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 To program, który angażuje dzieci w różne 
działania na rzecz środowiska lokalnego, osób 
potrzebujących. Idea Małego Wolontariatu opiera 
się także na uświadamianiu młodym 
wolontariuszom, czym jest pomoc, uwrażliwianiu 
ich na potrzeby innych, a także na walce z 
obojętnością wobec otaczających nas ludzi i 
problemów.  

 



 rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na otoczenie, 

 pomoc rówieśnikom, 

 wspieranie inicjatyw wolontariackich,  

 budowanie poczucia odpowiedzialności, 

 rozwój zainteresowań i zdolności,  

 wspieranie wolontariuszy, 

 promocja wolontariatu. 

  
 

 



 Do naszego ogrodu przedszkolnego przylatuje wiele 
ptaków. Postanowiliśmy już jesienią zacząć dokarmiać 
ptaki, aby w zimie wiedziały na kogo mogą liczyć. 





 Włączyliśmy się w akcję „Puszka dla maluszka”. 



 Wspólnie uzbieraliśmy plasterki, bandaże, opatrunki 
tak bardzo potrzebne w krajach afrykańskich. 



Certyfikat 
potwierdzający nasz 
udział w akcji. 



 Przyłączyliśmy się do zbierania past, kubeczków, 
szczoteczek do zębów w ramach akcji „Kup Pan 
szczotkę”. 



 Postanowiliśmy włączyć się w działania Fundacji Mam 
Marzenie. Zebraliśmy zabawki dla dzieci z oddziałów 
onkologicznych, które zostaną im przekazane z okazji 
Dnia Pluszowego Misia. 

 



 Marzeniem 15 – letniej  chorej na nowotwór Natalii 
było otrzymanie jak największej ilości kartek. 
Dzieci, rodzice oraz panie ze wszystkich grup 
przedszkolnych włączyli się w tworzenie oraz zakup 
kartek dla dziewczynki. 



 Oto efekt naszych wspólnych starań 



 Wzięliśmy udział w ogólnopolskie j akcji „Ołówek dla 
Afryki”. Z pomocą dzieci i rodziców ze wszystkich 
grup, udało nam się zebrać bardzo dużo ołówków, 
długopisów oraz kredek, które trafią do afrykańskich 
dzieci. 



Podziękowania od 
organizatorów akcji. 



 Kolejnym podjętym przez nas przedsięwzięciem 
charytatywnym była „Gorączka złota”. Akcja polegająca 
na zebraniu jak największej ilości 1,2 i 5 groszówek, 
które zostaną przeznaczone na wypoczynek dzieci z 
poznańskich ubogich rodzin. 



 Wzięliśmy udział w biciu rekordu w jednoczesnym 
malowaniu motyli w Dzień Wrażliwości na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich. Akcja 
współorganizowana przez Mały Wolontariat w 
Wielkopolsce. 



 Z okazji świąt Wielkanocnych postanowiliśmy zrobić 
przyjemność podopiecznym Marzycielskiej Poczty i 
wysłać własnoręcznie wykonane kartki wielkanocne. 



 Podczas warsztatów z rodzicami pt. „Wiosenne 
inspiracje” dorośli i dzieci wspólnymi siłami również 
wykonali piękne wielkanocne kartki dla chorych dzieci 
z Marzycielskiej Poczty. 

 



 Z inicjatywny naszej Pani Dyrektor postanowiliśmy 
zebrać szczoteczki, pasty i kubeczki dla małych 
pacjentów Szpitala Ortopedyczno-Klinicznego w 
Poznaniu. 



 W ciągu całego roku z pomocą całego Przedszkola 
zebraliśmy kilogramy plastikowych zakrętek, dzięki 
którym możliwe jest sfinansowanie rehabilitacji 
chorego Waldka . 



Dziękujemy  


