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To my,  żyjący  w krajach  rozwiniętych,  mamy możliwość
zmienić świat, dokonując etycznych wyborów. I powinniśmy
przemyśleć naszą nieograniczoną konsumpcję, przerośnięte
potrzeby  materialne.  Większość  z  nas  naprawdę  ma
znacznie więcej, niż jest niezbędne do życia./Jane Goodall/

Drodzy przyjaciele,
Dziękuję  Wam  za  chęć  pomocy  dzieciom  z  Ugandy.
Chciałabym, żeby nasza grupa nauczycieli przedszkola objęła
opieką dzieci z Fundacji TaataKids w Ugandzie. Mamy już za

sobą jedną akcję w wyniku której dzieciaki z Kamonkoli otrzymały plecaki, piłki i klocki dla
najmłodszych  (Szczegóły  tutaj  http://alibuc.wixsite.com/przedszkolankipomoc/pomoc-
dzieciom-ugandy) .
Teraz  pomagamy  dokończyć  budowę  rozpoczętej  szkoły  w  Kamonkoli  (szczegóły  tutaj
http://alibuc.wixsite.com/przedszkolankipomoc/kopia-nauczyciele-przedszkola-dla-d i  na
stronie  zbiórki  http://pomagam.pl/dzieciugandy).  Załączone  materiały  pomogą  Wam
zorganizować u siebie przedszkolu kampanię charytatywną. Zbiórka trwa tak długo, jak tylko
będziemy chciały, więc wybierz dogodny moment i czas na zorganizowanie swojej kampanii. 

Jak zorganizować w swoim przedszkolu akcję zbiórki pieniędzy na 
budowę szkoły w Kamonkoli (Uganda)?

 Stań się koordynatorem akcji i zorganizuj w swojej placówce zbiórkę pieniędzy lub 
dowolną imprezę (kiermasz świąteczny, festyn itp.), z której dochód zostanie 
przeznaczony na dokończenie budowy szkoły- sierocińca w Kamonkoli.

 Zebrane pieniądze wpłać bezpośrednio przez stronę http://pomagam.pl/dzieciugandy. W 
kwestionariuszu wpłaty podaj adres email na który otrzymasz potwierdzenie, ze wpłaciłaś 
pieniądze, oraz nazwę placówki w której organizowałaś zbiórkę. Dzięki temu Twoja 
placówka, w której zebrano pieniądze, będzie widniała w spisie darczyńców. 
Koordynatorom prześlę specjalne pisemne podziękowania. 

W załączeniu przesyłam:
1. List dyrektora generalnego Fundacji Taata Kids Abrahama Kintu- Misja i wizja 

Fundacji TaataKids (koniecznie przeczytaj)
2. Ogłoszenie „zrywka” z Twoim zdjęciem, lub opcjonalnie z logo akcji- Jeśli masz 

kłopot z umieszczeniem swojej fotki prześlij ją na adres pomoc@przedszkolanki.com.
3. Plakat do wydrukowania
4. Do zajęć z dziećmi:

a. Mój     dzień w     Ugandzie-http://miedzykulturowa.org.pl/dla-
nauczycieli/scenariusze/scenariusze-afryka/moj-dzien-ugandzie/

b. Piosenka (wokal + podkład muzyczny) „Mój przyjaciel z Afryki” 
(muz.A.Loska, sł. A.Buczek)

Pozdrawiam gorąco i odpowiadam na każdą wątpliwość związaną z akcją.
Proszę o kontakt, gdy tylko zdecydujesz się na zorganizowanie akcji pomocowej, bym mogła 
wpisać cię na listę osób wspierających dzieci z Kamonkoli. 

Alicja Buczek
pomoc@przedszkolanki.com tel 607705338
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