
PSIA 
LEKCJA

AKCJA CHARYTATYWNAAKCJA CHARYTATYWNA

PRZYŁÓŻ ŁAPĘ DO CZEGOŚ DOBREGO!PRZYŁÓŻ ŁAPĘ DO CZEGOŚ DOBREGO!

CIESZYMY SIĘ, ŻE CHCESZ Z NAMI POMAGAĆ INNYM!CIESZYMY SIĘ, ŻE CHCESZ Z NAMI POMAGAĆ INNYM!  
Poznaj kilka porad, jak w łatwy sposób zorganizować zbiórkę pieniędzy.Poznaj kilka porad, jak w łatwy sposób zorganizować zbiórkę pieniędzy.   

Zbiórka pieniędzy jako działanie społeczne to dodatkowa akcja w ramachZbiórka pieniędzy jako działanie społeczne to dodatkowa akcja w ramach
programu PSIA LEKCJA, nie jest obowiązkowa. Jeśli zdecydujesz się na jejprogramu PSIA LEKCJA, nie jest obowiązkowa. Jeśli zdecydujesz się na jej
organizację, to połącz ją z wiedzą z PSICH LEKCJI.organizację, to połącz ją z wiedzą z PSICH LEKCJI.   
Dzięki temu osiągniesz główny cel: długoterminową zmianę postaw.Dzięki temu osiągniesz główny cel: długoterminową zmianę postaw.

Poradnik podpowie Ci ciekawe działania, które można połączyć z promocją ideiPoradnik podpowie Ci ciekawe działania, które można połączyć z promocją idei
wolontariatu, niesienia pomocy i akcją charytatywną.wolontariatu, niesienia pomocy i akcją charytatywną.

1. 1. Dlaczego zbiórki pieniędzy?Dlaczego zbiórki pieniędzy?

Program PSIA LEKCJA to najważniejsza wiedza o bezpieczeństwie dzieci i psów,Program PSIA LEKCJA to najważniejsza wiedza o bezpieczeństwie dzieci i psów,
potrzebach psa i najlepszej opieki nad zwierzęciem. Celem Stowarzyszeniapotrzebach psa i najlepszej opieki nad zwierzęciem. Celem Stowarzyszenia
Zwierzęta Ludziom jest jednak nie tylko edukacja, ale także niesienie realnejZwierzęta Ludziom jest jednak nie tylko edukacja, ale także niesienie realnej
pomocy.pomocy.     

Niezbędne do tego są środki finansowe, dzięki którym zapewnić możemy najlepsząNiezbędne do tego są środki finansowe, dzięki którym zapewnić możemy najlepszą
dogoterapię dzieciom w szpitalach, pomoc w wybudzeniu dzieci ze śpiączki czydogoterapię dzieciom w szpitalach, pomoc w wybudzeniu dzieci ze śpiączki czy
szkolenia naszych psich wolontariuszy.szkolenia naszych psich wolontariuszy.   

Im więcej pieniędzy uda nam się pozyskać tym większej ilości osób możemyIm więcej pieniędzy uda nam się pozyskać tym większej ilości osób możemy
pomóc! Dzięki organizacji zbiórki pieniędzy mamy realny wpływ na pomoc chorympomóc! Dzięki organizacji zbiórki pieniędzy mamy realny wpływ na pomoc chorym
dzieciom w szpitalach!dzieciom w szpitalach!

PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

Pytania i wątpliwości o zbiórkach pieniędzy
W poradniku:

1.
2. Pomysły na działania w szkole



Dary rzeczowe zebrane w czasie zbiórek nie zawsze odpowiadają potrzebomDary rzeczowe zebrane w czasie zbiórek nie zawsze odpowiadają potrzebom
dzieci ze szpitali. Ich składowanie i przewożenie to dodatkowe koszty, któredzieci ze szpitali. Ich składowanie i przewożenie to dodatkowe koszty, które
zamiast tego lepiej przeznaczyć na konkretną pomoc dziecku.zamiast tego lepiej przeznaczyć na konkretną pomoc dziecku.   
Dzieciaki w szpitalach mają bardzo dużo zabawek - dlatego niestety często nieDzieciaki w szpitalach mają bardzo dużo zabawek - dlatego niestety często nie
jest to trafiony prezent.jest to trafiony prezent.
Zdarza się, że szpitale lub określone oddziały ze względów higienicznych nieZdarza się, że szpitale lub określone oddziały ze względów higienicznych nie
zgadzają się na przyjęcie maskotek.zgadzają się na przyjęcie maskotek.   
Wsparcie finansowe pozwala na przeprowadzenie bardzo potrzebnej dzieckuWsparcie finansowe pozwala na przeprowadzenie bardzo potrzebnej dziecku
terapii. Zależy nam aby nasza pomoc była trafiona!terapii. Zależy nam aby nasza pomoc była trafiona!   

