RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI
W 2013 ROKU

O CREO

Stowarzyszenie CREO jest organizacją pozarządową powołaną do życia w 2004 roku
przez grupę zgranych i pełnych pasji młodych ludzi, którym bliska jest idea wolontariatu. Od
początku nasz zespół cechował się niebywałą kreatywnością i ogromnym pokładem społecznej
energii. Fakt, że wśród nas są również osoby niepełnosprawne przyczynił się do tego, że
rozumiemy potrzeby grup wykluczonych i za cel stawiamy sobie łamanie stereotypów i
pokonywanie wszelkich barier oraz ograniczeń. Dlatego w swoich działaniach cechujemy się
otwartością i tolerancją. Uważamy, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko takie, które
trudniej się osiąga. Zawsze stawialiśmy sobie ambitne cele i konsekwentnie, krok po kroku je
realizujemy.
MISJA
Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i idei wolontariatu.
Od początku istnienia CREO jest inicjatorem wielu akcji i projektów prospołecznych, co istotne
ich realizację opieramy przede wszystkim na pracy wolontariackiej. Wśród naszych działań,
priorytetowo traktujemy obszar edukacji i wychowania najmłodszych. Z tą myślą stworzyliśmy
dwa innowacyjne programy edukacyjne dla szkół – WIELKODUCHY - dedykowany do szkół
podstawowych oraz WOLONTARIAT Z KLASĄ - skierowany do szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Założeniem obu programów jest praktyczne zapoznawanie dzieci i
młodzieży z tematyką wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego oraz angażowanie ich do
pracy wolontariackiej na rzecz potrzebujących poprzez tworzone przez nas Szkolne Kluby
Wielkoducha i Wolontariatu. Mamy ogromną satysfakcję, że oba nasze projekty zyskały
uznanie w oczach operatora prestiżowego Programu Szwajcarskiego i zostały wsparte grantami
pozwalającymi

rozwinąć

nasze

pomysły.

Dzięki

temu

mieliśmy

możliwość

stworzyć

kompleksowy i modelowy proces wdrażania wolontariatu w szkołach, co jest rozwiązaniem
dotychczas niespotykanym w polskich szkołach. Sukces tych nowatorskich i innowacyjnych
programów jest dla nas powodem do wielkiej dumy, ale też mamy poczucie ogromnej
odpowiedzialności. Dlatego nie ustajemy w wysiłkach nad doskonaleniem i uskutecznianiem
naszych działań.
DZIŚ I JUTRO
Dziś CREO to doświadczona organizacja pozarządowa z dziesięcioletnią tradycją.
Obecnie współpracujemy z kilkudziesięcioma organizacjami i instytucjami społecznymi w

Polsce.

Stworzone

przez

nas

programy

realizowane

są

w

kilkudziesięciu

placówkach

edukacyjnych w Wielkopolsce. Z ogromnym entuzjazmem i zachwytem w inicjowane przez nas
działania angażują się dzieci, nauczyciele i rodzice. Z szacunkiem i uznaniem o naszej
działalności wypowiadają się przedstawiciele administracji publicznej, a nasze działania
realizowane są pod patronatem Kuratorium Oświaty i Wojewody Wielkopolskiego. Corocznie w
nasze liczne akcje i projekty angażuje się kilkuset wolontariuszy. Jesteśmy stale obecni w
mediach, realizujemy również kampanie marketingowe. Przez ostatnią dekadę udało nam się
stworzyć prężną i dynamiczną organizację pozarządową podążającą w jasno określonym
kierunku. Przez lata budowana solidność i wiarygodność jest dla nas rzeczą fundamentalną a
jednocześnie zobowiązaniem do dalszej intensywnej pracy. Wszak jest jeszcze wiele dobrego
do zrobienia.

