Niedługo Gwiazdka
Kochani!
Szkolne Koło Wolontariatu z okazji
zbliżającej się Gwiazdki chce pomóc
najbardziej potrzebującym!
W tym roku pragniemy nieść pomoc
podopiecznym HOSPICJUM OPIEKI DOMOWEJ
podlegającego pod Polskie Towarzystwo Opieki
Paliatywnej Oddział we Włocławku.
Coś słodkiego!
Stowarzyszenie z okazji MIKOŁAJEK połączonych z GWIAZDKĄ organizuje
zbiórkę SŁODKICH SŁODKOŚCI do paczek przygotowywanych dla
najmłodszych podopiecznych – 10–ciorga dzieci, które są ciężko chore lub
osierocone.
Coś użytecznego!
W związku z dużym zapotrzebowaniem także na rzeczy codziennego
użytku dla maluchów, mile widziane: kocyki, jaśki do spania,
chusteczki nawilżające oraz kosmetyki do pielęgnacji dzieci.

Upominki będzie można składać w wyznaczonym miejscu na
parterze szkoły lub bezpośrednio u wychowawców klas do 1 grudnia br.

Albert Einstein mówił: „Tylko życie poświęcone innym warte jest
przeżycia".
Pomaganie zmienia świat na lepsze. Każda pomoc jest wartościowa
i cenny jest nawet najdrobniejszy gest. Liczymy na Was!

Domowa opieka paliatywna jest alternatywą, wobec leczenia w szpitalu. Celem Hospicjum
Opieki Domowej jest umożliwienie nieuleczalnie chorym osobom pobytu w miejscach,
w których czują się najlepiej i najbezpieczniej, czyli we własnych domach.
Osobą odpowiedzialną za to szczególne miejsce jest Pani Doktor Ewa Kaczmarek – osoba
o ogromnej wrażliwości i dobrym sercu, a także zespół Pań pielęgniarek.

Rozpoczęcie akcji:
Ile waży św. Mikołaj?

Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza wszystkich do wzięcia
udziału w akcji charytatywnej „Ile waży święty Mikołaj?” !
Celem akcji jest wsparcie funduszu stypendialnego Fundacji
Szczęśliwe Dzieciństwo, z którego wypłacane są stypendia dla
podopiecznych z ubogich rodzin, umożliwiające młodzieży rozwój talentów
oraz pasji.
✔ Zbiórka monet potrwa od 15 listopada do 10 stycznia 2022 r.
✔ Liczy się tu każda moneta, ponieważ istotna jest waga zebranych
pieniążków!
✔ Bilony można wrzucać do skarbonek klasowych lub do skarbonki
znajdującej się na świetlicy szkoły.

Mamy nadzieję, że wielu z nas mocno zaangażuje się w tę
formę aktywności charytatywnej. Liczymy na Was!

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od blisko 30 lat prowadzi działania na rzecz wychowania
oraz edukacji dzieci i młodzieży.
Szczegółowe informacje o zbiórce znajdują się na stronie internetowej
www.ilewazymikolaj.pl

