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Zapraszamy do wspólnej podróży w ramach 

„Objazdowego Instytutu Wyrównywania Szans”. 
Dla niektórych lektura będzie retrospekcją i podróżą sentymentalną. 

Może przypomnieniem zmagań, wysiłków tworzenia grupy 
i pracy z młodymi metodą projektu. 

Dla innych być może nasze zaproszenie stanie się inspiracją 
do nowych inicjatyw w środowiskach małych miejscowości. 

Nasza publikacja w zamyśle miała być poradnikiem. 

Ale uciekliśmy od standardów i języka metodycznego, by lektura była uniwersalna w 
przekazie. By trafiła do różnych odbiorców, nauczycieli, animatorów społecznych i samych 
młodych. 

Zebraliśmy w poradniku swoje doświadczenia, które są wynikiem realizacji dwóch edycji 
programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”. Za tę możliwość 
dziękujemy także Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. 

Realizacja projektów 
w 10 miejscowościach była dla nas niczym droga. 

Na niej zatrzymywaliśmy się nie tylko wtedy, gdy przyszło 
podążać od jednej do drugiej miejscowości, ale także gdy przystankiem były kolejne etapy 
zaplanowanych działań. 

Do wspólnej podróży zapraszam 
w towarzystwie Katarzyny Braun, która koordynowała program 
i jest autorką publikacji.

Jacek Wnuk
Prezes Centrum Wolontariatu 

w Lublinie

Autor: Katarzyna Braun 
Redakcja: Marta Jachowicz 
Projekt: Anna Kowalczyk
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Dlaczego praca 
metodą projektu?
Pomysł podjęcia pracy metodą projektu zrodził się 
na bazie wielu doświadczeń pracy z młodymi ludźmi. 
Pokazał, że młodzi potrzebują zaufania, powierzenia im 
zadań, zdania się na ich pomysły. Muszą od początku 
wiedzieć, że warto coś zrobić, że oni mogą to zrobić, 
że nie zawsze muszą czekać na pomysły dorosłych, 
ale że to właśnie w nich tkwi skarbnica pomysłów, 
oni mają inne, świeże spojrzenie na wiele spraw, 
potrafią dostrzec to, na co dorośli nie zawsze zwracają 
uwagę. Trzeba jednak w tej pracy pamiętać, że młodzi 
potrzebują stałej asystencji, wsparcia, a nie kontroli 
i przewodzenia.

Czym jest projekt?
Projekt jest częścią programu, powinien wpisywać 
się w jego założenia, cele. Każdy z nas w życiu 
realizuje swój własny „program życia” – rozwija się, 
uczy, podejmuje różnorodne działania zmierzające 
do własnego rozwoju, samorealizacji. Na nasz 
„program życia” składa się wiele projektów mniejszych 
i większych, poprzez które zdobywamy nową wiedzę, 
wyposażeni zostajemy w nowe doświadczenia, które 
pomogą nam w przyszłym coraz sprawniejszym 
funkcjonowaniu w społeczeństwie.

„Objazdowy Instytut Wyrównywania 
Szans” to szereg edukacyjnych działań 
skierowanych do nauczycieli i animato-
rów środowisk wiejskich i małomiastecz-
kowych oraz do gimnazjalistów i uczniów 
szkół średnich. W ramach dwóch edycji 
projektu w drodze konkursu wybranych 
zostało 10 ośrodków (szkoły, grupy nie-
formalne, domy kultury). Podczas reali-
zacji programu zarówno opiekunowie, jak 
i młodzież przeszli szkolenia przygotowu-
jące do pracy metodą projektu. Następ-
nie każda z grup opracowała swój mini–
projekt, poprzez realizację którego mogła 
zdobyć nowe doświadczenia, umiejętno-
ści, rozwijać swoje zainteresowania, zma-
gać się z trudnościami i zniechęceniami 
oraz cieszyć efektami swojej pracy.

– pomysłowość

 – realizm

– opiekun towarzyszący

– jasny podział ról

– efektywność

–  konkretne sytuacje, 
ludzie, działania

–  twórcza współpraca 
całej grupy

PPPP
RR
PPPP
RRR
PPPPP
RR
OOOOOO
RRRRRRRR
OOOOO
RRRR
OO
JJ
OOOOOO
JJ
OOOO
JJ
EEE
JJJJ
EE
JJJJ
EEEE
KK
EEEEEEEEEE
KKKK
EEEEEEEE
KK
TT
KKKK
TT
KKKK



�
Program życia człowieka ma 
to do siebie, że najpierw, 
we wczesnym dzieciństwie, 
planowany jest i realizowany 
głównie przez rodziców 
i wychowawców, z czasem jednak 
każdy z nas przejmuje coraz więcej 
własnej inicjatywy – by program 
życia był osobistą inicjatywą 
każdego człowieka.

W czasie całego życia realizujemy 
mnóstwo projektów, które 
pomagają nam urzeczywistniać program naszego życia. Jedne są większe, inne mniejsze, ale wszystkie 
powinny mieć ten sam cel – prowadzić do samorealizacji. Powinny być odpowiednio osadzone 
w rzeczywistości, oparte na rzetelnej diagnozie, usytuowane w konkretnym czasie i przestrzeni...

Ale o tym to wiemy my, dorośli, z młodymi trzeba małymi krokami.

Właśnie dzięki pracy metodą projektu staramy się pokazywać młodym, że marzenia się spełniają, że jeśli 
się naprawdę czegoś chce – to można osiągnąć bardzo wiele, bez względu na to czy mieszkamy w wielkim 
mieście, czy w małej wiosce, czy do szkoły chodzimy piechotą, dojeżdżamy rowerem, czy autobusem, 
na który czasami trzeba naprawdę długo czekać. 