ZARZĄD CREO
Zarząd CREO tworzą:
PREZES ZARZĄDU: Ryszard Michalski
SEKRETARZ: Izabela Kleczyńska
SKARBNIK: Aleksandra Michalska

ZESPÓŁ PROJEKTOWY CREO

W 2013 roku zespół projektowy tworzyli:
Małgorzata Cieślak
Marta Jastrzębska
Izabela Kleczyńska
Aleksandra Michalska
Karolina Bartołd-Michalak
Ryszard Michalski

PROGRAMY EDUKACYJNE CREO
Priorytetem w działalności CREO jest prowadzenie działań w obszarze edukacji
obywatelskiej. Z tą myślą stworzyliśmy dwa programy edukacyjne: WIELKODUCHY oraz
WOLONTARIAT Z KLASĄ, w których zaznajamiamy dzieci i młodzież z ideą wolontariatu oraz
aktywizujemy ich do pracy społecznej. Dzięki naszym programom już setki młodych
wolontariuszy zaczęły pomagać potrzebującym, czerpiąc z tego ogromną satysfakcję i radość,
zdobywając nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie. To ogromny i bezcenny kapitał na
przyszłość dla całego naszego społeczeństwa. Wierzymy, że im mocniej będziemy rozwijać ideę
wolontariatu wśród najmłodszych tym większa jest szansa, że jeżeli my kiedyś będziemy w
potrzebie to znajdą się osoby dla których nie będziemy obojętni. Wierzymy, że w każdym z nas
jest Wielkoduch – trzeba mu tylko pomóc rozwinąć pelerynę i wskazać gdzie i w jaki sposób
można pomagać potrzebującym. Bo fajnie jest pomagać.

PROGRAM EDUKACYJNY WIELKODUCHY

Program edukacyjny WIELKODUCHY dedykowany jest dla szkół podstawowych. Założeniem
programu jest

zaciekawienie dzieci ideą wolontariatu i zaangażowanie ich do pracy

wolontariackiej na rzecz potrzebujących. W ten sposób dzieci w praktyce poznają, że własną
pracą mogą zmieniać świat na lepsze. W ramach programu wspieramy szkoły podstawowe w
budowaniu trwałych struktur wolontariackich jakimi są Szkolne Kluby Wielkoducha.

W tym

celu szkolimy nauczycieli na opiekunów Klubu Wielkoducha i asystujemy im przy prowadzeniu
działań społecznych z dziećmi. W ramach programu powstał również poradnik dla nauczycieli
„Zobacz w sobie Wielkoducha”, w którym zawarte są cenne porady i scenariusze zajęć
przygotowujące

dzieci

do

roli

Wielkoduchów.

Stworzona

została

również

dedykowana

programowi strona internetowa www.wielkoduchy.pl, która zawiera szczegółowe informacje o
realizowanych działaniach.
PROJEKT Z GRANTÓW SZWAJCARSKICH
W 2013 roku w ramach programu WIELKODUCHY realizowany był jeden projekt
programowy:

„WIELKODUCHY.

Zwiększenie

aktywności

społecznej i

budowanie

odpowiedzialności obywatelskiej najmłodszych uczniów”. Projekt realizowany był od 31 stycznia
2013 roku i kontynuowany w 2014 roku. Projekt uzyskał wsparcie ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE. Kwota dotacji wyniosła: 174 870 zł.
Patronat nad przedsięwzięciem objęło Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

ADRESACI PROJEKTU

•

10 szkół podstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego,

•

200 uczniów/uczennic z 10 szkół podstawowych,

•

10 nauczycieli/wychowawców klas 1-3 ze szkół podstawowych

•

10 lokalnych instytucji/organizacji społecznych, które otrzymają wsparcie w postaci
inicjatywy społecznej, realizowanej przez uczniów i uczennice szkół podstawowych,

będących uczestnikami Projektu.
SZKOŁY W PROJEKCIE
W ramach projektu podjęliśmy współpracę z 10 szkołami podstawowymi:
•

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

•

Szkoła Podstawowa nr 5 w Poznaniu

•

Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu

•

Szkoła Podstawowa nr 21 w Poznaniu

•

Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu

•

Szkoła Podstawowa nr 74 w Poznaniu

•

Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu

•

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

•

Szkoła Podstawowa w Iwnie

•

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
Specjalnie dla nauczycieli reprezentujących ww. szkoły przygotowane zostało 40 godzinne
szkolenie przygotowujące do współpracy w ramach projektu. Celem szkolenia było zwiększenie
umiejętności i kompetencji nauczycieli w obszarze aktywnych i innowacyjnych metod edukacji
wspierających

angażowanie

się

dzieci

w

działania

na

rzecz

innych.

