Tarnów, 22 kwietnia 2022

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa
razem dla uczniów z Ukrainy

Wojna na Ukrainie trwa już ponad 50 dni. Do Polski wraz z bliskimi, przyjechały setki tysięcy dzieci.
Wiele z nich poszło do polskich szkół, przedszkoli i żłobków. W Tarnowie do szkół podstawowych
uczęszcza obecnie ponad 300 dzieci z objętej wojną Ukrainy.
W Tarnowie pomoc uchodźcom trwa od początku wybuchu wojny. Solidarnie, w pomaganie włączyli
się tarnowianie, firmy prywatne, instytucje państwowe. Józef Sadowski, Prezes Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie opowiada: „Gdy otrzymaliśmy informacje o przyjeździe rodzin,
dzieci i młodzieży z Ukrainy, od razu podjęliśmy decyzję o pomocy. Zbieraliśmy i nadal kompletujemy
niezbędne środki higieniczne, żywność i ubrania. ZNP w Tarnowie, całe środowisko oświatowe, każdy
włączył się w pomoc. Ta solidarność była i jest niesamowita”.
Ukraińskie dzieci, które rozpoczęły naukę w polskich szkołach muszą odnaleźć się w nowych realiach.
Nowy język, nowi nauczyciele, nowe wymagania szkolne. Józef Sadowski potwierdza „Wszystkie dzieci
zostały przyjęte z otwartymi ramionami i mają wsparcie wśród kadry nauczycielskiej. Wiem również,
z opowiadań nauczycieli, że i rówieśnicy bardzo chętnie pomagają nowym kolegom w adaptacji”.
Wsparcie nowych uczniów będzie jednym z tematów, poruszanych na spotkaniu, które odbędzie się 22
kwietnia w Tarnowie. To spotkanie przedstawicieli oświaty, nauczycieli oraz Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Wezmą w nim również udział przedstawiciele Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej,
która, po rekomendacji ZNP, postanowiła wesprzeć materiałami szkolnymi ukraińskich uczniów
tarnowskich Szkół Podstawowych nr 1, nr 8, nr 15 oraz 24. Otrzymają szkolne pomoce: zeszyty, kredki,
długopisy, flamastry, młodsze dzieci kolorowanki.
NAU wspiera ukraińskie rodziny z dziećmi od początku wojny na Ukrainie. Firma podjęła współpracę ze
Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, na której konto przekazała 50 000 zł. NAU współpracuje
również z Fundacją Leny Grochowskiej, której przekazała 300 paczek z upominkami dla ukraińskich
dzieci, nad którymi Fundacja sprawuje opiekę. Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa, jako firma od
ponad 20 lat zajmująca się oświatą, podjęła decyzję by zaopatrywać ukraińskie dzieci
i młodzież w pomoce szkolne: zeszyty, kredki, flamastry, kolorowanki. Wszystko to, co może przydać
się w szkole i przedszkolu. Do tej pory przekazaliśmy ponad 500 paczek do szkół w całej Polsce. Akcja
jest kontynuowana.
Wierzymy, że tylko dzięki wspólnej pracy, będziemy mogli wesprzeć naszych sąsiadów w tak trudnych
czasach.
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NAU S.A. (Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.) od ponad 20 lat wspiera nauczycieli
i pracowników oświaty. Firma jest liderem na rynku dedykowanych rozwiązań ubezpieczeniowych, a także jednym
z najbardziej zaufanych partnerów dla podmiotów edukacyjnych w Polsce.
www.nau.pl