Publikacja, którą trzymasz w dłoni, jest efektem przemyśleń, poszukiwań, drogi, którą Centrum 
Wolontariatu w Lublinie podjęło w 2004 roku dzięki wsparciu finansowemu Polsko- Amerykańskiej 
Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu Równać Szanse. 

Droga ta nie byłaby możliwa, gdyby nie wielkie zaangażowanie wspaniałych wychowawców, którzy 
podczas dwóch edycji programu zechcieli podjąć pracę z grupami młodzieżowymi metodą projektu i dzielić 
się z nami efektami tej pracy. 

W tym miejscu bardzo gorąco dziękujemy: 

Agnieszce Czuj z II LO im. A. F. Modrzewskiego we Włodawie 
Witoldowi Józefackiemu z Zespołu Szkół w Niemcach
Marioli Czuryszkiewicz z LO w Opolu Lubelskim
Marioli Hołodyn z Zespołu Szkół w Puchaczowie
Elżbiecie Lasek z LO w Zakrzówku
Marii Kobrzyckiej-Beczek 
z Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie
Sławomirowi Lutyńskiemu 
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie
Joannie Stecko i Teresie Watrak z Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej
 Wioletcie Chmiel z Zespołu Szkół w Milejowie

Za otwartość na potrzeby młodych, za pasję 
i dzielenie się swoimi pasjami z młodzieżą, 
za to, że chociaż obydwie edycje projektu 
dobiegły końca, to ich program pracy 
z młodymi trwa nadal, rozwija się.

Zapraszamy do wspólnej drogi!
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To on przede wszystkim powinien być przekonany, że warto pracować metodą projektu. On sam musi 
widzieć, co daje młodzieży taka praca, musi widzieć jakie efekty przynosi ten rodzaj działania. Często 
oceniając efekty pracy grupy młodzieżowej patrzymy na to co młodzi zrobili, np. przygotowali jakąś 
wystawę, zrobili przedstawienie, zorganizowali dyskotekę, loterię fantową… Wiele takich pomysłów 
można jeszcze wymieniać, ale to nie wszystko. Warto zwrócić uwagę na to, czego młodzi ludzie mają 
szansę nauczyć się realizując swoje projekty, na to, co tylko pomiędzy wierszami wyczytać można.

Nasz projekt zaczął się od poszukiwania opiekunów 
– takich, którym się chce, którzy kochają młodzież 
i nie uciekają do domu wraz z dzwonkiem swojej 
ostatniej lekcji. Realizacja dwóch edycji programu 
„Objazdowy Uniwersytet Wyrównywania Szans” 
– pokazała, że w naszych szkołach są takie 
„prawdziwe perły”. W poszukiwaniu partnerów 
do realizacji projektu rozesłane zostały zaproszenia 
do szkół i ośrodków kultury z opisem planowanych 
działań, oraz z prośbą o uzasadnienie „dlaczego chcą 
państwo brać udział w projekcie”. 

Czy byli chętni?
Kto się zgłosił?

____________ PRZYSTANEK OPIEKUN

Młodzi pracując w grupie 
projektowej uczą się:
•  obserwowania rzeczywistości, najbliższego 

środowiska wraz z jego potrzebami 
ale i zasobami,

•  planowania, układania harmonogramów,
•  przedsiębiorczości,
•  kreatywności,
•  systematyczności,
•  odpowiedzialności za podjęte zobowiązania,
•  współpracy w grupie, pod czywistości, 

pomysłowości w rozwiązywaniu trudnych 
sytuacji.

Nawału zgłoszeń niestety nie było, ale... Ci, którzy się zgłosili, pokazali swoją pracą, że nie ilość, ale jakość 
- pracy, relacji, otwartości, pomysłów, kontaktów z młodzieżą są ważne, bo Oni nie musieli, ale CHCIELI, 
bo „nigdy wcześniej nie miałam okazji pracować z młodzieżą w ten sposób, ale znam młodzież, z którą 
pracuję i wiem, że są twórczy, a dobrze zagospodarowana ich twórczość może pomóc im bardzo wiele 
poznać, wiele się nauczyć”; 
„chcę pokazać młodzieży, 
w jaki sposób może aktywnie 
i twórczo spędzać wolny czas”; 
„chcę poszerzać aspiracje 
poznawcze młodzieży” (z 
ankiet zgłaszających się 
opiekunów).

Jeszcze raz bardzo dziękujemy 
wszystkim tym opiekunom, 
którzy w pierwszej i drugiej 
edycji programu zechcieli 
podjąć trud i przygodę pracy 
z młodzieżą metodą projektu. 



� Jaką rolę spełnia opiekun w pracy metodą projektu?
Jest doradcą, ale nie głównym pomysłodawcą; towarzyszy młodym na wszystkich etapach 
ich pracy, mobilizuje do działań, zwłaszcza gdy przychodzą zniechęcenia, ale nie wyręcza.

Opiekun decydując się na pracę metodą projektu z grupą młodzieżową powinien w tej pracy 
kierować się kilkoma ważnymi zasadami: 

–  przyjąć rolę asystenta, który nie organizuje pracy, nie podaje zadań do wykonania, 
nie rozdziela ról, ale towarzyszy, jeśli jest tak potrzeba podpowiada, wspiera swoim 
autorytetem,

–  pozwolić młodym na samodzielność, nawet jeśli wie, że ich pomysł jest niewykonalny, 
ale powinien też towarzyszyć im w czasie trudności,

–  pozwolić młodym na porażkę, ale pomóc uczynić z tej porażki sukces, nie pozwolić poddać 
się, lecz pomóc przeformułować program w myśl zasady „na błędach też można się wiele 
nauczyć”,

– dać pierwszeństwo pomysłom młodzieży.  