Treści

szkoleń

ukierunkowane były również na rozwój wolontariatu pośród uczniów i uczennic, w tym z
terminologią oraz ideą, jak również wsparcie w zakresie planowania i realizacji prospołecznych
inicjatyw

w

szkole.

Szkolenie

przeprowadzone

zostało

przez

wykwalifikowaną

kadrę,

doświadczoną w realizacji działań w ramach wolontariatu, jak również w pracy z dziećmi i
młodzieżą

(Katarzyna

Bielawska,

Grażyna

Barabasz,

Iwona

Grześkowiak,

Aleksandra

Karasowska, Marzena Kędra, Mateusz Leszkowicz,Ryszard Michalski, Marek Olejnik, Joanna
Sowińska, Małgorzata Swędrowska, Lucyna Winkel – Sobczak).

PUBLIKACJA

W ramach projektu powstała publikacja „Zobacz w sobie Wielkoducha”. Na 144 stronach tego
poradnika dla nauczycieli poruszono treści związane z tematyką wolontariatu i działaniami
ukierunkowanymi

na aktywizację

społeczną młodych

ludzi

oraz propagowanie

postaw

wolontariackich. Publikacja zawiera gotowe scenariusze zajęć do pracy z dziećmi, propozycje
inicjatyw społecznych, akcji z udziałem dzieci. Pokazane w niej zostały dobre praktyki i

przykłady wolontariuszy, którzy już przekonali się, że warto pomagać innym. Publikacja została
wydana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wśród autorów publikacji można
wymienić

osoby

doświadczone w realizacji działań w ramach wolontariatu, jak również w

pracy z dziećmi i młodzieżą, tj. (Katarzyna Bielawska, Magdalena Graczyk Iwona Grześkowiak,
Aleksandra Karasowska, Marzena Kędra, Ryszard Michalski, Joanna Sowińska, Małgorzata
Swędrowska, Piotr Wieczorek).

INICJATYWY SPOŁECZNE
W trakcie projektu nauczyciele, objęci wcześniej wsparciem w postaci szkoleń, przygotowali
wraz ze swoimi uczniami akcję wolontariacką, angażującą w działania na rzecz innych.
Adresatem działań były wybrane instytucje społeczne/organizacje pozarządowe, będące
również uczestnikiem Projektu. Każda z inicjatyw miała na celu pokazanie dzieciom, jak ważna
jest bezinteresowność i działania pomagające potrzebującym. Typ inicjatywy wybierany był
przez

nauczyciela

przy

wsparciu

CREO

i

po

nawiązaniu

kontaktu

z

wytypowaną

instytucją/organizacją społeczną. Przez cały czasu trwania Projektu, szkoły mogły liczyć na
wsparcie CREO, jak również sztabu wolontariuszy. CREO zorganizowało również materiały
(typu materiały biurowe, plastyczne itp.) niezbędne do przygotowania inicjatyw przez dzieci.
Dzieci zaangażowane w akcję, jak również szkoła oraz nauczyciel biorący udział w Projekcie,
otrzymały tytuł Wielkoducha. Łącznie w ramach projektu zrealizowanych zostało 10 inicjatyw
społecznych dla wybranych organizacji/instytucji potrzebujących wsparcia.
ORGANIZACJE/INSTYTUCJE W PROJEKCIE
W ramach projektu podjęliśmy współpracę z 10 organizacjami pozarządowymi/instytucjami
społecznymi:

•

Dom Pomocy Społecznej Ugory z Poznania

•

Stowarzyszenie

Centrum

Wspomagania

i

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

„Bratek” z Poznania
•

Stowarzyszenie Grona Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych z Poznania

•

Związek Harcerstwa Polskiego z Kobylnicy

•

Przedszkole specjalne nr 164 z Poznania

•

Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego z Poznania

•

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

•

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej” z
Poznania

•

Przedszkole specjalne „Bartek” z Poznania

•

Kostrzyńska Grupa Inicjatyw Społecznych z Kostrzyna Wielkopolskiego

W ramach projektu podjęliśmy również współpracę z Fundację im. Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ oraz z Wielkopolskim Bankiem Żywności. Przedstawiciele obu organizacji
partnerowali przedsięwzięciu i wsparli nas merytorycznie na szkoleniach oraz w publikacji dla
nauczycieli.

