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Projekt „Dzień Pluszowego Misia”
Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata”

FAQ – najczęściej zadawane pytania
1. Czy musimy kupić nowe zabawki?
Wybór należy do Was, ale naszym zdaniem większość dzieci „cierpi” na
nadmiar zabawek. W konsekwencji część z nich leży zapomniana w kącie
pokoju. Zachęcamy, by dzieci wybrały dary właśnie spośród swoich
zabawek, by same doświadczyły dzielenia się z innymi swoimi rzeczami.
Ważne: Warto uzmysłowić dzieciom, że warto wybrać coś wyjątkowego, by
sprawić później naprawdę dużą radość (np. przeprowadzić pogadankę o
obdarowywaniu). Poza tym zabawki, choć nie muszą być nowe, nie powinny
nosić znamion używania (czyste, nieuszkodzone).

2. Czy każde dziecko z naszej klasy/grupy musi przynieść zabawkę? Ile
zabawek musi przekazać nasza klasa/grupa?
Zależy nam na zebraniu jak największej ilości zabawek, gdyż dużo zabawek =
dużo uśmiechu na święta. Nie zależy nam, by zmusić dzieci do wzięcia udziału
w akcji. Chodzi o to, by dzieci te chciały się podzielić z innymi swoimi
rzeczami, by poczuły, że w ten sposób mogą komuś pomóc, i że mają realny
wpływ na zmianę czyjejś sytuacji. To od Państwa jako wychowawców w dużej
mierze zależy jak odbiorą tę akcję i przestrzegamy przed potraktowaniem jej
„na sucho”, gdyż jest to świetna sposobność, by porozmawiać z nimi o takich
ważnych rzeczach jak np.; empatia, pomoc potrzebującym, sprawczość,
wpływ na zmianę, a nawet o savoir vivre podczas obdarowywania.
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3. Zastanawiamy się, jak wykorzystać tę akcję w celach edukacyjnowychowawczych. Możecie nam pomóc?
Oczywiście. Zależy nam na tym, aby dzieci poczuły, że dzieląc się, mogą
komuś pomóc, że mają realny wpływ na zmianę czyjejś sytuacji. To od
Państwa jako wychowawców w dużej mierze zależy, jak one odbiorą tę
akcję. Naszym zdaniem jest to świetna sposobność, by porozmawiać z nimi o
takich ważnych rzeczach jak np. empatia, pomoc potrzebującym,
sprawczość, wpływ na zmianę.
Jeśli tylko wykażą Państwo takie zapotrzebowanie, wspólnie możemy
przygotować konspekt oraz materiały do lekcji. Fundacja posiada w swoich
szeregach psychologa, który chętnie udzieli wsparcia przy tym projekcie.
Co stanie się z zabawkami, które przyniosą nasze dzieci?
Zabawki zostaną przekazane w okresie przedświątecznym podopiecznym
naszej Fundacji – dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin – a także
dzieciom z Domu Dziecka w paczkach przygotowanych przez Fundację.
Zależy nam na tym, aby i one poczuły atmosferę świąt. Z tego względu tak
wielką wagę przykładamy do tego, aby zabawki były w jak najlepszym stanie
tj. puzzle kompletne, gry ze wszystkimi elementami, lalki w kompletnej
garderobie. Zabawki, które tego potrzebują, powinny mieć instrukcję i
pudełko w dobrym stanie, maskotki – czyste, nieuszkodzone, wyglądające na
nowe.
Zabawki mają zostać przekazane dla dzieci z rodzin znajdujących się w złej
sytuacji finansowej. Znam takie dziecko, czy mogę je zgłosić?
Tak. Chętnie przyjmujemy zgłoszenia odnośnie do potrzebujących rodzin, aby
pomóc im w ten bądź inny sposób. Może Pan/Pani do nas zadzwonić (tel.
695 010 145) lub napisać e-maila (fundacja@pomagajznami.org), a
porozmawiamy i poinformujemy Pana/ią o kolejnych krokach.
Mamy już plan na świętowanie Dnia Pluszowego Misia. Czy możemy
zasugerować Misiowi formę spędzenia tego czasu?
Jasne. Nasze Misie chętnie nauczą się piosenki, której dzieci się już wcześniej
uczyły, lub zachęcą dzieci, by wykonały zadanie, które zostało dla nich
wcześniej wymyślone.
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