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14 kwietnia 2018

Good Deeds Day
Wolontariusze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 15 kwietnia
dołączają do inicjatywy – “Good Deeds Day Polska”. To święto, którego ideą jest niesienie
dobra poprzez dobre uczynki dla innych i całej planety. W tym roku Good Deeds Day po raz
pierwszy odbędzie się także w Kielcach. Hasłem przewodnim akcji jest „Razem dla
wspólnego dobra.”
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Wydarzenie zostało przygotowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Jego wizją jest czynienie
społeczeństwa lepszym, bardziej otwartym na drugiego człowieka i jego potrzeby.
Organizatorom zależy, by pokazać jak celebrować drobne uczynki na co dzień, ponieważ
każdy dzień jest do tego dobry.
15 kwietnia w Kielcach nasi wolontariusze będą wykonywać dobre uczynki oraz zachęcać
mieszkańców do włączenia się do akcji. Będą organizować czas podopiecznym Domu
Pomocy Społecznej, pomagać w pracach porządkowych w schronisku dla zwierząt w
Dyminach, czy rozdawać sadzonki drzew w kieleckim parku. Wolontariusze przygotowali też
dla mieszkańców specjalne balony, w których ukryte będą wyzwania zachęcające do
czynienia dobra.
Szczegółowy plan:
10.00 -13.00 – Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach. Wolontariusze spędzą
czas z podopiecznymi DPS ( spacer, czytanie książek, gry planszowe, wspólne oglądanie
filmów oraz rozmowa).
12.00 -14.00 – Schronisko dla zwierząt w Dyminach. Wolontariusze pomogą w pracach
porządkowych w schronisku oraz w wyprowadzaniu psów na spacer. Przekażą również
zebraną wcześniej karmę i akcesoria dla zwierząt.
14.00 -16.00 – Kielce, ul. Sienkiewicza i Park Miejski – akcja ” Razem dla wspólnego dobra”
– nasi wolontariusze będą rozdawać mieszkańcom Kielc baloniki z wyzwaniami
zachęcającymi do zrobienia dobrego uczynku oraz sadzonki drzewek z okazji obchodów
Światowego Dnia Ziemi. Chcemy w ten sposób pokazać, że warto pomagać i można to robić
na wiele różnych sposobów.
Good Deeds Day organizowane jest na całym świecie od 11 lat. Dotychczas wzięło w nim
udział 2 mln zaangażowanych wolontariuszy z ponad 93 krajów. Good Deeds Day Polska to
wydarzenie zainicjowane na terenie naszego kraju przez Stowarzyszenie Regionalne
Centrum Wolontariatu w Krakowie.
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