KAMPANIA OUTDOOR

W październiku 2013 roku przeprowadziliśmy w ramach projektu kampanię outdoor. Kampania
została graficznie przygotowana przez autorkę logotypu projektu, co zapewniło spójność
wszystkich elementów promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu. Stworzony został
minikomiks, którego bohaterami była dwójka dzieci pomagająca starszej osobie. Kampania
zrealizowana została na 40 nośnikach zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego (były
to billboardy, citylighty i cityscrolle). Patronem kampanii była firma AMS.

PROJEKT W MEDIACH
Projekt był również mocno promowany w mediach. Tylko w 2013 roku w ramach projektu
ukazało się 9 materiałów promocyjnych – wśród nich artykuły w mediach drukowanych i
elektronicznych oraz audycje radiowe. CREO było obecne na łamach Newsweeka, Głosu
Wielkopolskiego, Gazety Wyborczej, serwisu gazeta.pl oraz serwisu epoznan.pl. Ponadto można
nas było usłyszeć w radio EMAUS.
STRONA INTERNETOWA
Pod adresem www.wielkoduchy.pl stworzona została strona internetowa, która zawiera
szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych w ramach programu i jest dedykowana
do programu WIELKODUCHY.

PROGRAM EDUKACYJNY WOLONTARIAT Z KLASĄ

Program edukacyjny WOLONTARIAT Z KLASĄ dedykowany jest dla szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.

Założeniem

programu

jest

wsparcie

szkół

w

tworzeniu

Klubów

Wolontariatu . W tym celu przygotowany został specjalny program szkoleniowy dla nauczycieli,
który przygotowuje ich do pełnienia roli opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariatu, oraz
stworzony został poradnik dla nauczycieli zawierający cenne wskazówki jak profesjonalnie
organizować wolontariat w szkole. W ramach programu CREO zapewnia szkołom wsparcie w
postaci Animatorów Wolontariatu, którzy pomagają opiekunom rozwijać Kluby Wolontariatu w
szkołach. Efektem tej współpracy jest szereg inicjatyw społecznych, w których organizację i
udział zaangażowana młodzież z SKW. Pod adresem www.wolontariat.poznan.pl stworzona
została

strona

internetowa,

która

zawiera

szczegółowe

informacje

o

działaniach

podejmowanych w ramach programu.
PROJEKT Z GRANTÓW SZWAJCARSKICH
W 2013 roku w ramach programu WOLONTARIAT Z KLASĄ realizowany był jeden projekt
programowy: „WOLONTARIAT Z KLASĄ - budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na
zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego”. Projekt
realizowany był od 1 września 2013 roku i kontynuowany w 2014 roku. Projekt uzyskał
wsparcie ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.
Kwota dotacji wyniosła: 135 864 zł. Patronat nad przedsięwzięciem objął Wicewojewoda
Wielkopolski. Partnerem projektu jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

ADRESACI PROJEKTU

•

10 szkół, z tego 5 szkół gimnazjalnych oraz 5 szkół ponadgimnazjalnych z Poznania i
powiatu poznańskiego,

•

200 uczniów/uczennic z 10 szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych,

•

10

nauczycieli/wychowawców

Wolontariatu

pełniących

rolę

opiekunów

Szklonych

Klubów

•

10 lokalnych instytucji/organizacji społecznych, które otrzymają wsparcie w postaci
inicjatywy społecznej, realizowanej przez uczniów i uczennice będących wolontariuszami
w ramach Szkolnych Klubów Wolontariatu w szkołach do których uczęszczają.

