Harmonogram Akcji Charytatywnej ZS nr 5
„Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości - Szczecińskie Szkoły
Potrzebującym”
17.EDYCJA
Celem naszej akcji jest zaktywizowanie młodzieży szczecińskich szkół do
niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom. Efektem tej
aktywności będzie zebranie artykułów papierniczych i chemicznych oraz
funduszy jako materialnego wparcia najuboższych. Do akcji przyłączyło się
około 60 szkół. Abyśmy jak co roku mogli w okresie przedświątecznym
pochylić się nad najmniejszymi i wnieść swój wkład w budowę lepszego
świata, proponujemy w poszczególnych tygodniach trwania akcji podjęcie
takich działań, które z jednej strony uwrażliwią młodzież na potrzeby
innych, a z drugiej polepszą byt materialny najuboższych.
Historia akcji, galeria z poprzednich edycji, sponsorzy i patronaty
dostępne na stronie www.iskierkaradosci.pl.

25. października 2017r. godz.16:00 w czytelni ZS nr 5 spotkanie
koordynatorów Iskierkowych szkół.

INAUGURACJA AKCJI
Termin inauguracji akcji został wyznaczony na dzień
25. LISTOPADA (sobota) br. w Galerii KASKADA.
Wstępny harmonogram akcji:
11.00 – 11.05 Hymn Iskierki Radości
11.05 - 11.15 Powitanie zebranych gości przez pana dyrektora
11.15 – 11.20 Wspólne zdjęcie dyrektorów i koordynatorów
11.20 – 11.30 PIERWSZA LICYTACJA –TORT wykonany przez
uczniów ZS nr 6
Od 11.30 do 17.55 planowane są występy szkół biorących udział
w akcji, licytacje oraz konkursy
17.55 do 18.00: zakończenie akcji (ostatnia licytacja, hymn
Iskierki Radości w wykonaniu uczniów ZS nr 5).

Przewidziane działania wokół sceny:
- Licytacje fantów między występami przez znane szczecińskie
osobowości (pozyskane fanty to m.in. bombki z autografami znanych
aktorów, polityków, dziennikarzy, sportowców, koszulki z autografami
sportowców, książki, płyty);
- Loteria fantowa – każdy los wygrywa
- Kiermasz świąteczny – ozdoby wykonane przez uczniów szczecińskich
szkół biorących udział w akcji;
- Pamiątkowy wpis do Księgi Iskierkowej
- Dodatkowe atrakcje (m.in. malowanie buzi, malowanie bombek,
iskierkowe bransoletki, butony ze zdjęciem, artystyczne pakowanie
prezentów)
- Iskierkowa fotobudka
- Kwesta do zaplombowanych puszek iskierkowych.
PRZEBIEG AKCJI
Działania w szkołach wg harmonogramu Iskierkowych Dni.
ISKIERKOWE DNI:
od 4.12.2017r. do 9.02.2018r.






SŁODKIE DNI
DNI CIEPŁA RODZINNEGO
EKO-DNI
KOLOROWE DNI
PACHNĄCE DNI

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE DZIAŁAŃ:
1.SŁODKIE DNI Pozyskanie funduszy ze sprzedaży ciasta upieczonego
przez młodzież na terenie szkół
– KIERMASZ SŁODKOŚCI
2. DNI CIEPŁA RODZINNEGO budowanie prawidłowych relacji
interpersonalnych, rozwijanie empatii i otwarcia na drugiego człowieka
Serduszkowa Paczka(wsparcie dla pobliskich parafii w postaci paczek pod
choinkę) cichy przyjaciel ,odwiedziny samotnych, kolędowanie,
np. w domach kombatanta, rodzinnych domach dziecka, kościołach, itd.
Sprzedaż kartek świątecznych wykonanych własnoręcznie przez uczniów

3.EKO DNI Promowanie zdrowego stylu życia i ekologii poprzez:
prelekcje na temat oszczędności energii, ochrony środowiska,
prelekcje na temat zjawiska Cyberprzemocy, substancji uzależniających
itp.zbiórka baterii, puszek, aluminium .Promocja zdrowia, jak jeść zdrowo?
4.KOLOROWE DNI uwrażliwianie na potrzeby innych, zbiórka artykułów
papierniczych dla potrzebujących uczniów, zbiórka np. książeczek,
pluszaków, gier planszowych, zabawek dla najmłodszych (Dom Samotnej
Matki, Świetlice Środowiskowe),rozbudzanie wrażliwości artystycznej
uczniów, budowanie poczucia własnej wartości, wystawa prac
plastycznych w szkole (kiermasz dla rodziców)
5.PACHNĄCE DNI zbiórka środków czystości dla potrzebujących
(np. Caritas, hospicja, Dom samotnej matki)

21.lutego 2018r. w ZS nr 5 spotkanie koordynatorów podsumowanie
zrealizowanych działań.

FINAŁ AKCJI
19 marca 2018r. godz.11:00 Teatr Współczesny
Uroczyste podsumowanie działań placówek oświatowo-wychowawczych
zaangażowanych w akcję, ogłoszenie wyników zbiórki, wręczenie
dyplomów i statuetek Iskry 2018 najbardziej zaangażowanym sponsorom,
szkołom i wolontariuszom, występy artystyczne.
PODZIAŁ I ROZLICZENIE FUNDUSZY
marzec/kwiecień2018r.
Wszystkie fundusze pozyskane w czasie trwania akcji zasilą konto Iskierki
Radości, której celem jest pomoc finansowa i rzeczowa dla najbardziej
potrzebujących uczniów. Zgromadzone fundusze zostaną rozdzielone
miedzy szkoły biorące udział w akcji, a następnie rozdysponowane wśród
uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pozyskane
artykuły chemiczne i papiernicze szkoły przekażą ośrodkom opiekuńczo
-wychowawczym, hospicjom, domom samotnej matki, schroniskom dla
bezdomnych i pogotowiom opiekuńczym.

