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KILOMETRY DOBRA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Już od 01.03.2019 rozpoczyna się w Bytomiu projekt „Kilometry Dobra”, w którym Państwa
szkoła zdecydowała się nam pomóc, w związku z tym przesyłam najważniejsze informacje:
• Nasze Stowarzyszenie ma zgłoszoną zbiórkę publiczną, na podstawie której
prowadzone będą zbiórki w Państwa placówkach. Zbiórka publiczna ogłoszona jest
jako zbiórka permanentna, obejmuje nie tylko „Kilometry Dobra”, ale także inne nasze
działania. Numer zbiórki publicznej to 2019/622/OR. Wszystkie informacje dotyczące
zbiórki dostępne są pod adresem http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegolyzbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=REMONT%20I%20DOSTOSOWANIE%20PLAC%C3%93W
EK%20POLSKIEGO%20STOWARZYSZENIA%20NA%20RZECZ%20OS%C3%93B%20Z%20
NIEPE%C5%81NOSPRAWNO%C5%9ACI%C4%84%20INTELEKTUALN%C4%84%20KO%C
5%81O%20W%20BYTOMIU&v=730626917416152251465498544209374397280974536688
• Cały dochód z projektu „Kilometry Dobra” zostanie przeznaczony na remont i
dostosowanie

budynku

Warsztatów

Terapii

Zajęciowej

dla

osób

z

niepełnosprawnością intelektualną w Bytomiu.
• Zamówiliśmy u organizatora akcji puszki – skarbonki, drukujemy też plakaty. Materiały
te zostaną dostarczone do szkół, jak tylko je otrzymamy.
• W dniu 01.03.2019 odbędzie się inauguracja „Kilometrów Dobra” w Szkole
Podstawowej nr 47 w Bytomiu. Zdjęcia i informacje opublikujemy na naszych profilach
facebookowych.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw
człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.(Art. 4. Statutu PSOUU)

• Jeżeli będą Państwo zainteresowani promocją swojej szkoły, proszę o przesłanie
krótkich informacji i logotypów Waszych placówek – na naszych profilach chcemy
promować naszych partnerów.
• Proszę też o informację, czy w czasie trwania akcji „Kilometry Dobra” w Państwa szkole
odbędą się imprezy, podczas których moglibyśmy prowadzić zbiórki i promować nasze
Stowarzyszenie. Proszę też o informację, które szkoły będą chciały zorganizować u
siebie lokalny finał kampanii – te informacje pozwolą mi zaplanować i rozdzielić
działania.
• W chwili, kiedy będziemy już dysponowali opracowanym graficznie materiałem wyślę
go do Państwa z prośbą o umieszczenia na Waszych stronach i profilach w mediach
społecznościowych.
• Wszelkie aktualności, informacje i zdjęcia będą dostępne pod adresami:
https://www.facebook.com/wtz.psoni.bytom/
https://www.facebook.com/OrewBytom/
oraz na stronie https://kilometrydobra.pl/organization/20817/
• Podczas tegorocznej edycji projektu będziemy promować postać Ewy von TieleWinckler, czyli Matki Ewy z Miechowic – filantropki, która na początku XX wieku
utworzyła w Miechowicach Ostoję Pokoju, gdzie opiekowano się biednymi dziećmi,
starcami, niepełnosprawnymi, bezdomnymi czy więźniami. W związku z tym
proponujemy szkołom podstawowym organizację konkursu plastycznego o tematyce
„Nie bój się pomagać jak Matka Ewa – zrób coś dobrego dla innych”. Proszę o
wybranie w szkołach, które przystąpią do konkursu o trzech najlepszych prac i
poinformowanie nas o tym do dnia 22.05.2019r. Spośród tych prac wybierzemy
zwycięzców i wyróżnionych. Prace te zostaną zaprezentowane podczas finału
„Kilometrów Dobra”
• W dniu 02.06.2019r. będziemy organizowali wielki finał akcji. Odbędzie się na Rynku w
Bytomiu i rozpocznie się o godzinie 15.00. Będziemy tam układali złotówki, podliczali
zgromadzone środki. Planujemy wiele atrakcji dla dzieci i nie tylko. Ten dzień to
niedziela, zdaję sobie sprawę, że szkołom trudno będzie zorganizować wspólne
wyjścia na tę imprezę, proszę jednak o jak najszersze informowanie o tym wydarzeniu.
Chcemy aby było ono jak najbardziej rozpowszechnione , zauważone zarówno wśród
mieszkańców miasta jak i przez media – tak lokalne jak i ogólnopolskie, aby finał miał
wymiar promocji Bytomia.
O wszystkich dodatkowych działaniach będę informował w trakcie trwania kampanii, już po
szczegółowym ustaleniu terminów ze współorganizatorami. Planujemy min. Piknik rodzinny na

terenie parku Fazaniec, przemarsz naszych uczestników w ramach Dnia Godności Osób
Niepełnosprawnych. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pomysły lub propozycje, bardzo
proszę o informacje, chętnie zrealizujemy je w miarę naszych możliwości organizacyjnych.
Już teraz bardzo Państwu dziękuję za zaangażowanie i współpracę. Liczę, że razem zrobimy coś
dobrego, tak dla osób z niepełnosprawnością Intelektualną jak i dla naszego miasta.
Z wyrazami szacunku
Adam Mstowski
specjalista ds. rozwoju Stowarzyszenia

