“Oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych”
22 kwietnia 2016 r w Gdaosku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu rusza Wielka Zbiórka
Książek, które trafią do dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach w całej Polsce. Książki można
oddawad do 22 maja 2016 r w ponad 500 miejscach na terenie zaczytanych miast.
Zaczytani.org to setki osób działających po to, by wspólnie inspirowad i wyczarowywad uśmiechy na
twarzach dzieci. Dzięki prowadzonym akcjom Mali Pacjenci mogą zapomnied o chorobie. Szpitale i
personel medyczny mają coraz większy problem z zapewnieniem warunków umożliwiającym szybki
powrót do zdrowia. Dla dzieci i młodzieży czas choroby jest bardzo trudny, a pobyt w szpitalu wiąże
się z dużym stresem i poczuciem osamotnienia.
Właśnie dlatego otaczamy dzieci przebywające w szpitalach specjalną troską otwierając Zaczytane
Biblioteki w szpitalach.
Mali Pacjenci mogą zabrad książki do domu, a brakujące na półkach egzemplarze uzupełniane
są przez Zaczytaną drużynę na bieżąco. Podczas uroczystych otward biblioteczek odwracamy
uwagę dzieci od problemów zdrowotnych, zapraszamy naszych Ambasadorów, którzy czytają bajki,
zachęcamy do wspólnej zabawy, świata baśni i marzeo.
... "Po sukcesie Wielkiej Zbiórki Książek 2015 w Warszawie postanowiliśmy zorganizowad
„skumulowaną” akcję w 5 dużych miastach: Gdaosku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
Na podstawie badao, jakie przeprowadziliśmy jesienią 2015 roku wśród placówek medycznych w
Polsce stwierdziliśmy, że nasza akcja jest bardzo potrzebna. Zgłosiło się do nas ponad 150
beneficjentów z prośbą o książki dla Małych Pacjentów.
Podczas Wielkiej Zbiórki 2015 w Warszawie udało nam się zebrad ponad 70 000 książek, które trafiły
do 30 warszawskich placówek.. Książki zbierane były przez ponad 300 instytucji: urzędy, szkoły,
przedszkola, muzea, biblioteki i przedsiębiorstwa.
Warszawa była dla nas impulsem do dalszych działao, jak również swego rodzaju testemorganizacyjnym, logistycznym- mającym pokazad czy jesteśmy gotowi podbijad kolejne duże
miasta...." - powiedziała Agnieszka Pawlak - prezes Fundacji Zaczytani.org

Na chwilę obecną zbiera z nami 500 punktów zbiórek! Pełna lista udostępniona jest
stronie zaczytani.org .

na

Zaczytanych podopiecznych wspiera:
●
●
●
●
●

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Edukacji Narodowej
Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia
Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Prezydent Wrocławia, Prezydent Gdaoska,
Prezydent Poznania oraz Prezydent Krakowa
Mieszkaocy Zaczytanych miast będą mogli oddad książkę:
GDAOSK:
●
●

Port Lotniczy Gdaosk, ul. Słowackiego 200
Gdaoski Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9

●
●
●

Wyspa Skarbów, ul. Turystyczna 3
Księgarnia Sztuka Wyboru, ul. J. Słowackiego 19
Salon EMPiK w Galerii Bałtyckiej, al. Grunwaldzka 141

KRAKÓW:
● Europeum - Ośrodek Kultury Europejskiej oddział MNK, pl. Sikorskiego 6
● Sukiennice - Galeria Sztuki Polskiej XIX w, oddział MNK, Rynek Główny 1-3
● Teatr Groteska, ul.Skarbowa 2
● Księgarnia BONAMEDIA, ul. Kanonicza 11
● Salon EMPiK w Centrum Handlowym Bonarka, ul. Kamieoskiego 11
POZNAO:
● Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82
● Teatr Animacji, al. Niepodległości 14
● Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10
● Muzeum Archeologiczne, ul. Wodna 27
● Salon EMPiK, ul. Ratajczaka 44
WARSZAWA:
● PKiN- hol główny, pl. Defilad 1
● Zachęta- Galeria Narodowa, ul. Małachowskiego 3
● Teatr Guliwer, ul. Różana 16
● Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79
● Salon EMPiK w Złotych Tarasach, ul. Złota 59
WROCŁAW:
●
●
●
●
●

Wrocławski Teatr Lalek, pl. Teatralny 4
Teatr Muzyczny Capitol, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67
Botanika Duszy, ul. Szczytnicka 36b
Loopy's World, ul. Czekoladowa 20
Salon EMPiK w Galerii Renoma, ul. Świdnicka 40

Pełna lista punktów na stronie www.zaczytani.org

Od czerwca do grudnia 2016 roku zebrane książki przekażemy do 150 szpitali w Polsce, które zgłosiły
się w ramach programu Zaczytane Biblioteki m.in.:
●
●
●
●
●

Warszawski Szpital dla dzieci w Warszawie
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyoskiego w Gdaosku
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera w Poznaniu

Pełna lista szpitali na stronie www.zaczytani.org
Patronują nam Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Prezydenci Zaczytanych Miast.
Od początku działalności fundacji wspierają nas Zaczytane firmy KPMG oraz InPost.
Podczas Wielkiej Zbiórki Książek w Warszawie powstanie szlak literacki stworzony przez 10
Zaczytanych ławek.
Dzięki nim literackie akcenty będą dostępne nie tylko w księgarniach, bibliotekach, ale również w
przestrzeni miejskiej. Każda z ławek będzie pomalowana motywami nawiązującymi do literatury
polskiej, bajek i baśni polskich pisarzy.
Ławki literacko-artystyczne to sposób na promocję czytelnictwa i zaciekawienie literaturą oraz
świętowanie związków miasta z literaturą i sztuką. To również promocja literatury polskiej wśród
mieszkaoców i turystów, a także sposób na zaprezentowanie polskiego dziedzictwa literackiego.
… „Dlaczego Jan Brzechwa? Dlaczego Pan Kleks? Żeby przypomnied, zwłaszcza nam - dorosłym, że
życie jest przygodą, które składa się z ferii kolorów, że tak jak Panem Kleksem, powinna nami
kierowad ciekawośd świata, odwaga i fantazja. Chciałabym, aby każdy kto usiądzie na tej ławce, bez
względu na wiek, poczuł się jak w bajce, bajce Jana Brzechwy - powiedziała Monika Michalicka laureatka konkursu "Zaczytane ławki z literaturą w tle"

Pomóżcie nam wspierad Małych Pacjentów oraz naszych beneficjentów! Dołączcie do Zaczytanego
świata!

