„Warto pomagać innym”
Dzieci, Rodzice oraz Personel z Przedszkola Prywatnego Nr 9 przy ul. Ciechocińskiej 12
aktywnie włączają się w różne akcje charytatywne na rzecz innych.
Uczymy nasze Dzieci, iż nie można być egoistą i myśleć tylko o sobie. Nasze Dzieci wiedzą,
że warto pomagać innym, zarówno tym najbliższym jak i całkiem obcym.
Pomaganie potrzebującym oznacza czynienie dobra, które prędzej czy później do nas wróci.
Najlepiej potwierdzą to słowa Jana Pawła II: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze
drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowanym tym, co ten drugi człowiek
przyjmie z miłością”.
Praca wychowawcza, prowadzona w naszym Przedszkolu, owocuje zwiększeniem
wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka.
Dzieci dając radość innym, czują się potrzebne. Ich małe serduszka przepełnia radość i duma, bo
przecież tak wiele od nich zależy … .
Dzieci potrafią skutecznie motywować także swoich Rodziców do czynnego udziału w
organizowanych akcjach charytatywnych.
• W miesiącu październiku tradycyjnie współpracując z Fundacją Dr Clowna,
zaangażowaliśmy się w akcję „ Książki dla szpitala”. Dzieci wspólnie z Rodzicami przynosiły do
Przedszkola książeczki, które za pośrednictwem Fundacji trafiły do chorych rówieśników ze
Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu.
• W listopadzie wszyscy chętnie włączyli się w zbieranie karmy i innych
potrzebnych przedmiotów ( koce, miski itp.) dla czworonożnych przyjaciół, ze Schroniska dla
Zwierząt przy ulicy Rybnej w Krakowie. Akcja „Gwiazdka dla zwierzaka” była poprzedzona
zajęciami na temat ciężkiego losu zwierząt bezdomnych, zwłaszcza w okresie zimy.
Starszaki przygotowały wspólny plakat informujący o zbiórce darów dla zwierząt.
Po dużej ilości darów można było zobaczyć, jak wrażliwe na krzywdę zwierząt są Dzieci, oraz ich
Rodzice.
• Miesiąc grudzień przebiegał pod patronatem kolejnej szlachetnej akcji
zbierania ubranek oraz zabawek dla Dzieci z „Przytuliska Brata Alberta”, znajdującego się przy
ulicy Malborskiej w Krakowie.
Kolejna akcja została poprzedzona rozmowami z dziećmi na temat wartości pomagania innym oraz
wrażliwości na ludzką krzywdę.
• Dzieci z naszego Przedszkola od kilku lat uczestniczą w akcji zbierania zakrętek,
które przekazujemy na rzecz chorych, potrzebujących dzieci. Tym razem pomagamy chorej Basi.
Jesteśmy dumni z tego, że Nasze Dzieci oraz Ich Rodzice aktywnie włączają się w organizowane
przez nas akcje dobroczynne. Z całego serca wszystkim dziękujemy !