DRUK PRZELEWUDRUK PRZELEWU  - możesz skorzystać z gotowego druku przelewu - który - możesz skorzystać z gotowego druku przelewu - który
dołączamy do paczki z materiałami.dołączamy do paczki z materiałami.   
PRZELEW ZPRZELEW Z    DOWOLNEGO KONTA DOWOLNEGO KONTA (osobistego, Rady Rodziców, Szkoły). Ważne(osobistego, Rady Rodziców, Szkoły). Ważne
aby w tytule przelewu była podana nazwa szkoły, w której organizujesz zbiórkęaby w tytule przelewu była podana nazwa szkoły, w której organizujesz zbiórkę
pieniędzy oraz CEL ZBIÓRKI (np. PRZELEW SZKOLNY - DOGOTERAPIA DLApieniędzy oraz CEL ZBIÓRKI (np. PRZELEW SZKOLNY - DOGOTERAPIA DLA
DZIECI)DZIECI)

DANE DO PRZELEWU:DANE DO PRZELEWU:

NUMER KONTA:NUMER KONTA:  

TYTUŁ PRZELEWU:TYTUŁ PRZELEWU:   

2. Dlaczego odradzamy organizację zbiórek maskotek lub innych zabawek?2. Dlaczego odradzamy organizację zbiórek maskotek lub innych zabawek?

Poznaj kilka ważnych powodów, dlaczego nie decydujemy się na przyjmowaniePoznaj kilka ważnych powodów, dlaczego nie decydujemy się na przyjmowanie
darów, lecz prosimy o wsparcie finansowe:darów, lecz prosimy o wsparcie finansowe:

3. Czy zbiórka pieniędzy ma sens?3. Czy zbiórka pieniędzy ma sens?

Dzieciaki jako wolontariusze każdego roku pokazują nam, że mamy ogromną siłęDzieciaki jako wolontariusze każdego roku pokazują nam, że mamy ogromną siłę
we wspólnym działaniu. To dzięki Wam nauczycielom,we wspólnym działaniu. To dzięki Wam nauczycielom,     dzieci i młodzież majądzieci i młodzież mają
piękną postawę niesienia pomocy!piękną postawę niesienia pomocy!

Wolontariat i wsparcie finansowe pozwala nam na stałe i bezpłatneWolontariat i wsparcie finansowe pozwala nam na stałe i bezpłatne
prowadzenie zajęć dogoterapii w szpitalach! Odwiedzamy dzieci z różnymiprowadzenie zajęć dogoterapii w szpitalach! Odwiedzamy dzieci z różnymi
schorzeniami. Wspieramy dzieci w śpiączce, na oddziałach onkologii,schorzeniami. Wspieramy dzieci w śpiączce, na oddziałach onkologii,
rehabilitacji i wielu, wielu innych.rehabilitacji i wielu, wielu innych.   

4. Jak dokonać wpłaty? Wybierz wygodny sposób!4. Jak dokonać wpłaty? Wybierz wygodny sposób!

            Stowarzyszenie Zwierzęta LudziomStowarzyszenie Zwierzęta Ludziom
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5. Czy trzeba rejestrować zbiórkę?5. Czy trzeba rejestrować zbiórkę?

Zbiórka pieniędzy organizowana w szkole to nie jest zbiórka publiczna dlategoZbiórka pieniędzy organizowana w szkole to nie jest zbiórka publiczna dlatego
rejestracja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest konieczna.rejestracja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest konieczna.
Ważne aby dyrekcja szkoły wyraziła zgodę!Ważne aby dyrekcja szkoły wyraziła zgodę!

