaangażowaniu koordynatorów szkolnych i ich uczniów aż z 48 szkół. Wspólnie
udało się zebrać ponad 9 tysięcy środków czystości i artykułów papierniczych oraz
ponad 50 tys. zł. Wszystkie zebrane środki trafiły do najbardziej potrzebujących
uczniów szczecińskich szkół oraz instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Udział
szkół w tej akcji, zachęcił uczniów oraz rodziców do pomocy potrzebującym,
zmobilizował do pracy na rzecz innych. Różnorodność tematów i podjętych działań
wpłynęła na podniesienie wiedzy na temat korzyści płynących z czytania, spędzania
wspólnego czasu dzieci z rodzicami, zachęcała do troski o bliźniego, pomagała
dostrzec potrzeby innych, sprzyjała życzliwości wobec siebie, ukazywała radość z
dzielenia się tym, co posiadamy, umożliwiała prezentowanie własnych umiejętności i
zainteresowań, pobudzała kreatywność uczniów.

Koordynator 15. Edycji Akcji
PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOŚCI
Wioletta Kobzdej

