Sprawozdanie z przebiegu XVI edycji akcji
„Podaruj dzieciom ISKIERKĘ RADOŚCI”
w Publicznym Przedszkolu nr 32 „Hejnałek” w Szczecinie
Nasze przedszkole po raz trzeci przyłączyło się do akcji charytatywnej „Podaruj
dzieciom Iskierkę Radości”. Celem działań było zaktywizowanie całej społeczności
przedszkolnej, nauczycieli, rodziców jak i dzieci do niesienia pomocy potrzebującym. O
szczegółach akcji poinformowaliśmy rodziców na zebraniu, następnie zostały zamieszczone
ogłoszenia zarówno w przedszkolu, jak i na stronie internetowej. Odbyły się również
pogadanki z dziećmi na temat możliwości pomagania ludziom i zwierzętom, szczególnie w
okresie zimy.
Dnia 26 listopada 2016r. grupa starszaków uczestniczyła w Inauguracji Akcji w
Galerii Kaskada. Dzieci zaprezentowały się w utworze „Posprzątajmy świat.”

W ramach akcji w dniu 12 grudnia 2016r. na terenie przedszkola zorganizowaliśmy
sprzedaż ciast pod nazwą „SŁODKIE DNI”. W tym tygodniu 15 grudnia 2016r. odbył się
również kiermasz ozdób świątecznych pod nazwą „CIEPŁE DNI”.

Dzięki wsparciu całej społeczności przedszkolnej, rodziców i dzieci udało nam się
zebrać:
-: "Słodkie Dni"(kiermasz ciast) - 499,00ZŁ
- „Ciepłe Dni" (kiermasz ozdób świątecznych) zebraliśmy - 1096,10 zł
Łącznie zebraliśmy kwotę 1595,10 zł
Zebraną kwotę przekazaliśmy na konto Iskierkowe.

W dniach od 09.01.2017r.- 13.01.2017r. zorganizowaliśmy akcję pod nazwą „EKO
DNI.” Zbiórka dotyczyła makulatury, nakrętek, baterii, a podsumowaniem działań było
stworzenie wystawy pod nazwą. „Coś z niczego” zrobionej przez dzieci z materiałów
wtórnych.

Pieniądze zebrane ze zbiórki makulatury zostały przekazane dla Filipka chorego na
autyzm.
W dniach 16.01.2017r.- 20.01.2017r. odbył się kolejny etap akcji pod nazwą „KOLOROWE
DNI”. W tym czasie zorganizowaliśmy zbiórkę materiałów plastycznych oraz zabawek, które
zostały przekazane do Świetlicy Środowiskowej „Caritas” na Stołczynie.

Ostatni etap akcji zrealizowaliśmy w dniach 23.01.2017r.- 27.01.2017r. pod nazwą
„PACHNĄCE DNI”, który dotyczył zbiórki środków czystości. Zebrane produkty również
przekazaliśmy do Świetlicy Środowiskowej „Caritas” na Stołczynie.

W ramach akcji wsparliśmy również „Schronisko dla bezdomnych zwierząt w
Szczecinie”. Dzięki zorganizowanej zbiórce mogliśmy przekazać różnego rodzaju akcesoria
dla zwierząt, środki czystości, ale przede wszystkim karmę. Akcja trwała do 9 lutego 2017 r.

Podsumowując XVI edycję akcji „Podaruj dzieciom Iskierkę Radości” cała społeczność
przedszkolna, zarówno rodzice, jak i dzieci z chęcią włączyli się do działań i dzięki temu
mogliśmy wspólnie zrobić tak wiele dobrego dla innych.
„…wystarczy Iskierka by zapłonął wielki ogień”
.
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