„Najbardziej przekonujące są 
przykłady innych opiekunów, 
to z jakim zapałem opowiadają 
o swojej pracy, kontaktach 
z młodzieżą, wspólnych trudach 
i radościach.”(Marysia)

„Nigdy dotychczas nie pracowałem z młodzieżą metodą 
projektu, ale po tych warsztatach myślę, że warto - że 
skorzystają na tym nie tylko dzieci i młodzież, ale my 
opiekunowie też będziemy się mogli dużo w tej pracy 
nauczyć”(Andrzej)

„Słowa uczą, 
ale dopiero 
przykłady 
naprawdę 
pociągają”

„Bardzo cenię sobie możliwość spotkania 
z tymi opiekunami, którzy już się odważyli, 
skoro im się udało – warto spróbować” 
(Agnieszka)

Co przekonuje opiekunów do pracy metodą projektu?



�______________ PRZYSTANEK GRUPA

Pierwsze zadanie dla opiekunów – zaprosić do współpracy 
grupę młodzieży.

Sposób zaproszenia młodzieży – dowolny.

Były plakaty, indywidualne kontakty z byłymi uczniami, 
zaproszenia na lekcjach, na zajęciach w ośrodku kultury. 
Warunek – chęć do pracy po lekcjach w czasie wolnym, chęć 
uczenia się nowych rzeczy, zdobywania nowych doświadczeń, 
chęć realizacji swoich pomysłów i marzeń.

I tak w dwóch edycjach projektu powstało 10 wspaniałych grup 
młodzieży pełnej zapału do pracy, z głowami wypełnionymi 
pomysłami, na początku niektórzy trochę wątpili, czy się uda... 
ale stanęli na STARCIE.

Czas na przedstawienie z imienia i nazwiska bohaterów naszej 
wspólnej wędrówki. Oto oni – uzbroili się w dobre buty, świetne 
humory, głowy wypakowali pomysłami i ruszyli w drogę:  
Paweł Pecio, Małgorzata Kierepka, Joanna Menderowicz, Sonia Kowalska, Arek 
Jarosz, Marcin Gałażewski, Wioletta Pastuszak, Katarzyna Słomka, Katarzyna 
Gułaś, Dorota Wolińska, Anna Arbuzińska, Anita Kociuba, Alicja Rynku, Agata 
Bzowska, Agata Jankowska, Monika Krysa, Milena Skrobas, Agata Gzyl, Łukasz 
Rydz, Mateusz Adamek, Katarzyna Krzyszycha, Małgorzata Matyjanka, Marcin 
Domański, Urszula Momot, Monika Maziarz, Magda Stecko, Oliwia Kulgawczyk, 
Kamil Kostur, Karolina Kuchnia, Emil Wodziński, Wojciech Religa, Wojciech Tworek, 
Przemysław Brzuchnalski, Agnieszka Jagodzińska, Paulina Bańcer, Agnieszka 
Ciamaga, Magdalena Knieć, Anna Kędra, Iwona Jagodzińska, Paweł Krawczyk, 
Łukasz Krawczyk, Katarzyna Osóch, Agnieszka Papaj, Paulina Cyran, Eliza Pelpińska, 
Andżelika Paczkowska, Ewa Skoczylas, Marlena Bernat, Joanna Ryś, Dominik 
Długosz, Łukasz Mazur, Sławomir Sawicki, Dominika Dukacz, Iwona Szeliga, Edyta 
Czarny, Anna Gołda, Honorata Banaś, Agnieszka Urban, Barbara Zegarlicka, Edyta 
Marek, Daria Ważna, Monika Porada, Przemek Nazarko. 

Wszystkim wymienionym tutaj bohaterom i tym, którzy przeszli 
z nami chociaż krótki odcinek drogi bardzo wielkie dzięki!

Ile osób – tyle temperamentów, tyle pomysłów, tyle świeżości, 
sposobów patrzenia na świat. Nie ma dwóch identycznych 
osób – nie ma dwóch identycznych grup. Tak też było w naszej 
wędrówce – każda z grup musiała sama znaleźć swój szlak, 
tempo wędrówki, kierunek. Trzeba było poznać się - poznać 
swoje talenty i zainteresowania, dobre strony i rozdzielić role 
– tak, by każdy odnalazł swoje miejsce.



� __________ PRZYSTANEK SZKOLENIA
Najpierw były dla opiekunów.

Trochę metod aktywizujących w pracy z młodzieżą, ćwiczeń 
na poznanie dobrych i słabych stron młodzieży, na podział 
ról w grupie i oczywiście z zasad pracy z młodzieżą metodą 
projektu.

A następnie szkolenia dla młodzieży.

Na początek dobrze się poznajmy –  „Iwona – Sprytna Iskierka”, 
„Mateusz – Rwący Potok”, 
„Dorota – Śpiąca Królewna”

Co lubimy? – spać, spotykać się z przyjaciółmi, tańczyć, słuchać muzyki... 

Jacy jesteśmy? – koleżeńscy, pomysłowi, pracowici, leniwi, fajni...

