Dzień Motyla – Dzień Wrażliwości 2016
21 marca 2016
I. Cel - Nagłośnienie potrzeby rozbudowy Hospicjum Palium
II. Termin: 18 - 21 marca 2016
III. Program
 18 marca:
1. parady, pochody i spacery dzieci i młodzieży z przygotowanymi wcześniej motylami do
miejsca rozpoczęcia obchodów tego dnia; w drodze rozdawanie motyli i ulotek promujących
przesłanie; godz. 11:15 – 11:45 wchodzenie do pawilonu nr 8, rozdawanie farb, wzorników,
podkładek; zliczanie uczestników;
2. Ok. godz. 12:00 uroczyste rozpoczęcie obchodów „Dnia Motyla” na Międzynarodowych
Targach Poznańskich (wejście od ul. Śniadeckich), gdzie w tym samym czasie odbywają się
Targi Edukacyjne i Targi Książki;
3. Godz. 12:30 – rozpoczęcie „bicia” rekordu Guinessa w ilości osób malujących motyle (na
folii farbami żelowymi); zapraszamy przedszkola, szkoły skupione wokół ”Motylego
Wolontariatu” oraz uczniów szkół uczestniczących w targach lecz dotychczas
niezrzeszonych; zaprosimy VIP-ów, świętowali z nami IV już „Motyla- Dzień Wrażliwości w
Pierwszy Dzień Wiosny”, jako inicjatywę, która narodziła się w Poznaniu, głównym
przesłaniem jest nagłaśnianie potrzeby rozbudowy Hospicjum Palium; miejsca, które
służy mieszkańcom naszego województwa i w którym cały czas brakuje miejsc dla ciężko
chorych pacjentów.
Przewidujemy jest udział TVP ,WTK, stacji radiowych i lokalnych gazet; Sędzia przydzielony z
firmy „Takoala”, zajmującej się rejestracją rekordów będzie zliczał osoby malujące; sukces
będzie zarejestrowany i otrzymamy stosowny certyfikat;
4. Zakończeniem „bicia” rekordu (ok 13:30) będzie zasadzenie przez VIP-ów na terenie MTP
krzewów „Budleji”, które latem „przyciągają” prawdziwe motyle;
5. Przedszkola i szkoły nieobecne na „biciu rekordu” będą organizowały malowanie motyli u
siebie, a po zajęciach dzieci i młodzież będą rozdawały motyle i ulotki wśród rodzin lub
znajomych;
 19 marca:
1. Od godz. 11:00 dzieci i młodzież będą dekorować Stary Rynek i znajdujące się tam stragany
motylami (w tym dniu na płycie Starego Rynku odbywa się Jarmark Wielkanocny);
2. Ok. godz. 12:00 nastąpi uroczyste ogłoszenie otwarcia „Dnia Motyla” na Starym Rynku;
główną atrakcją tego dnia będzie gra miejska „Szukamy motyli - Zrzuć kokon”; Po
zarejestrowaniu 5-6-osobowe zespoły będą miały za zadanie odnaleźć na poznańskich
targowiskach wcześniej przygotowane graffiti w kształcie motyla; jeden z uczestników na

dowód odnalezienia musi zrobić sobie na jego tle zdjęcie; w trakcie gry rozdajemy motyle i
informujemy przechodniów o celu naszego działania; po przejściu całej trasy zgłaszają się na
Stary Rynek, gdzie czeka nagroda;
3. Zakończenie wydarzenia ok. godz. 15:00.
 21 marca:
1. Do południa pogadanki w szkołach nt. wrażliwości, pomagania osobom chorym, szans i
możliwości, jakie daje wolontariat; „Dzień Motyla”- co i dlaczego? ( można jeszcze zapraszać
wolontariuszy z Hospicjum na takie spotkania);
2. Godz. 18:00 w CK Zamek „Bajkowisko” - impreza charytatywna organizowana po raz trzeci
dla Hospicjum Palium przez Lions Club New Design a przeznaczona dla dzieci z różnych
środowisk, m.in. domów dziecka, dla dzieci będących pod opieką Hospicjum, dla dzieci z
zespołem Downa, itd.; wyjątkowe wydarzenie przyciągające tłumy młodych i starszych
Poznaniaków (to również promocja czytelnictwa).

IV. Organizator:
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu
V. Współorganizatorzy:
„Targowiska” Spółka z o.o. i Międzynarodowe Targi Poznańskie

Uwaga:
Zeszłoroczna edycja „Dnia Motyla” poświęcona nagłośnieniu potrzeby wsparcia dzieci osieroconych
przyniosła efekty w postaci m.in. konferencji organizowanej przez Kuratorium i Polskie Towarzystwo
Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu pod nazwą „Jak pomóc dziecku po stracie bliskiej osoby?”.
Pomogła także stworzyć w Hospicjum specjalny pokój, służący do prowadzenia terapii z tymi
dziećmi oraz przygotować program psychoterapeutyczny i program rozwoju kreatywności dla dzieci
po stracie bliskiej osoby, które już w kwietniu będą realizowane właśnie w tym nowym miejscu.

Opracowała: Barbara Grochal- koordynator wolontariuszy Hospicjum Palium

