Koszyczek ratunkowy dla uczennic Krauzówki
14 września 2020 szkolne toalety dla dziewczynek w Krauzówce zostały wyposażone
w szafki (po jednej na kabinę), w których uczennice znajdą koszyczek ze środkami
higienicznymi w postaci podpasek. Na drzwiach każdej toalety znalazł się plakat
informujący o akcji. Zawiera on zasady i wskazówki dla użytkowniczek.
Inicjatorką i koordynatorką akcji jest Olga Śmietanowska, autorką plakatu
(prezentujemy go poniżej) - Ela Kiełczykowska, obie mamy są zaangażowane
w prace Rady Rodziców Krauzówki.
Akcja ma nie tylko wymiar „ratunkowy”.
Ma za zadanie nauczyć dziewczynki
empatii i wzajemnej odpowiedzialności.
Ma również zwrócić uwagę na problem
ubóstwa
menstruacyjnego,
które
dotyczy aż 4% populacji kobiet
w naszym kraju.
W akcję zaangażowały się: Pani
Barbara Ignaczak, wicedyrektor naszej
szkoły, Pani Agata Winconek, szkolna
pedagog oraz Pani Patrycja Kowal,
koordynatorka zespołu sprzątającego.
Koszyczkami ratunkowymi opiekuje się
jedna z Pań sprzątających. Dba
o czystość w szafkach i w miarę
potrzeby uzupełnia je w środki
higieniczne. Bardzo im wszystkim
dziękujemy za umożliwienie wdrożenia
projektu i jego sprawne działanie!
Koszty związane z przeprowadzeniem
akcji obejmowały tylko zakup szafek i koszyczków oraz drobne materiały budowlane,
łącznie kosztowało to 384,45 zł. Środki te zostały wydane z budżetu Rady Rodziców.
Podpaski „na start” zostały nieodpłatnie pozyskane od Fundacji Akcja Menstruacja
(ok. 600 sztuk). Dzięki zaangażowaniu sklepów i firm działających na terenie naszej
gminy uzyskaliśmy kolejne wsparcie. Dzięki AUCHAN POLSKA jesteśmy
„zabezpieczeni” w kolejne 1900 sztuk podpasek, które, wg szacunków ilościowych,
pozwoli nam sprawnie prowadzić akcję przez cały rok szkolny 2020/2021. Sklep
przekazał nam nieodpłatnie kilkanaście pudeł środków higienicznych.
Serdeczne podziękowania składamy również na ręce Laboratorium Kosmetycznemu
dr Ireny Eris za przekazanie dla naszej szkoły butelek z płynem do higieny intymnej.
Trwają prace nad projektem towarzyszącym „Koszyczkowi ratunkowemu”, dzięki
któremu płyny trafią w ręce naszych uczennic.

Na koniec chcemy podziękować dziewczynom z Krauzówki! Bez ich
odpowiedzialności za powierzone koszyczki akcja nie miałaby sensu. Jako rodzice
powinniśmy być dumni z naszych córek za uszanowanie otrzymanego wsparcia i
odpowiedzialne korzystanie ze środków.
Zapraszamy rodziców innych piaseczyńskich szkół do zorganizowania akcji w swojej
szkole. Całe know-how uzyskacie pisząc na adres: koszyczek.piaseczno@gmail.com