Czego się obawiamy? – że może się nie udać, że zrobię z siebie pośmiewisko, 

O czym marzymy? –  żeby w naszej miejscowości był klub dla młodzieży, żeby przy naszej szkole był basen, 
żeby dostać się do fajnej szkoły średniej, 

Co wspólnie chcielibyście zrobić –  dla siebie, swojej szkoły, miejscowości? – zorganizować fajną 
dyskotekę, stworzyć klub – taki, żeby każdy mógł przyjść i czuć się 
dobrze, pojechać na jakąś fajną wycieczkę, 

Skąd pomysły? –  Najpierw uruchamiajmy własną wyobraźnię, odrzućmy to, co konwencjonalne, wyjdźmy 
poza myślenie schematyczne, stereotypowe, korzystajmy też z pomysłów innych 
– organizujmy spotkania wymiany doświadczeń, bierzmy udział w organizowanych 
seminariach, Forach Edukacyjnych, korzystajmy z książek i opisów na stronach 
Internetowych. 

Do bardzo ciekawych pomysłów, z którymi warto się zapoznać, należą:

CENTRUM AKTYWNOŚCI GIMNAZJALISTY  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”

Projekt „Centrum Aktywności Gimnazjalisty” jest modelowym rozwiązaniem na uaktywnianie 
i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast. Centrum Aktywności kształtuje 
postawy aktywne, pobudza aspiracje poznawcze gimnazjalistów, inspiruje do nowych pomysłów oraz 
buduje współpracę lokalną wokół równania szans edukacyjnych.

Praca w Centrum Aktywności Gimnazjalisty oparta jest na metodzie projektu. Młodzi ludzie 
samodzielnie wybierają obszar projektu. Temat wybrany powinien mieć energię, „powera”, powinien 
cieszyć i fascynować młodzież. Młodzi ludzie produkują takie pomysły, których dorośli nie są czasem 
w stanie wygenerować.

W trakcie realizacji projektu młodzi ludzie:

- poszukują informacji w różnych źródłach, 



�
- nawiązują współpracę ze szkołą z innego kraju,
- przeprowadzają sondy, wywiady,
- nagrywają, montują, prezentują filmy,
- fotografują, 
- kontaktują się z przedstawicielami samorządów lokalnych,
- planują swoją pracę,
- współpracują w grupie,
- prezentują swoje projekty w środowisku z wykorzystaniem różnych technik przekazu.

informacja ze stron www.akademia.rownacszanse.pl

KLUB MŁODEGO ODKRYWCY Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe 

Klub Młodego Odkrywcy to grupa 8-15 młodych ludzi (w większości w wieku gimnazjalnym), 
którzy pod opieką nauczyciela lub innej osoby podczas zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych 
wykonuje szereg eksperymentów i badań, początkowo prostych i podpowiedzianych przez 
animatora, stopniowo coraz trudniejszych i zaproponowanych przez młodzież. Dzięki temu grupa 
ta w sposób praktyczny może poznawać różne aspekty wiedzy przyrodniczej. Być może uda się 
tą metodą zaszczepić wśród młodych ludzi „modę na eksperymentowanie”, rozbudzić w uczniach 
pasje naukowe i badawcze. 

Zajęcia odbywają się poza lekcjami szkolnymi, bardzo często raz lub dwa razy w miesiącu 
w soboty. Trwają zazwyczaj od 4 do 8 godzin. Każde spotkanie jest starannie przygotowane, 
zarówno pod względem organizacyjnym, jak i materiałowo-technicznym. Nie powinno się 
zdarzać, by uczniowie nie mieli sprzętu lub nie wiedzieli co mają podczas zajęć robić. Niektóre 
kluby znaczną część zajęć przeprowadzają w terenie, inne skupiają się na działaniach w budynku 

lub wokół niego. W pracach klubów dominują 
takie metody jak: eksperyment, doświadczenie, 
badania terenowe, modelowanie, konstruowanie, 
projekt, ćwiczenie, praca z mapą, praca z posterem, 
praca ze źródłem informacji, zabawa dydaktyczna 
- jednym słowem, metody aktywne, mobilizujące 
młodzież do innowacyjności, aktywności, 
kreatywności.



	


Uczniowie i nauczyciele z Klubów Młodego Odkrywcy spotykają się ze sobą w ramach corocznych 
Warsztatów Młodego Odkrywcy, Festiwali Młodego Odkrywcy oraz spotkań metodycznych. 
Podczas warsztatów i festiwali młodzi ludzie wzajemnie uczą się od siebie eksperymentowania 
oraz mają okazję do poznania kolegów z innych części Polski. Spotkania metodyczne są natomiast 
ważnym elementem rozwoju warsztatu metodycznego animatorów klubów.

Cele projektu:

•  rozbudzenie aspiracji twórczych i poznawczych wśród młodych ludzi zrzeszonych w klubach oraz 
kształtowanie w nich postaw aktywnych, zwłaszcza w przestrzeni przyrodniczej,

• zachęcenie młodych ludzi do zainteresowania się wiedzą matematyczno-przyrodniczą,

•  poprawianie jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych, dzięki stosowaniu aktywnych 
metod nauczania oraz zacieśnieniu współpracy nauczycieli z młodzieżą i rodzicami,

•  podniesienie wśród nauczycieli fizyki, chemii, biologii i geografii kompetencji warsztatowych, 
umożliwiających stosowanie aktywnych metod pracy podczas lekcji,

•  trening kompetencji poznawczych,

•  zakładanie w gimnazjach Klubów Młodego Odkrywcy,

•  kreowanie Klubów Młodego Odkrywcy, jako nowej formy aktywnego spędzania czasu,

•  doprowadzenie do stałej współpracy i wymiany doświadczeń między Klubami Młodych 
Odkrywców z różnych miejscowości Polski.

