Wolontariusze w Olsztynie: PM 3 – Przedszkolny Kącik ogrodniczy!
W czerwcu 2016r. #CitiVolunteers przeprowadziło w naszym przedszkolu realizację projektu pod
tytułem: Przedszkolny Kącik Ogrodniczy nie taki tajemniczy!. Wolontariusze wzięli udział w
pracach ogrodniczo-remontowych których celem była edukacja ekologiczna dzieci w wieku
przedszkolnym poprzez obcowanie z przyrodą przy wykorzystaniu małej infrastruktury edukacyjnej.
Istotne jest przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych na terenach zielonych, dlatego w
ramach projektu zostały przygotowane rabatki pod uprawę roślin ogrodowych wraz z nawiezieniem
ziemi i nasadzeniami. Ponadto powstały pergole pod kwiaty i winorośl, kompostowniki, zbiornik na
deszczówkę, budki dla owadów zapylających i tablica informacyjno-edukacyjna.
Powyższa inicjatywa wolontariacka odbyła się w ramach XI Światowego Dnia Citi dla Społeczności,
obchodzonego w tym roku w ponad 90 krajach. Koordynatorem akcji wolontariackich w Polsce jest
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Informacje dodatkowe
O Wolontariacie Pracowniczym w Citi
Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi jest jedną z największych i najstarszych tego typu
inicjatyw w Polsce. Już od 11 lat, poprzez program wolontariatu, Bank inspiruje swoich pracowników
do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami przy realizacji różnorodnych
przedsięwzięć społecznych.
O Światowym Dniu Citi dla Społeczności
Jednym z najważniejszych projektów, prowadzonych w ramach Programu Wolontariatu
Pracowniczego Citi jest Światowy Dzień Citi dla Społeczności. Jest to ogólnoświatowy projekt Citi,
realizowany corocznie, w ramach którego pracownicy Banku, wraz z rodzinami, przyjaciółmi i
znajomymi, starają się rozwiązać konkretne problemy występujące w bliskich im społecznościach.
Tegoroczna edycja jest wyjątkowa - projekt obchodzi właśnie swoją dziesiątą rocznicę w Polsce!
Realizowane projekty przyjmują rozmaity charakter: są to warsztaty plastyczne dla dzieci, zajęcia
z zakresu edukacji finansowej dla dorosłych, ale także odnawianie domów dziecka, pomoc
schroniskom i akcje krwiodawstwa. W 2015 roku w działania w ramach Światowego Dnia Citi dla
Społeczności wolontariusze Citi wraz ze znajomymi i rodzinami zaangażowali się prawie 3367 razy,
w 195 projektów w 14 województwach! Poprzez swoje działania tylko przez miesiąc na przełomie maja
i czerwca dotarli do blisko 23 000 odbiorców!

