Opis Projektu.

pn. ”ŁĄCZY NAS CZŁOWIEK”

Organizatorem Projektu pn.: „ŁĄCZY NAS CZŁOWIEK”
jest Fundacja BO WARTO
z siedzibą w Warszawie (ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3).

CELE PROJEKTU
Głównym celem Projektu jest kształtowanie postawy otwartości, szacunku i empatii względem każdego człowieka (bez względu na wiek, pochodzenie, wygląd, czy stan zdrowia), zdobycie wiedzy
nt. osób niepełnosprawnych, starszych/samotnych i uchodźców, migrantów, a także umiejętności
dostrzeżenia tych osób w swoim środowisku lokalnym i organizacji różnych działań, wydarzeń kierowanych specjalnie do ww. odbiorców.

UCZESTNICY PROJEKTU
Uczestnikami Projektu są grupy dzieci ze szkół podstawowych (kl. IV-VII) liczące ok. 15 osób wraz
z ich szkolnymi opiekunami. Mogą to być zespoły wolontariackie, lub szkolne koła Caritas, czy też po
prostu grupy uczniów chcące poznać i zorganizować działanie/akcje, które będą służyły wzajemnej
integracji.
Ze względu na realizację wspólnych szkoleń, dla wszystkich grup dzieci jednocześnie do projektu zaprosimy na początek, pilotażowo, pięć szkół, które jako pierwsze wyrażą chęć udziału w tym zadaniu.

KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH
Projekt pn.: ”ŁĄCZY NAS CZŁOWIEK” zbudowany jest z dwóch wzajemnie przenikających się
płaszczyzn, czyli zdobywania wiedzy i umiejętności (szkolenia, warsztaty dla uczestników) oraz
sprawdzanie ich w działaniu praktycznym (działania przygotowywane przez uczestników, a dedykowane danej grupie docelowej). Projekt będzie realizowany od września 2018 r. do czerwca 2019 r.
Działania podejmowane w ramach projektu:
1. Organizacja szkoleń, warsztatów dla uczestników zadania (średnio co 3 miesiące podejmowana będzie inna tematyka; szkolenia będą się odbywały w szkołach zgłoszonych do projektu – sala gimnastyczna; prowadzone będą przez specjalistów i praktyków na co dzień zajmujących się daną tematyką; będą trwały ok. 5 godzin w soboty).
2. Założenie i prowadzenie blogów projektowych (opisywanie prowadzonych działań) na bezpłatnych platformach internetowych przez uczestników zadania.
3. Podejmowanie przez zespoły biorące udział w projekcie różnych aktywności (co najmniej 3
działania/akcje) kierowanych do niepełnosprawnych, starszych/samotnych oraz uchodźców/migrantów.
4. Wyłonienie najciekawszych blogów prowadzonych przez dzieci.
5. Podsumowanie projektu w formie gry/zabawy plenerowej prowadzonej przez wolontariuszy
Fundacji na terenie jednej ze szkół włączonych w zadanie.

PRZEBIEG PROJEKTU
do 28 września 2018 r.

Ostateczny termin nadsyłania ZGŁOSZEŃ do Projektu.

4 października 2018 r.

Spotkanie z opiekunami grup włączonych do Projektu w siedzibie Fundacji BO WARTO.

październik 2018 r.
(1 sobota wspólnie ustalona)

październik 2018 r.
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Szkolenie/warsztaty dla dzieci i opiekunów, grup projektowych – temat: osoby niepełnosprawne (Kim są?, Jakie są rodzaje niepełnosprawności?) i właściwe sposoby
pomocy i komunikacja z nimi, a także propozycje i metody (głównie chodzi o gry i
zabawy integrujące i aktywizujące) działań dla i z tymi osobami.
Założenie blogów projektowych przez grupy biorące udział w Projekcie.

październik – grudzień 2018 r.
styczeń 2019 r.
(1 sobota wspólnie ustalona)

styczeń – marzec 2019 r.
kwiecień 2019 r.
(1 sobota wspólnie ustalona)

kwiecień – I połowa czerwca
2019 r.
czerwiec 2019 r.
II połowa czerwca 2019 r.
(1 dzień wspólnie ustalony)

Planowanie i realizacja lokalnych działań dot. osób niepełnosprawnych przez uczestników
Projektu.
Szkolenie/warsztaty dla dzieci i opiekunów, grup projektowych – temat: osoby starsze
i samotne oraz sposoby pomocy i podejścia do nich, kształtowanie empatii, a także
propozycje działań dla i z tymi osobami włączając w to oczywiście działania aktywizacyjno-integrujące.
Planowanie i realizacja lokalnych działań dot. osób starszych i samotnych przez uczestników Projektu.
Szkolenie/warsztaty dla dzieci i opiekunów, grup projektowych – temat: uchodźcy,
migranci zamieszkujący Warszawę (przedstawione zostaną największe grupy obcokrajowców, których dzieci uczestnicy projektu mogą często spotykać na ulicach, czy w
szkołach) – Kim są? Jaka jest ich kultura? Jak należy się wobec nich zachowywać.
Planowanie i realizacja lokalnych działań dot. uchodźców i migrantów przez uczestników
Projektu.
Ocena prowadzonych blogów projektowych i wybór najciekawszych.
Podsumowanie Projektu w formie gry/zabawy plenerowej.

PAMIĄTKI, PODZIĘKOWANIA, NAGRODY
Wszyscy uczestnicy Projektu otrzymają dyplomy, podziękowania oraz drobne pamiątki za aktywny udział w proponowanych działaniach. Ponadto autorzy najciekawszych zdaniem jury blogów otrzymają nagrody rzeczowe.

ZGŁOSZENIE do PROJEKTU
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest przesłanie ZGŁOSZENIA PLACÓWKI i GRUPY dzieci, zgodnie z załączonym FORMULARZEM do dnia 28 września 2018 r. (decyduje data dostarczenia) na adres:
Fundacja BO WARTO, 00-713 Warszawa, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, bądź faksem pod nr 22 400 86 46
lub zeskanowanego e-mailem na adres: biuro@fundacjabowarto.pl

UWAGA!
Wymagane jest czytelne i pełne (wszystkie rubryki) wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Pierwszych
pięć zgłoszonych szkół będzie brało udział w Projekcie

KONTAKT
Fundacja BO WARTO 00-713 Warszawa, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, www.fundacjabowarto.pl
tel.: 602- 228-732, tel/fax.: 22 400 86 46, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl

Projekt organizuje / Projekt współfinansuje

Opis Projektu pn. ”Łączy nas człowiek”