Więcej informacji na stronach www.k-m-o.prv.pl



		
PROGRAM „ZŁOTY PIASEK” STOWARZYSZENIE „TRATWA” 

Olsztyn

Działania projektu dążą do tego, by młodzi ludzie nauczyli się pytać, odkrywać, rozumieć 
i wykorzystywać pamięć, doświadczenie i wiedzę, która bardzo często jest blisko nich. „Złoty 
Piasek” to odbudowywanie przerwanego dialogu młodych i starszych.

Program złożony jest z trzech faz: 

HISTORIE STAREGO DOMU 

Młodzi uczestnicy, rozmawiając z krewnymi, sąsiadami, szukają nie tyle wiedzy o indywidualnych 
biografiach czy zdarzeniach historycznych, ale takich okruchów pamięci, które dla nich samych są 
niezwykłe, tajemnicze i fascynujące, a także wiążące się z ich dzisiejszym doświadczaniem życia. 

KSIĘGI

Uczestnicy dokonują wyboru, najważniejszych z ich punktu widzenia, historii i opowieści. 
Jakby z pojedynczych, osobnych ziaren „złotego piasku” układali własną opowieść. W trakcie 
warsztatów z artystami plastykami przygotowują „opowiadaki”, cykle obrazów–kolaży, będących 
mnemotechnicznymi zapisami poszczególnych historii, skomponowanych już w spójną całość. Te 
„Księgi” są jakby „scenariuszem - przewodnikiem”. 

BRACTWO KSIĄG WĘDROWNYCH

W ostatniej fazie projektu odbywają się publiczne mini-spektakle młodych „opowiadaczy” 
– najpierw w lokalnych środowiskach dla osób, od których opowieści zostały zebrane. Następnie 
„Księgi” wędrują na spotkanie innych miejsc i ludzi.

Więcej informacji na stronach www.tratwa.pl
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Młodzieżowe Kluby Wolontariusza  

– Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

Młodzieżowe Kluby Wolontariusza to grupy ludzi o dobrych sercach, mądrych pomysłach 
i pragnieniu niesienia pomocy innym, a także chętnych do tego, by poprawiać wizerunek 
otaczającej rzeczywistości. Działają na terenie szkoły, ośrodka kultury, parafii – członkami są 
młodzi ludzie, którzy w myśl definicji wolontariatu chcą angażować się świadomie, dobrowolnie 
i nieodpłatnie. 

Obwiązuje ich  Regulamin Młodzieżowego Klubu Wolontariusza, a w szczególności zasada 
osobistej pracy i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy.

Z tą zasadą ściśle łączy się aktywne przeciwstawienie się przemocy, brutalności, troski 
o słabszych oraz przezwyciężanie własnych słabości utrudniających bycie w pełni 
odpowiedzialnym człowiekiem. Praca w Klubie opiera się głownie na metodzie projektu. Młodzi 
po przeprowadzeniu diagnozy środowiska sami opracowują programy swoich działań.

Cele i założenia Młodzieżowych Klubów Wolontariusza:

- rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,
- zapoznawanie z ideą wolontariatu,
- przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej,
- umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, 
chorych, samotnych.
- prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
- pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach, 
- wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, 
- nauka pracy metodą projektu i współpracy w zespole,
- wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.

Więcej informacji: www.wolontariat.org.pl/lublin
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Książki z ciekawymi pomysłami:
Marzena Łotys „Wspieranie aktywności młodzieży z terenów wiejskich”
Marzena Łotys, Stanisław Baska „Planowanie i realizacja projektów na rzecz lokalnej 
społeczności”,
Elżbieta Sołtys, Marzena Łotys, Marek Hola, Ter „Jestem na moście”,
Marta Tarnowska, Stowarzyszenie Młodych Twórczych „O młodych trzeba walczyć”
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe „Klub Młodego Odkrywcy”
Marzena Łotys, Dominika Diakiewicz „Równać Szanse program w latach 2001-2005”
Ewa Kosiedowska, Katarzyna Braun, Jacek Wnuk, Małgorzata Misztela „Wolontariat w szkole. 
Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza”
Centrum Wolontariatu w Słupsku „Scenariusze lekcji preorientacji zawodowej dla gimnazjalistów”

Czasami swój własny pomysł można realizować z wykorzystaniem 
sprawdzonych już przez innych metod pracy. Tak więc mamy 
pomysł i trochę wiedzy, jak inni realizowali swoje pomysły.

Jak z tego pomysłu „zrobić” projekt, czyli jak stworzyć „dobry 
przepis, żeby ciasto się udało”?

1* – pomysł, co chcemy zrobić?

2* – dlaczego właśnie taki pomysł a nie inny?

3* – czego potrzebujemy do realizacji naszego pomysłu?

4* –  w jaki sposób będziemy realizować pomysł? 
– etapy pracy i osoby odpowiedzialne za realizację 
poszczególnych działań

5* – kto będzie realizował nasz pomysł? (osoby 
odpowiedzialne za poszczególne etapy projektu)

6* – sprzymierzeńcy – kto mógłby nam pomóc, jak 
„zdobyć” tych sprzymierzeńców?

Strony, które warto odwiedzać:

www.pcyf.org.pl
www.pafw.pl
www.rownacszanse.pl
www.akademia.rownacszanse.pl

www.makeaconnection.pl
www.klub-net.org
www.k-m-o.prv.pl
www.tratwa.pl
www.wolontariat.org.pl
www.duch.lublin.pl



	� PRZYSTANEK PISANIA PROJEKTÓW
Podczas szkoleń każda z grup otrzymała bardzo uproszczony – ale jednak formularz wniosku. Czasami łatwo 
opowiada się o swoich planach, o tym co będziemy robić i jak, ale pojawiają się trudności, kiedy trzeba te 
pomysły spisać, usystematyzować. 

