Stowarzyszenie Kraina św. Anny
zaprasza do wzięcia udziału w pierwszej
na Opolszczyźnie akcji „Krąg darczyńców”
od 1 września do 13 października

1. Muzyka łączy dzieci
Fundacja "POMOC" pragnie wspierać
dzieci i młodzież, które chcą rozwijać
swoje muzyczne talenty poprzez grę
na różnych instrumentach muzycznych.
Działania prowadzące do ćwiczenia
umiejętności pracy w grupie, uczenia
się, kształcenia i umuzykalniania dzieci
pozwalają na rozwój ich wrażliwości.
Integracja z rówieśnikami, podniesienie
poczucia własnej wartości i krzewienie
kultury muzycznej zapewnią dzieciom
rozwój osobisty oraz aktywnie
zagospodarują ich wolny czas.
Ambasador projektu: Waldemar
Filipowsky – Prezes PPUH Filplast
Głogówek Sp. z o.o.

2. Przytulanka pachnąca mamą

3. Od Malucha – do Druha

Stowarzyszenie Twórców i Artystów
Pasja dostrzega potrzeby mam oraz
noworodków, które zmuszone
są do przedłużenia pobytu w szpitalu.
Pragniemy je wesprzeć poprzez ręczne
wykonanie przytulanki, która
towarzyszyć będzie mamom przed
i w trakcie porodu, nabierając jej
zapach, a kiedy niemowlę będzie
musiało zostać zabrane przez personel
szpitala, 'przytulanka pachnąca mamą'
będzie im towarzyszyć, przypominając
choć w tak minimalnym stopniu o jej
bliskości. Ambasador projektu:
Halina Droń - Położna Oddziału
Noworodków w Krapkowickim
Centrum Zdrowia.

Współpracujemy m.in. ze szkołami
i świetlicą środowiskową, do której
przychodzi wielu młodych ludzi.
To są wspaniali ludzie, ale życie
pokierowało ich drogą krętą i pod
górę. Często czują się wykluczeni,
niedowartościowani, niepotrzebni.
OSP z Gogolina daje im możliwość
wykazania się. Organizujemy im czas
pozalekcyjny pokazując wspaniałe
wartości człowieka-strażaka, dając
im wzór godny naśladowania.
Pokazujemy im, że mimo trudnej
sytuacji życiowej każdy może być
potrzebny i ważny. Ambasador
projektu: Leszek Wiklak - Artysta,
właściciel Agencji Artystycznej
EUROHIT

Zapraszamy zatem wszystkich dobrej woli o wsparcie finansowe, które pozwoli
na realizację powyższych działań.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
Tytuł przelewu: darowizna na cele: …(wpisać tytuł projektu)…
Nr konta: 56 8884 00042001 0000 7344 0005
BS w Krapkowicach
Więcej informacji na www.annaland.pl, w zakładce "Projekty, Giving circle - Krąg darczyńców".
Organizator:

Patroni:

Patronat medialny:

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Stowarzyszenia Krainy św. Anny oraz Frederick Mulder Foundation.

