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Zaproszenie do projektu „Dzień Pluszowego Misia”
Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata”

Szanowni wychowawcy przedszkolaków i uczniów klas I-III
Fundacja „W Człowieku Widzieć Brata” proponuje Państwa uczniom wspólną akcję
przedświąteczną połączoną z celebrowaniem Dnia Pluszowego Misia.

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Już niedługo zacznie się okres gorączki
przedświątecznej, by czas Bożego Narodzenia spędzić w jak najlepszej
atmosferze. Nie dla wszystkich jednak okres świąt jawi się beztroską radością
związaną z syto zastawionym stołem oraz mnóstwem prezentów pod choinką.
Istnieją bowiem rodziny, gdzie sytuacja materialna sprawia, że święta
spędzane są bardzo skromnie. W związku z tym Fundacja „W Człowieku
Widzieć Brata” proponuje Państwa uczniom wspólną akcję przedświąteczną
połączoną z celebrowaniem Dnia Pluszowego Misia.
Bezpośrednim celem Projektu „Dzień Pluszowego Misia” jest zbiórka wśród
Waszych uczniów zabawek, które zostaną następnie przekazane
podopiecznym Fundacji – dzieciom z rodzin, które znajdują się w trudnej
sytuacji materialnej – oraz wychowankom Domu Dziecka.
Mamy świadomość, że w dzisiejszym konsumpcyjnym świecie dzieci są
przeładowywane zabawkami i gadżetami, których w takim nadmiarze nie
potrzebują, a często leżą ona zapomniane w kącie pokoju. Dlatego w naszej
akcji zachęcamy je, by podzieliły się nimi z bardziej potrzebującymi. Pomimo
nazwy akcji nie ograniczajmy się do misiów. Dzieci chętnie otrzymają:
książeczki, puzzle, autka czy gry i bajki.
Możliwości są nieograniczone, a to właśnie Państwa podopieczni są
najlepszymi specjalistami w dziedzinie wyboru prezentów świątecznych.
Kryterium jest jeden: zabawka musi być w bardzo dobrym stanie, czysta i
nieuszkodzona. Warto zgromadzić je wcześniej i ocenić, czy dzieci same
chciałyby taką zabawkę otrzymać.
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Cel pośredni Projektu to uwrażliwienie uczniów na ciężką sytuację innych
dzieci. Warto poświęcić czas na rozmowę z nimi o tym, że są rodziny, gdzie
sytuacja materialna jest bardzo trudna, a dzieci nie posiadają wszystkiego.
Nie oznacza to, i warto to podkreślić, że są gorsze. Są to odważne i mądre
dzieciaki, którym po prostu czasem warto pomóc, by ich dzieciństwo było
bardziej radosne.
Niech ta akcja stanie się płaszczyzną do rozmów z waszymi uczniami o tym,
jak wielką moc sprawczą mają. Warto im już od najmłodszych lat mówić i
pokazywać, że nawet takie maluchy jak one MOGĄ zmieniać świat.
Drodzy Nauczyciele, to od Was w dużej mierze zależy, na ile Wasi
wychowankowie zaangażują się w Projekt. Naszym zdaniem jest to doskonała
sposobność, by potraktować go jako materiał edukacyjno-wychowawczy.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, psycholog z naszej Fundacji pomoże przy
przygotowaniu konspektu zajęć z dziećmi.
W ramach Projektu chcemy także odwdzięczyć się naszym małym
darczyńcom i w dniu 25.11.2016 r. zorganizować im spotkanie z bohaterem
naszego święta, czyli Pluszowym Misiem. Dzieci będą mogły właśnie jemu
przekazać zgromadzone wcześniej zabawki, a on spędzi z nimi czas na
wspólnym czytaniu książki, śpiewaniu piosenki lub innej zabawie.
Cel jest szczytny, a efekt pozytywny dla wszystkich uczestników Projektu.
Dlatego zapraszamy grupy przedszkolne oraz klasy I-III szkół podstawowych
do wspólnej zabawy i czynienia dobra.
Z poważaniem,
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