Wniosek składał się z następujących punktów:

Projekt realizowany w ramach Objazdowego Instytutu Wyrównywania Szans 
przez grupę ……………………………

1. Nazwa projektu:

2. Osoba odpowiedzialna:

3. Cel projektu:

4.  Dlaczego wybrano ten a nie inny pomysł 
(uzasadnienie działań w oparciu o diagnozę potrzeb)

5. Harmonogram działań:

Działanie – Termin – Osoba odpowiedzialna 

6. Opis poszczególnych działań:

7. Budżet (czego potrzebujemy do realizacji naszego projektu, jakie są koszty)

Podczas szkoleń w każdej z grup wybrany został lider oraz osoba odpowiedzialna za kontakt 
z koordynatorem projektu w Lublinie. W związku z tym, że odległość do wszystkich miejscowości była duża, 
umówiliśmy się na stały kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Pierwszy znak sumienności i odpowiedzialności młodzieży – wszystkie projekty dotarły do koordynatora 
w umówionym czasie. 

Projekt realizowany w ramach Objazdowego 
Instytutu Wyrównywania Szans przez grupę; 
„Jagódki i reszta” z Lasocina.

1. Nazwa projektu: Żeby było im weselej

2. Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Jagodzińska

3. Cel projektu: Zagospodarowanie i wyremontowanie 
placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych z ośrodka 
szkolno-wychowawczego w Dębnie oraz dla 
ich pełnosprawnych rówieśników.

4. Dlaczego wybrano ten, a nie inny pomysł? 
Wybraliśmy ten projekt, aby zapewnić tym dzieciom 
miejsce do rozrywki i zabawy. Chcemy, by zawarli 
oni nowe znajomości ze swoimi pełnosprawnymi 
rówieśnikami. Chcemy im także udowodnić, że są tak 

samo ważne jak dzieci w pełni sprawne. Zależy nam 
na zawiązaniu stałej współpracy z tym ośrodkiem, 
organizowaniu tam ciekawych wydarzeń.

5. Harmonogram działań: 
 1.  Kontakt z dyrektorem ośrodka, radnym i sołtysem 

– przedstawienie propozycji naszego działania.
2.  Stworzenie projektu zagospodarowania 

i uporządkowania placu zabaw przy ośrodku w Dębnie.
3. Kontakt z tartakiem – zdobywanie elementów 
potrzebnych do remontu placu.
4. Prace porządkowo – remontowe na placu zabaw.
5. Zbiórka zabawek i słodyczy
6. Przygotowanie zabaw dla dzieci z Ośrodka
7. Zaproszenie gości.
8.  Organizacja gier i zabaw dla dzieci na wysprzątanym 

i wyremontowanym placu zabaw.

Poniżej przedstawione projekty są streszczeniami przysłanych nam projektów młodzieżowych:



	�Projekt realizowany w ramach Objazdowego 
Instytutu Wyrównywania Szans 
przez grupę z gimnazjum Zespołu Szkół 
w Lubyczy Królewskiej 

1. Nazwa projektu:   „KLUB CZYTELNIKA”

2. Osoba odpowiedzialna: Mateusz Adamek

3. Cel projektu: Upowszechnianie czytelnictwa, 
atrakcyjne spędzanie czasu oczekiwania na autobus, 
współpraca z biblioteką i świetlicą szkolną.

4. Dlaczego wybrano ten, a nie inny pomysł? 
Zdecydowaliśmy się na ten pomysł, ponieważ 
w naszej szkole, dzieci które oczekują na autobus 
w świetlicy szkolnej spędzają po kilka godzin 
dziennie. Aby uatrakcyjnić im czas oczekiwania 
na autobus postanowiliśmy założyć „Klub Czytelnika” 
i organizować ciekawe zajęcia dla tych dzieci.

5. Harmonogram działań:
1.   W porozumieniu z nauczycielem świetlicy wyłonienie 

grupy dzieci, które będą uczęszczać na zajęcia 
przewidziane dwa razy w tygodniu. Czwartek 
– 7 godzina lekcyjna, piątek – 6 godzina lekcyjna. 
Sporządzenie listy dzieci i wpisanie jej do zeszytu–
dzienniczka.Osoba odpowiedzialna za to działanie 
– Kasia Krzyszycha

2.  Spotkanie organizacyjne. 
Pierwsze spotkanie z dziećmi. Zapoznanie się z nimi. 
Przedstawienie zasad, celu i planu organizowanych 
spotkań. Zapoznanie się z ich zainteresowaniami 
w celu doboru lektur, czasopism i innych pozycji 
do czytania. Osoba odpowiedzialna – Gosia Matyjanka

3.  Czytanie ciekawych książek.
Wspólne czytanie ciekawych pozycji książkowych 

(bajek, wierszy). Opowiadanie wrażeń 
po przeczytaniu, ocena bohaterów utworów. 
Swobodne wypowiedzi dzieci. Odpowiedzialny 
– Marcin Domański 

4.  Konkurs na najładniej przeczytany fragment 
książki (bajki). Powołanie komisji konkursowej. 
Przedstawienie opracowanych zasad konkursu. 
Wysłuchanie czytań poszczególnych dzieci biorących 
udział w konkursie. Podsumowanie konkursu. 
Wyłonienie zwycięzców. Wręczenie nagród. 

