PROJEKT PN. ”LEPSZY ŚWIAT PRZEZ WOLONTARIAT”
realizowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
ORGANIZATOR
Fundacja BO WARTO
WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY/PATRONI (założeniowo)
Zespół Szkół nr 1 w Bukownie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Michała Drzymały w Wolsztynie
Mazowiecki Kurator Oświaty
Małopolski Kurator Oświaty
Wielkopolski Kurator Oświaty
Starosta Powiatu Olkuskiego
Starosta Powiatu Wolsztyńskiego
Burmistrz Bukowna
Burmistrz Wolsztyna
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Lokalne media (prasa, rozgłośnie radiowe i portale internetowe)
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
15 września 2013 r. – 15 września 2014 r.

Ramowy harmonogram Projektu:
15 września – 1 października 2013 r.
15 września – 5 października 2013 r.
6 października – 30 listopada 2013 r.
grudzień 2013 r.

styczeń – maj 2014 r.
1 – 30 czerwca 2014 r.
lipiec - sierpień 2014 r.
1 – 15 września 2014 r.

utworzenie i uruchomienie strony projektu
nabór placówek do Projektu
cykl szkoleń, spotkań i warsztatów dla nauczycieli – uczestników projektu
realizacja autorskich lekcji, spotkań o wolontariacie i zaproszenie gościa/lokalnego lidera aktywności społecznej
przygotowanie przez dzieci pod kierunkiem i przy pomocy nauczycieli
planu lokalnych działań wolontariackich i ich przeprowadzenie połączone
z ich opisaniem na specjalnie założonych blogach wolontariackich
realizacja konkursu na autorskie scenariusze lekcji o wolontariacie
(przesłanie raportów z ich realizacji oraz ocena)
ocena wolontariackich blogów konkursowych i wyłonienie zwycięzców
14. dniowe wakacyjne warsztaty dla laureatów konkursu na blog
wolontariacki
uroczyste zakończenia/podsumowania Projektu i wręczenie pamiątkowych dyplomów, podziękowań, nagród
i upominków w każdym z miejsc realizacji Projektu

MIEJSCE REALIZACJI
Warszawa – Mokotów, Bukowno i powiat olkuski, Wolsztyn i powiat wolsztyński
ZASIĘG PROJEKTU
ponadlokalny
PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
ok. 80 dorosłych (nauczycieli, pedagogów itd.) oraz ok. 350 dzieci ze szkół podstaw owych
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OPIS PROJEKTU
Główny celem projektu pt.: ”LEPSZY ŚWIAT PRZEZ WOLONTARIAT” będzie rozwój aktywności i postaw obywatelskich uczniów poprzez promocję wolontariatu, szkolenie nauczycieli i wsparcie w zakresie organizacji
imprez wolontariackich o zasięgu lokalnym.
Założeniem projektu jest pokazanie dzieciom ze starszych klas szkoły podstawowej wolontariatu jako bezinteresownej, dobrowolnej, świadomej i bezpłatnej pomocy innym, który dzięki systematycznym działaniom
w danym miejscu może je przemieniać na lepsze, może rozwiązywać - oczywiście na miarę swoich możliwości problemy lokalne, a już na pewno zauważać je i sygnalizować innym, którzy mogą pomóc, jeśli nasza pomoc
jest niewystarczająca lub niemożliwa w tym zakresie. Zamysłem organizatorów jest także uwolnienie wolontariatu od łączenia go przez dzieci i młodzież tylko z uzyskaniem zaświadczenia przynoszącego korzyści punktowe na świadectwie szkolnym, poprzez przygotowanie dzieci do podjęcia się działań wolontariackich i pokazania im osób, grup z ich regionu, dla których wolontariackie pomaganie innym jest ogromną pasją. W projekcie chodzi też o to, aby przygotować nauczycieli do właściwego przekazywania dzieciom wiedzy o wolontariacie i zaszczepiania w nich chęci aktywności lokalnej.
Projekt będzie realizowany od września 2013 r. do września 2014 r. na terenie trzech województw tj. mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego w wybranych miejscach. Do udziału i realizacji założeń projektu
zaproszone zostaną dzieci ze szkół podstawowych z klas IV-VI i ich nauczyciele, opiekunowie z Warszawy
(Mokotowa), Bukowna i powiatu olkuskiego oraz Wolsztyna i powiatu wolsztyńskiego.
Podejmowane zadanie kierowane jest do dwóch grup docelowych:
nauczycieli ze szkół podstawowych, którzy będą brali udział w warsztatach, spotkaniach i następnie
będą przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności swoim podopiecznym w szkołach oraz towarzyszyć
im, pomagać w podejmowaniu lokalnych działań wolontariackich – w projekcie planowany jest udział
ok. 80 nauczycieli z ww. miejsc reprezentujących co najmniej 35 szkół.
Korzyści z udziału w projekcie: bezpłatny udział w szkoleniach projektowych i tym samym zdobycie wiedzy
i umiejętności m.in. z zakresu wolontariatu, jego organizacji w szkole, komunikacji, motywacji, tworzenia narzędzi pracy z dziećmi; bezpłatny udział w wakacyjnych warsztatach z zakresu edukacji obywatelskiej; nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu na scenariusze;
dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, które po przygotowaniu przez nauczycieli, wychowawców będą podejmować lokalne akcje, działania wolontariackie, a następnie spotkają się ze swoimi rówieśnikami z innych regionów Polski, aby podzielić się swoimi doświadczeniami i przygotować wspólną akcję
promującą wolontariat na wakacyjnych warsztatach wolontariackich.

W ramach projektu przewidziana jest organizacja następujących wydarzeń:
1. Uruchomienie strony Projektu
2. Cykl szkoleń, spotkań i warsztatów dla nauczycieli (zakres: m.in. wolontariat w szkole, narzędzia pracy z dziećmi, trening umiejętności komunikacji i motywacji dzieci do działań wolontariackich)
3. Cykl lekcji prowadzonych w oparciu o autorskie scenariusze nt. wolontariatu ujętych w formę konkursu dla nauczycieli
4. Lokalne działania wolontariackie prowadzone przez grupy dzieci ze szkół biorących udział Projekcie
opisywane na wolontariackich blogach konkursowych
5. 14. dniowe wakacyjne warsztaty dla laureatów konkursu na najlepszy blog wolontariacki
6. Podsumowania Projektu odbywające się w każdym z miejsc jego realizacji połączone z wręczeniem pamiątkowych dyplomów, podziękowań, nagród i upominków oraz z projekcją filmu przygotowanego przez uczestników wakacyjnych warsztatów wolontariackich

Po zakończeniu realizacji projektu przewiduje się utrzymanie i moderację strony projektu i zachęcanie do wymiany doświadczeń między uczestnikami projektu w podejmowaniu dalszych działań wolontariackich. Pozostaną także autorskie konspekty zajęć promujące wolontariat i zachęcające do aktywności na rzecz społeczności lokalnych (umieszczone na stronie projektu), z których będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani
nauczyciele.
Mamy jednakże nadzieję, że największym dobrem tego projektu utrzymującym się także po zakończeniu jego
realizacji będą działające grupy wolontariackie w szkołach, które wezmą udział w opisywanym zadaniu.
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