Przekaż dar serca i pomóż dzieciom przetrwać zimę
Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” to akcja, w którą angażuje się coraz
więcej osób, które myślą nie tylko o sobie, ale pamiętają też o innych – potrzebujących.
Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej wraz z oddziałami gimnazjalnymi we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przyłączyła się do tej akcji. Zbiórka darów trwała od 22 listopada do 4 grudnia
2017r.
W niedzielę 26 listopada wolontariusze z oddziałów gimnazjalnych zbierali dary pod budynkiem GOKSiR
i sklepem Stokrotka w Niedrzwicy Dużej, a w trakcie zabawy andrzejkowej 30 listopada, także w naszej szkole.
Każdy uczeń naszej placówki, który ofiarował swój dar serca jako bilet wstępu na dyskotekę, jak również dzieci
klas młodszych, które przynosiły podarunki codziennie oraz wszyscy, którzy nosili te ciężkie pakunki z darami
dołączali do grona wolontariuszy.
Wszystkim przyświecał jeden cel – pomoc drugiemu człowiekowi.
Zebrane zostały tylko dary rzeczowe takie jak długoterminowa żywność, odzież, obuwie, środki czystości,
słodycze, zabawki, artykuły szkolne.
Dzięki Waszej ofiarności oraz zaangażowaniu wolontariuszy udało się zebrać ponad 150 kg darów, które
przekazano na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Niedrzwica Duża.
Może za rok uda nam się pobić rekord?
Dziękujemy za wsparcie i pomoc wszystkim Ofiarodawcom i Wolontariuszom ze sztabu nr 295.
Nasi Uczniowie po raz kolejny pokazali, że potrafią dzielić się z innymi okazując wielką hojność i jeszcze większe
serce.
Wolontariusze i Koordynatorzy sztabu 295 przy Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej
Wolontariusze biorący udział w akcji:

Patrycja Baum kl. 2B Gim.
Małgorzata Koneczna kl. 2B Gim.
Natalia Paluch kl. 2B Gim.
Agata Gąszczyk kl. 3C Gim.
Julia Korba kl. 3C Gim.
Dorota Pietrzak kl. 3C Gim.
Julia Wapińska kl. 3C Gim.
Kamil Szymuś kl. 3C Gim.
Jakub Zybała kl. 3C Gim.
Koordynatorzy akcji:
Pani Dorota Rusek opiekun Klubu Wolontariusza
Pani Anna Stachyra
Pani Joanna Wapińska