Odpowiedzialni – Mateusz Adamek, Ula Momot
5. Rozwiązywanie rebusów, zagadek, łamigłówek. 
Uzupełnianie kolorowanek.
Podział grupy dzieci według zainteresowań. Rozdanie 
materiałów do pracy. Pomoc przy rozwiązywaniu zadań. 
W nagrodę za prace w tym dniu rozdanie kolorowanek. 
Wspólne kolorowanie. Rozmowa o kolorach (barwach 
ciepłych, zimnych). Dobór kolorów. Odpowiedzialna 
– Monika Maziarz
6. Konkurs na projekt najładniejszej okładki przeczytanej 
książki.
Przeczytanie wybranej przez organizatorów konkursu 
książki. Krótkie omówienie lektury. Podanie zasad 
konkursu. Komisyjna ocena prac. Wyłonienie zwycięzcy. 
Rozdanie nagród. Odpowiedzialni – Oliwia Kulgawczyk
7. Przygotowanie ról, zadań i dekoracji do inscenizacji. 
Próby inscenizacji.
Rozdanie i wspólna nauka ról inscenizacji. Ustalenie 
i wykonanie dekoracji do przedstawień. Próby, 
dokonanie korekt i ustalenie przebrań aktorów.
Odpowiedzialni – Magda Stecko, Kamil Kostur 
8. Inscenizacja w wykonaniu dzieci z „Klubu Czytelnika” 
dla innych dzieci ze świetlicy.
Wykonanie przygotowanych inscenizacji dla innych 
dzieci ze świetlicy.
Odpowiedzialny – Urszula Momot
9. Spotkanie podsumowujące 
Podsumowanie wykonanych działań. Ich zgodność 
z założonymi planami. Co wyszło? Co można było zrobić 
inaczej, lepiej?  Przekazanie pozostałych materiałów 
biurowych do świetlicy i biblioteki. Odpowiedzialny 
– Mateusz Adamek

Mamy zamiar prowadzić dziennik naszych spotkań 
i wykonywać pamiątkowe zdjęcia.
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Projekt realizowany w ramach Objazdowego 
Instytutu Wyrównywania Szans przez grupę 
Szkolny Klub Wolontariatu w Milejowie

1. Nazwa projektu:  „Marzenia się spełniają” 

2.  Osoba odpowiedzialna: 
Wioletta Chmiel, Aneta Krawczyk-Sowa

3.  Cel projektu:  edukacyjno – rekreacyjny 
– zapoznanie dzieci z różnymi formami spędzania 
wolnego czasu i rozwijanie ich zainteresowań. 

4.  Dlaczego wybrano ten, a nie inny pomysł. 
Projektem objęto grupę dzieci ze środowiska 
wiejskiego (dzieci z rodzin wielodzietnych, 
alkoholowych, biednych – rodzice nie mają 
środków finansowych lub pracy). Są to dzieci, 
które nie miałyby szansy na tego rodzaju rozrywkę 
i edukację oraz na rozwijanie swoich zainteresowań.

5. Harmonogram działań: 
Przygotowania do wycieczki:
Nawiązanie kontaktów z przedszkolem i Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej.
Wizyty zapoznawcze u dzieci w przedszkolu i u rodzin 
wskazanych przez pracownika socjalnego.
Przygotowanie i rozniesienie zaproszeń na Dzień Dziecka
Zbiórka prezentów dla dzieci
Przygotowanie gier i zabaw dla dzieci.
Organizacja wycieczki – podział zadań pomiędzy 
poszczególne osoby w grupie.
Wycieczka
Godz. 10.00 – Zbiórka dzieci 5-letnich w przedszkolu 
w Milejowie
Dojazd do gospodarstwa agroturystycznego państwa 
Niewiadomskich, nauka jazdy na kucykach (opieka 6 
wolontariuszy, 3 opiekunów dorosłych)

10.30 – 12.00 – Zabawy rekreacyjno - sportowe na terenie 
gospodarstwa agroturystycznego
12.15 – Dojazd autokarem do pizzerii w Jaszczowie 
(poczęstunek będzie obejmować: pizzę, sok, ciastko, lody)
14.00 – Powrót na teren przedszkola (dojazd autokarem) 
14.15 – 16.00 – Zabawy na świeżym powietrzu 
na przedszkolnym placu zabaw
16.00 – 16.30 – Przedstawienie teatralne przygotowane 
przez wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 2 w Milejowie
16.30 – 17.00 – Poczęstunek dzieci (pączek + sok)
17.00 – 17.15 – Podsumowanie dnia, pożegnanie 
z dziećmi i wręczenie im okolicznościowych upominków

Projekt realizowany w ramach Objazdowego 
Instytutu Wyrównywania Szans przez grupę 
11 uczniów z Gimnazjum im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Horyńcu Zdroju.

1. Nazwa projektu: „Fizyka w obiektywie aparatu”

2. Osoba odpowiedzialna: Iwona Szeliga

3.  Cel projektu: Celem naszego projektu jest pokazanie 
młodzieży, że fizyka nie jest wcale taka trudna 
i nudna. Za pomocą aparatu chcemy przedstawić ją 
w innym świetle.

4.  Dlaczego wybrano ten, a nie inny pomysł.  Dzięki 
naszemu pomysłowi uda się nam i innym lepiej 
poznać fizykę i jej sekrety. Poprzez zabawę 
z aparatem poznamy świat pod kątem praktycznej, 
a nie tylko teoretycznej fizyki.

5. Harmonogram działań:
1.  Zdobycie sali, w której odbędą się nasze warsztaty 

fotograficzne - kontakt z dyrektorem szkoły
2.  Zaproszenie profesjonalisty w dziedzinie fotografiki, 

który nauczy nas obsługi aparatu.
3.  Organizowanie wycieczek, na których będziemy 

obserwować zjawiska fizyczne zachodzące w przyrodzie, 
które uwiecznimy na naszych fotografiach.

