
Zasady współpracy

Ze  względu  na  pandemię  COVID-19  6.  edycja  akcji  „Nie  jest  kolorowo”  została  znacząco

ograniczona,  ale  mimo  wszystko  nie  chcemy  rezygnować  z  projektu,  w  który  z  tak  dużym

zaangażowaniem  co  roku  włączało  się  wiele  osób  i  instytucji.  Postanowiliśmy,  że  w  tym  roku

uruchomimy zbiórkę funduszy: www.zrzutka.pl/njk20

Zebrane  środki  przeznaczymy  na  wsparcie  polskiej  edukacji  na  Kresach  nie  tylko  pod

względem materialnym – poprzez zakup przyborów, ale również finansowanie docelowe – za pomocą

stypendiów dla zdolnych uczniów, organizacji konkursów oraz zajęć edukacyjnych dla podopiecznych

polskich placówek na Wschodzie.

Aby placówka znalazła się na liście koordynatorów tegorocznej edycji akcji należy umieścić

plakat oraz informację o zbiórce online wraz z linkiem www.zrzutka.pl/njk20 i opisem:

- w dzienniku elektronicznym,

- na stronie szkoły lub innej placówki edukacyjnej,

- na kontach społecznościowych jeśli takowe placówka posiada (Facebook, Twitter, Instagram itp.).

Potwierdzeniem udziału będzie wysłanie do nas linków i print screenów z powyższych stron.

Zasady obowiązujące w przypadku przedszkoli i żłobków:

–  przystąpienie  do  akcji  następuje  w  momencie  przesłania  na  adres  e-mail:  poczta@traugutt.org

wypełnionej deklaracji współpracy w formie skanu/zdjęcia, 

– dyrekcja placówki, która chce przystąpić do akcji „Nie jest kolorowo” wyznacza koordynatora

szkolnego (np. nauczyciel, pracownik szkoły) odpowiedzialnego za przebieg zbiórki,

–  koordynator  jest  odpowiedzialny  za  reklamę  wydarzenia (np.  rozwieszenie  plakatów,

poinformowanie o akcji poprzez dziennik elektroniczny, umieszczenie informacji na stronie internetowej

i w mediach społecznościowych), 

– koordynator jest również odpowiedzialny za  dokumentację fotograficzną przeprowadzanej zbiórki

i przesyłanie na bieżąco wykonanych materiałów na adres e-mail: poczta@traugutt.org, 

–  zbieramy  tylko  i  wyłącznie  nowe,  nieużywane,  nieuszkodzone  przybory  szkolne:  kredki,

flamastry,  zeszyty,  piórniki,  farbki,  piórniki,  ołówki,  długopisy,  torby,  plecaki,  kolorowanki,  wycinanki,

http://www.zrzutka.pl/njk20


plastelinę, gumki itp., 

– nie zbieramy podręczników szkolnych oraz używanych książek (np. ze szkolnych bibliotek), 

–  po  zakończeniu  zbiórki  zebrane  przedmioty  należy  przygotować  do  transportu  –  spakować  w

kartony, 

–  po  zakończeniu  zbiórki  należy  poinformować  Stowarzyszenie  Traugutt.org  o  możliwości  odbioru

zebranych przyborów wysyłając wiadomość na adres e-mail: poczta@traugutt.org, 

– w terminie  do 14 dni od momentu zgłoszenia wolontariusze Stowarzyszenia bądź firma kurierska

odbiorą  zebrane  przybory.  Wszystko  odbędzie  się  zgodnie  z  obecnie  obowiązującymi  zasadami

bezpieczeństwa.

Lista zgłoszonych placówek edukacyjnych będzie opublikowana na stronie: www.niejestkolorowo.pl,

wraz  z adresem placówki oraz danymi kontaktowymi.

Wszystkie materiały fotograficzne i relacje z przekazania przyborów będą na bieżąco publikowane na

stronie  internetowej  akcji  „Nie  jest  kolorowo”  (www.niejestkolorowo.pl)  oraz  Stowarzyszenia

Traugutt.org (www.traugutt.org). 


