Tłuszcz, dn. 20.03.2017 r.

Włącz się do akcji podsumowującej
projekt
„Nie dla przemocy wobec dzieci”
Szanowni Państwo w dniu 30 kwietnia przypada Światowy Dzień
Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. W związku z powyższym Dyrektor oraz
pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu już
po raz trzeci pragną promować wiedzę w lokalnym środowisku o prawach
dziecka oraz na temat innych sposobów dyscyplinowania dzieci,
niż przysłowiowy „KLAPS”.
W tym roku pragniemy zorganizować konkurs plastyczny na plakat
ilustrujący prawa dziecka skierowany do dzieci ze szkół z rejonu
działania Naszej Poradni tj. z gmin Tłuszcz, Klembów, Jadów
i Strachówka.
Wykonane prace chcielibyśmy nagrodzić dyplomami oraz drobnymi
nagrodami rzeczowymi, na które niestety nie posiadamy środków
finansowych. Ponadto, pragniemy symbolicznie wyrazić swój sprzeciw wobec

bicia

dzieci
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wzorem
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w
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podsumowującego całoroczny projekt, wypuścić bańki mydlane do nieba.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o przystąpienie
do naszej akcji i jej wsparcie finansowe lub rzeczowe.
Z góry dziękujemy za wszelkie formy pomocy na rzecz organizacji
Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci w Naszej okolicy.
Darowizny

rzeczowe

można

Psychologiczno-Pedagogicznej,

składać
05-240

w

Tłuszcz,

Sekretariacie
ul.

Poradni

Kościelna

1A,

lub telefonicznie zgłosić chęć wsparcia, wtedy pracownik Poradni
przyjedzie do Państwa w umówionym terminie tel. 297 573 897,
503 457 805
lub wpłacać dowolne kwoty na konto
Dane do przelewu:
Numer konta: 33 1020 1042 0000 8902 0292 4777
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu
ul. Kościelna 1A, 05-240 Tłuszcz
Tytuł przelewu: Darowizna dla PP-P Tłuszcz, projekt: Nie dla przemocy
wobec dzieci.
Na darowizny czekamy do 10 kwietnia 2017 roku.

Więcej informacji można
uzyskać od:
Dane koordynatorów:
Psycholog - Sylwia Wysocka
Pedagog - Anna Kintop
Sprawozdania z ubiegłych lat
Światowego Dnia Sprzeciwu
Wobec Bicia Dzieci
http://www.ppptluszcz.pl/
wydarzenia
Planowany przebieg 2017
 Marzec 2017 - ogłoszenie
konkursu na plakat i hasło
tegorocznej akcji (składanie
prac do 19.04.2017 r.)
 Kwiecień 2017 rozstrzygnięcie konkursu
 27.04.2017 - Finał akcji,
rozdanie nagród i wyróżnień.