6. Czy potrzebne są identyfikatory i puszki?6. Czy potrzebne są identyfikatory i puszki?

Nie wysyłamy identyfikatorów, ponieważ zbiórka nie jest rejestrowana. WysyłamyNie wysyłamy identyfikatorów, ponieważ zbiórka nie jest rejestrowana. Wysyłamy
plakaty i naklejki, które pomogą Wam wskazać dokładny cel zbiórki.plakaty i naklejki, które pomogą Wam wskazać dokładny cel zbiórki.

Niepowtarzalna puszka na zbiórkę - Niepowtarzalna puszka na zbiórkę - puszka to ważny element zbiórki pieniędzy!puszka to ważny element zbiórki pieniędzy!
Własnoręcznie przygotowana i ozdobiona puszka będzie unikalna i przyciągałaWłasnoręcznie przygotowana i ozdobiona puszka będzie unikalna i przyciągała
wzrok. Wykorzystajcie wysłane przez nas naklejki! Tworzenie puszki pomożewzrok. Wykorzystajcie wysłane przez nas naklejki! Tworzenie puszki pomoże
zrozumieć jakie są elementy zbiórki: jasny przekaz, nazwa akcji, dokładny celzrozumieć jakie są elementy zbiórki: jasny przekaz, nazwa akcji, dokładny cel
zbiórki. Puszkę możecie stworzyć ze słoika, pudełka po butach.zbiórki. Puszkę możecie stworzyć ze słoika, pudełka po butach.   

Szkolna kawiarenkaSzkolna kawiarenka  - sprzedaż wypieków, ciastek, lemoniady, kanapek. - sprzedaż wypieków, ciastek, lemoniady, kanapek.
Kulinarne kiermasze to popularne i pyszne sposoby na wspólne działania szkolne!Kulinarne kiermasze to popularne i pyszne sposoby na wspólne działania szkolne!
Nie trzeba przygotowywać wyszukanych dań, wystarczy proste ciastko, sałatka lubNie trzeba przygotowywać wyszukanych dań, wystarczy proste ciastko, sałatka lub
herbata. A może uda się Wam namówić do współpracy szkolną stołówkę?herbata. A może uda się Wam namówić do współpracy szkolną stołówkę?

Zawody sportoweZawody sportowe    - - uczniowie i uczennice chętnie biorą udział w turniejach iuczniowie i uczennice chętnie biorą udział w turniejach i
meczach towarzyskich. Międzyklasowe a nawet międzyszkolne zawody sportowe tomeczach towarzyskich. Międzyklasowe a nawet międzyszkolne zawody sportowe to
nie tylko świetna okazja do zbierania pieniędzy, ale również dobra zabawa.nie tylko świetna okazja do zbierania pieniędzy, ale również dobra zabawa.
Możecie wprowadzić drobną opłatę startową, którą przekażecie na cel zbiórkowy.Możecie wprowadzić drobną opłatę startową, którą przekażecie na cel zbiórkowy.
Możecie też zachęcać publiczność do udziału w akcji "Przyłóż łapę".Możecie też zachęcać publiczność do udziału w akcji "Przyłóż łapę".   

Kiermasz świąteczny - Kiermasz świąteczny - dzieciaki w szkole lubią przekazywać swoje prace nadzieciaki w szkole lubią przekazywać swoje prace na
licytację - zdjęcia, obrazy, grafiki nawet kolorowe zakładki do książek. W okresachlicytację - zdjęcia, obrazy, grafiki nawet kolorowe zakładki do książek. W okresach
świątecznych można pomyśleć o bombkach choinkowych i innych dekoracjach.świątecznych można pomyśleć o bombkach choinkowych i innych dekoracjach.

Turniej planszówekTurniej planszówek  - zaproście szkołę do wspólnej zabawy! Na pewno chętnie - zaproście szkołę do wspólnej zabawy! Na pewno chętnie
przyjdą wielbiciele gier planszowych! Ustalcie opłatę startową, którą przekażecieprzyjdą wielbiciele gier planszowych! Ustalcie opłatę startową, którą przekażecie
na rzecz zbiórki! Planszówki możecie przynieść z domu bądź poprosić o ichna rzecz zbiórki! Planszówki możecie przynieść z domu bądź poprosić o ich
wypożyczenie bibliotekę, świetlicę lub dom kultury.wypożyczenie bibliotekę, świetlicę lub dom kultury.
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POMYSŁY NA DZIAŁANIA W SZKOLE

POWODZENIA!