SZKOŁY W PROJEKCIE
W ramach projektu podjęliśmy współpracę z 10 szkołami.
Szkoły gimnazjalne:
•
•
•
•
•

Gimnazjum
Gimnazjum
Gimnazjum
Gimnazjum
Gimnazjum

w Zespole Szkół w Jerzykowie
nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie
w Zespole Szkół w Iwnie
nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu
im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

Szkoły ponadgimnazjalne:
•
•
•
•
•

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu
Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Specjalny Ośrodek Szkolono - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
Specjalnie dla nauczycieli reprezentujących ww. szkoły przygotowane zostało 16 godzinne
szkolenie przygotowujące do współpracy w ramach projektu. Celem szkolenia jest zwiększenie
umiejętności i kompetencji nauczycieli w obszarze pracy z młodzieżą i profesjonalnego
prowadzenia Szkolnych Klubów Wolontariatu. Szkolenie podzielone zostało na dwa obszary:
- warsztat psychologiczno-pedagogiczny (8 h) - nauczyciele poznali innowacyjne metody
pracy, techniki pobudzania motywacji i współpracy w grupie oraz umiejętność zarządzania
grupą wolontariuszy i ich aktywizowania do pracy.
- warsztat Profesjonalne SKW (8 h)- nauczyciele nabyli umiejętności sprawnego organizowania
pracy SKW. Nauczyli się rekrutować wolontariuszy, delegować im zadania, zarządzać ich
czasem, planować działania, organizować i przeprowadzać akcje z udziałem uczniów oraz
promować SKW. Nabyli również

umiejętności w pozyskiwaniu partnerów społecznych,

sponsorów oraz współpracy z dyrekcją i rodzicami przy prowadzeniu akcji. Poznali przykłady i
formy pracy wolontariackiej w jakie mogą angażować uczniów. Otrzymali także informacje nt.
kwestii prawnych czy ubezpieczeniowych związanych z wolontariatem.
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną
w realizacji działań w ramach wolontariatu, jak również w pracy z dziećmi i młodzieżą (Anna

Herra-Chyła, Iwona Grześkowiak, Ryszard Michalski). Szkolenie było przygotowywane w 2013
roku, a odbyło się z początkiem roku 2014.
PUBLIKACJA

W ramach projektu powstała publikacja „Budowanie Szkolnych Klubów Wolontariatu”. Jest to
praktyczny przewodnik po tworzeniu i rozwijaniu działalności Szkolnych Klubów Wolontariatu.
Naszą intencją było zgromadzenie podstawowych informacji, niezbędnych nauczycielom
angażującym
motywowania

się

w

opiekę

uczniów

do

nad

Klubami.

działań

Poszczególne

wolontariackich,

rozdziały

prezentują

poruszają

podstawy

tematykę
formalnego

organizowania SKW w szkołach, przybliżają metodę pracy projektem i podstawy promocji
działalności wolontariackiej. Wśród autorów publikacji można wymienić osoby doświadczone
w realizacji działań w ramach wolontariatu, jak również w pracy z dziećmi i młodzieżą, tj.
(Anna Herra-Chyła, Małgorzata Cieślak, Iwona Grześkowiak, Justyna Schaefer-Kurkowiak).

INICJATYWY SPOŁECZNE
W trakcie projektu młodzież skupiona w ramach Szkolnych Klubów Wolontariatu, pod opieką
koordynatora Klubu, przygotuje inicjatywy wolontariackie na rzecz innych. Adresatem działań
były wybrane instytucje społeczne/organizacje pozarządowe, będące również uczestnikiem
Projektu. Typ inicjatywy wybierany był przez opiekuna SKW przy wsparciu CREO i po
nawiązaniu kontaktu z wytypowaną instytucją/organizacją społeczną. Przez cały czasu trwania
Projektu, szkoły mogły liczyć na wsparcie CREO. Na potrzeby projektu zorganizowano również
materiały (typu materiały biurowe, plastyczne itp.) niezbędne do przygotowania inicjatyw przez
młodzież. Łącznie w ramach projektu zaplanowano do realizacji 10 inicjatyw społecznych dla
wybranych organizacji/instytucji potrzebujących wsparcia, których realizacja przypadła na rok
2014.
ORGANIZACJE/INSTYTUCJE W PROJEKCIE
W ramach projektu podjęliśmy współpracę z 10 organizacjami pozarządowymi/instytucjami
społecznymi:

