ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MODRZU

Akcja charytatywna „Zakręcona nakrętka”
- projekt edukacyjny dla przedszkola i klas I-VI

Opracowanie:
mgr Agnieszka Baumann-Borowicz
mgr Agnieszka Kmiecik

MODRZE 2011
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„Człow iek nie jest tylko spraw cą
c sw oich czynów ,
ale przez te czyny jest zarazem w jakiś
jaki sposób tw órcą
órc siebie sam ego.”
ego .”
(Jan Paw eł II)

Cele ogólne:
- kształtowanie postaw altruistycznych bazujących na poszanowaniu godności istoty ludzkiej,
otwartości i tolerancji;
- kształtowanie wrażliwości;
- edukacja w duchu tolerancji i szacunku dla odmienności.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- włącza się w akcję charytatywną;
- pomaga rodzicom dziecka pokryć koszty zakupu lekarstw, środków opatrunkowych,
a zwłaszcza rehabilitacji;
- zna znaczenie słowa tolerancja i wciela je w życie.

Należy pamiętać, że każda butelka wody mineralnej, soku, czy środku chemicznego,
ma potencjał by pomóc innym. Ten potencjał drzemie w samych plastikowych nakrętkach. Co
jakiś czas, organizowane są charytatywne zbiórki takich zakrętek. Ludzie zbierają je,
a następnie przekazują firmom, które płacą za nie pieniądze. Nie są to duże sumy, bo
umownie 1kg nakrętek jest wart nie całą złotówkę. Jednak w przypadku tony zebranych
zakrętek, ten zarobek może być nie najgorszy. Dlatego też w naszej szkole została
zainicjowana akcja charytatywna przez nauczycieli. Zbiórka nakrętek w szkole odbywa się
każdego dnia.
Waldek Piasek ma obecnie 5 lat. Urodził się z wodogłowiem w 2005 roku.
Stwierdzono u niego dziecięce porażenie mózgowe, w wyniku którego Waldek nie chodzi, nie
mówi i samodzielnie nie siedzi. Po przebytym pozachłystowym zapaleniu płuc Waldek
oddycha przez rurkę tracheotomijną. Zmienił się też sposób karmienia synka i pokarmy
otrzymuje przez zestaw grawitacyjny do gastrostomii. Obecnie Waldek jest objęty opieką
przez Wielkopolskie Hospicjum dla Dzieci w Poznaniu. Rehabilitacja chłopca odbywa się
w domu ze względu na ciężki stan zdrowia. Projekt obejmuje przedszkole i klasy I-VI.
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W 2012 roku matka chłopca założyła bloog Wspaniały Świat Waldusia, na którym
publikuje zdjęcia z turnusów rehabilitacyjnych oraz podaje informacje o aktualnym stanie
zdrowia.
Akcja zbierania nakrętek jest organizowana pod patronatem Starosty Powiatu
Szamotulskiego.
25.03.2016 (Wielki Piątek) Waldek Piasek zmarł. Zbierane do połowy czerwca
nakrętki Krzysztof Piasek zabrał na konto Stefanii Żurek, dziecka wymagającego
rehabilitacji.
Rodzice – kontakt:
Monika i Krzysztof Piasek
ul. Szamotulska 30C/3
64–560 Ostroróg
tel. 601597228
www.waldemarpiasek.bloog.pl
e-mail: piasek1978@interia.pl

Efekty:
Uczeń:
- jest wrażliwy na problem niepełnosprawności;
- bierze udział w akcji charytatywnej;
- pomaga innym bezinteresownie.

Modrze, 15.09.2011r.

/-/ A. Baumann-Borowicz
/-/ A. Kmiecik

Zatwierdzam do realizacji: /-/ dyrektor mgr Karolina Kula
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