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Akcja
UNIWERSYTET
DZIECIOM

uniwersytet

zielonogórski

26 lutego 2009 godz. 11.00
- Akademickie Radio Index - Wizyta dzieci ze świetlicy
Zielony Dom
Edycja 2007/2008
Wykaz odwiedzin dzieci ze świetlic objętych Akcją "Uniwersytet Dzieciom" na Wydziale Nauk Biologicznych w 2008 r.:
27 czerwca 2008 r. – Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

W tym roku już po raz siódmy organizujemy Akcję UNIWERSYTET DZIECIOM. Akcja skierowana jest do zielonogórskich świetlic terapeutycznych, z którymi na co
dzień współpracują nasi studenci z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. Jak wszystkie działania
podejmowane przez Biuro Promocji UZ, tak i Akcja podlega ewaluacji i zmienia swój charakter. Jeszcze trzy lata
temu były to imprezy gwiazdkowe dla dzieci ze świetlic
terapeutycznych i realizacja Świetlicowych List Marzeń,
a dziś są to wizyty dzieci na uczelni i Spartakiada Świetlic Terapeutycznych organizowana już od trzech lat, w
maju na stadionie uniwersyteckim. Poprzednia formuła
Akcji wymagała pozyskania środków ﬁnansowych na
realizację imprezy mikołajkowej i zakupy z list przygotowanych przez świetlice. W tym celu organizowaliśmy
koncerty noworoczne połączone z aukcjami pozyskanych przez BP na ten cel „fantów”. Jednak już od trzech
lat staramy się skierować Akcję na trochę inne tory.
Zapraszamy dzieci ze świetlic na spotkania organizowane na Uniwersytecie specjalnie dla nich. Ogromną
atrakcją, nie tylko dla tych młodszych, ale też dla nastolatków, są wizyty na przykład na Wydziale Nauk Biologicznych czy Wydziale Fizyki i Astronomii. Szczególnie
chętnie możliwość odwiedzenia UZ wykorzystywana
jest przez świetlice w czasie ferii zimowych i letnich
wakacji. Również Spartakiada cieszy się popularnością
wśród dzieciaków (corocznie uczestniczy w niej ok. 500
dzieci). Wydaje się, że na dziś jest to optymalna formuła
Akcji UNIWERSYTET DZIECIOM. A możemy ją organizować wyłącznie dzięki zaangażowaniu niektórych pracowników UZ. Chcielibyśmy więc tą drogą szczególnie
serdecznie podziękować dr. Zbigniewowi Zawadzie z
Wydziału Nauk Biologicznych, który nigdy nie odmówił
przyjęcia grupy dzieci (6 wizyt na WNB), a wręcz sam
wychodził z inicjatywą takich spotkań. Podziękowania należą się także wszystkim pracownikom Studium
Wychowania Fizycznego i studentom wychowania ﬁzycznego, bez których nie odbyłaby się żadna edycja
Spartakiady. No i nie można zapominać o dr Helenie
Ochonczenko i jej studentach, którzy również mają swój
ogromny wkład w organizację tej sportowej imprezy.
Dziękujemy za już, ale cały czas prosimy o więcej :-)

Akcja UNIWERSYTET DZIECIOM
to tradycyjne już koncerty. Tym razem 23 stycznia
odbył się koncert wyłącznie dla pracowników UZ.

esa
WIZYTY DZIECI ZE ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH
NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM
Edycja 2008/2009
19 lutego 2009 godz. 11.00
- Wydział Fizyki i Astronomii - Wizyta dzieci ze świetlicy
Zielony Dom
20 lutego 2009 godz. 11.00
- Wydział Nauk Biologicznych - Wizyta dzieci ze świetlicy Wśród Aniołów
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16 lipca 2008 r. - świetlica Zielony Dom w Zielonej
Górze
13 sierpnia 2008 r. – świetlica Przyjazne Duszki w
Zielonej Górze
25 listopada 2008 r. - Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
26 listopada 2008 r. – Pogotowie Opiekuńcze w Zielonej Górze
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Edycja 2006/2007
listopad 2006
Wizyta dzieci w Obserwatorium Astronomicznym UZ
10 stycznia 2007
"Proces powstawania książki" - wizyta dzieci w Bibliotece Uniwersyteckiej
19 stycznia 2007
Warsztaty taneczne - taniec ludowy - świetlica Wiewiórka

Pomagajmy
sobie
W 2007 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy znacznie ułatwiające procedurę przekazywania 1% podatku
dochodowego od osób ﬁzycznych dla organizacji
pożytku publicznego.
Zachęcamy Państwa do przeznaczenia 1% swojego
podatku na pomoc skierowaną do naszych kolegów
i koleżanek z pracy. W ramach akcji pn. „Pomagajmy
sobie” prowadzonej na UZ od ubiegłego roku,
stworzyliśmy bazę dzieci pracowników Uniwersytetu
bądź ich krewnych, których koszty leczenia i rehabilitacji przekraczają możliwości ﬁnansowe rodziców.

W auli uniwersyteckiej wypełnionej do ostatniego
miejsca wystąpili Big Band Uniwersytetu
Zielonogórskiego i Krzysztof Kiljański

W bazie znalazła się dwójka dzieci:
Jeremiasz Grochowalski - 10 lat - syn dr Renaty
Grochowalskiej z Wydziału Nauk Biologicznych UZ
Nazwa organizacji pożytku publicznego: Fundacja
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”;
Numer konta: SBL Zakrzewo 89 8944 0003 0000 2088
2000 0010
Dopisek, jaki należy wskazać w deklaracji podatkowej:
„Leczenie Jeremiasza Grochowalskiego”
Nazwa organizacji pożytku publicznego: Fundacja
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
- KRS 0000186434

Magdalena Raubo - 3 latka - córka mgr. inż.
Przemysława Raubo z Wydziału Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii UZ
Nazwa organizacji pożytku publicznego: Lubuskie
Stowarzyszenie Proﬁlaktyki Społecznej; Numer konta:
49 1020 5402 0000 0902 0115 2164
Dopisek, jaki należy wskazać w deklaracji podatkowej:
1% na MAGDĘ
Nazwa organizacji pożytku publicznego: Lubuskie
Stowarzyszenie Proﬁlaktyki Społecznej - KRS
0000052465
Szczegóły na stronie www.dzieciom.uz.zgora.pl
zakładka „Pomagajmy sobie”.
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