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Uczestnicy i organizatorzy
Workcamp

Przygotowywanie świetlicy
do malowania
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ku oraz MK PZITB Łódź, udało nam się wyremontować salę
przedszkolną „Aniołkowo”, świetlicę, w której dzieci spędzają czas po szkole, oraz odnowić korytarz. Nie spodziewaliśmy
się aż takiego zaangażowania ze strony wolontariuszy, pojawiali się licznie z pozytywnym nastawieniem, dodawali nam
energii, a praca mijała nam błyskawicznie. Mogliśmy liczyć
nawet na tutejsze Koło Seniorów PZITB Białystok, którego
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Aktywny udział Koła
Seniorów PZITB Białystok

Gruntowanie korytarza

Chociaż prace ruszyły dopiero 16 lipca 2018 r., to przygotowania trwały już od grudnia 2017 r. To wtedy właśnie
zaczęliśmy sprawdzać, czy taka inicjatywa cieszyłaby się
popularnością w naszym mieście, a zwłaszcza, czy mogliśmy liczyć na pomoc studentów i wykładowców Politechniki Białostockiej.
Pierwszym poczynionym przez nas krokiem było znalezienie
placówek potrzebujących remontu. Musieliśmy wybrać się na
wizję lokalną do wytypowanych miejsc. Następnie przeanalizowaliśmy stan budynków i ostatecznie zdecydowaliśmy się
na pomoc Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga”. Stowarzyszenie wspiera swoją pomocą wiele potrzebujących
rodzin, dając im wsparcie, nadzieję i szanse na nowy start
w życiu. Po zapoznaniu się z prowadzonymi przez nich projektami nie mogliśmy podjąć innej decyzji.
Kolejnym krokiem było rozpowszechnienie inicjatywy Workcamp. Zrobiliśmy to poprzez plakaty, fanpage MK PZITB na
facebooku i spotkania promujące. Promocją było również wystąpienie na antenie TVP3 Białystok w programie „Obiektyw”.
Najtrudniejszym krokiem było zdobycie sponsorów. Udało
się to dzięki inicjatywie przewodniczącego PZITB Waldemara
Orłowskiego. Głównymi sponsorami akcji były firmy Palisander,
Eko-System, ATM usługi budowlane oraz Mark-Bud, którym serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.
Dzięki licznemu wsparciu wolontariuszy, głównie studentów
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki
Białostockiej, ale również członków Oddziału PZITB w Białymstoku, Koła Seniorów przy Oddziale PZITB w Białymsto-

Artyści przy pracy, mini zoo przy drzwiach gotowe

przedstawiciele nie tylko uczyli nas poprawnego wykonywania prac remontowych, ale również sami brali wałki i aktywnie pomagali w pracy.

Jak można brać udział w przedsięwzięciu
• poprzez aktywny wolontariat,
• dzieląc się swoją fachową wiedzą, abyśmy osiągali jeszcze lepsze efekty,
• zgłaszając swój ośrodek potrzebujący remontu,
• wspierając nas materiałami budowlanymi lub narzędziami.
Zostań swoim własnym bohaterem i wesprzyj Workcamp 2019!
Odwiedź nasz fanpage na facebooku Workcamp Białystok 2018!
https://www.facebook.com/workcampBialystok/
Eliza Kuczyńska i Urszula Zawadka, MK PZITB Białystok
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Pierwsza edycja Workcamp Białystok
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Oddział Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z Białegostoku po raz pierwszy wziął udział
w ogólnopolskim projekcie Workcamp, który prowadzony jest
w wielu miastach na terenie całej Polski. Projekt Workcamp
ma na celu charytatywne wsparcie najbardziej potrzebujących placówek poprzez wykonanie renowacji, remontu czy
rewitalizacji tych obiektów.