•

Dom Pomocy Społecznej Ugory z Poznania

•

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
ŻURAWINKA z Poznania

•

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

•

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej” z
Poznania

•

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych „Labrador Pies Przewodnik”

•

Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego DROGA I
BEZPIECZEŃSTWO

•

Stowarzyszenie

Centrum

Wspomagania

i

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

„Bratek” z Poznania
•

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej – Odział w Poznaniu

•

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR z Rokietnicy

•

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia w Baranówku

W ramach projektu podjęliśmy również współpracę z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ oraz z Wielkopolskim Bankiem Żywności.

PROJEKT W MEDIACH
Projekt jest również mocno promowany w mediach. Zakłada się emisję oraz publikację łącznie
10 materiałów medialnych do końca realizacji projektu.
STRONA INTERNETOWA
Pod adresem www.wolontariat.poznan.pl stworzona została strona internetowa, która zawiera
szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych w ramach programu i jest dedykowana
do programu WOLONTARIAT Z KLASĄ.

DZIAŁALNOŚC AKCYJNA W 2013 ROKU

W 2013 roku, poza działalnością projektową CREO włączyło się również w organizację własnego
Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udział w tej akcji już od wielu lat jest na stale
wpisany w kalendarz naszej organizacji. Własny Sztab prowadzimy bowiem corocznie od 15
Finału WOŚP (tj. od 2007 roku).
Sztab CREO w dniu 13 stycznia 2013 roku zorganizował już siódmy z kolei Finał Orkiestry. W
tegorocznym Finale udział wzięła rekordowa liczba 150 wolontariuszy. Tym razem nasi
Wolontariusze kwestowali na rzecz ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.
Ostatecznie licznik zbiórki zatrzymał się na 32 019,87 zł oraz 10 Euro i 5 Funtach! Podobnie jak
w latach ubiegłych siedziba sztabu miała miejsce w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu,
a sponsorem głównym Sztabu była firma Arvato.
Poza kwestowaniem nasi Wolontariusze zaangażowani byli również w zorganizowanie dwóch
bogatych artystycznie wydarzeń:
a) W Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 1
zorganizowana została impreza dla dzieci. Dla najmłodszych Wolontariusze przygotowali szereg
atrakcji, w programie było między innymi uruchomienie:
•

Stoiska z zabawami ruchowymi, harcerskimi i pląsami dla dzieci,

•

Stoiska gdzie dzieciom będą malowane twarze,

•

Stoiska zespołu zajmującego się rekonstrukcją historyczną. Dzieci mogły zobaczyć
stroje i tańce z okresu średniowiecza,

•

Stanowiska z karaoke,

•

Stanowiska "Twój Robot" z warsztatami z robotyki dla dzieci,

•

Stanowiska trzech sekcji Koła Naukowego Przyrodników- dzieci poznały m.in. rożnego
rodzaju owady, a także jak wygląda nić DNA,

•

Stanowiska studentów Uniwersytetu Medycznego, na którym dzieci mogły leczyć swoje
pluszowe zabawki- zrobić im USG, wystawić receptę na lek, itp.,

•

Występ

Koła

Literacko-Teatralnego
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Impreza została zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie CREO oraz Wydziałowe
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Przybyszewskiego 37a w Poznaniu odbył się koncert noworoczny „Medycy Dzieciom” połączony
z licytacją prac malarskich. Impreza została organizowana wspólnie przez Stowarzyszenie
CREO oraz Wielkopolską Izbę Lekarską oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu.
Powyższy zakres działań został przeprowadzony w ramach społecznego udziału członków
stowarzyszenia CREO.
Jednocześnie w październiku 2013 roku Stowarzyszenie CREO uzyskało zgodę na utworzenie
Sztabu również w ramach kolejnego 22 Finału WOŚP, który będzie miał miejsce w styczniu
2014 roku.

Stowarzyszenie Centrum Promocji
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