4.  Wybieranie najciekawszych zdjęć i opisanie zjawisk 
przedstawionych na nich.

5.  Stowrzenie wystawy podsumowującej naszą pracę
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- prezentacja multimedialna.
- zaproszenie uczniów, rady rodziców, nauczycieli.
- ocena wystawy wydana przez zawodowego fotografa.

Projekt realizowany w ramach Objazdowego 
Instytutu Wyrównywania Szans przez grupę 
młodzieży „Bliżej nieba” z Ożarowa

1. Nazwa projektu:  Wszyscy jesteśmy równi.

2. Osoba odpowiedzialna Katarzyna Osóch

3.  Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie 
możliwości pokazania wielkich talentów osób 
niepełnosprawnych z Domów Opieki Społecznej. 
Są to osoby chore, które nie dostały „tego czegoś”, 
co w życiu najważniejsze, ale zostały 

obdarowane dużym talentem. Dlatego nasza grupa 
chce im dać szansę pokazania się i zaistnienia choć 
przez chwilę. 

4.  Dlaczego wybrano ten a nie inny pomysł? Pomysł 
ten wybraliśmy, ponieważ w naszej okolicy znajduje 
się wiele Ośrodków Pomocy Społecznej. Chcemy 
zorganizować osobom niepełnosprawnym miło czas, 
pokazać im, że wcale nie są gorsi od nas. Ludzie 
chorzy często wzbudzają w innych odrazę oraz 
wywołują zmieszanie. Tym projektem chcielibyśmy 
pokazać, że są oni tacy sami jak my, tylko różni 
sprawnościowo.

5.  Harmonogram działań: 
Wydrukowanie zaproszeń.
Zaproszenie uczestników do udziału w imprezie.
Opracowanie scenariusza imprezy.
Zrobienie zakupów najpotrzebniejszych rzeczy
Wykonanie i rozwieszenie plakatów.
Dekoracja domu kultury przed imprezą.
Prowadzenie imprezy.

Opisy projektów pokazują, że młodzi 
bez względu na to czy mieszkają 
w świętokrzyskim, czy w lubelskim, 
czy też w podkarpackim województwie 
tak samo wrażliwi są na potrzeby innych 
– dzieci, niepełnosprawnych. W swoich 
projektach chcą coś bardzo konkretnego 
dla nich zrobić, „żeby dzieci nauczyć 
czytać, żeby dzieci przeżyły niesamowity, 
niezapomniany Dzień Dziecka, żeby 
niepełnosprawne dzieci miały piękny 
plac zabaw, żeby pokazać, że fizyka 
wcale nie jest taka trudna jak wydawać by się mogło, żeby pomóc osobom niepełnosprawnym 
odkryć ich talenty.”

Po przysłaniu przez liderów projektów omówione zostały dalsze warunki współpracy, 
kontaktów. 



	� _________ PRZYSTANEK REALIZACJA
Projekty napisane – do dzieła. Rozpoczęła się 
codzienna praca, no... może nie codzienna, ale praca 
– niejednokrotnie trudna. „Jesteśmy już po pierwszych 
zajęciach. Okazuje się, że praca z dziećmi nie jest taka 
prosta, ale dajemy sobie radę” (Mateusz A. Lubycza 
Królewska), ale i przynosząca wiele satysfakcji 
i radości: „Nie wiedziałam, że zmęczenie po całym 
dniu spędzonym z dzieciakami może dać tyle 
radości!!!”(Dorota W.)

Pisanie nie jest łatwe, ale realizacja tego, co napisane, 
może być jeszcze trudniejsza, bo wymaga 
samodyscypliny, dobrej organizacji pracy, podziału ról 
i odpowiedzialności za wspólne zadanie. 

Oto relacja z realizacji projektu przez grupę młodzieży z LO z Milejowa.

„Chociaż celem naszego projektu było zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci z przedszkola 
w Milejowie, nasza praca rozpoczęła się dużo wcześniej. Zgodnie z planami podzieliliśmy się 
na 3 grupy. Pierwsza grupa miała za zadanie zawiązać kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
i Przedszkolem, żeby wybrać dzieci, dla których zorganizujemy Dzień Dziecka, następnie 
przygotować imienne zaproszenia i zanieść je do domów dzieci. Druga grupa zajęła się 
przygotowywaniem wszelkich atrakcji – gier i zabaw dla dzieci, natomiast trzecia grupa miała 
za zadanie znaleźć sponsorów, którzy ufundują przejazd, podarunki i poczęstunek dla dzieci. 

Dnia 1 czerwca 2006 roku nasza grupa odwiedziła dzieci w miejscowym przedszkolu. 
Przygotowaliśmy najmłodszym różne gry i zabawy. Dzieci chętnie brały udział w konkursach, 
w których każdy coś wygrał. Skupiliśmy się na tym, aby przedszkolakom sprawić jak najwięcej 
radości oraz żeby poczuły, że jest to ich święto. 

Mimo deszczowej pogody dzieci były bardzo radosne. Ze względu na złą pogodę, większe atrakcje 
przenieśliśmy na 8 czerwca. Tego dnia o godz. 10.30 spotkaliśmy się z dziećmi pod przedszkolem 
i wynajętym autobusem pojechaliśmy 
do gospodarstwa agroturystycznego 
państwa Niewiadomskich w Jaszczowie. 
Na miejscu właściciel gospodarstwa 
udzielił przedszkolakom oraz nam krótkich 
informacji dotyczących koni oraz jazdy 
konnej. Przed spotkaniem z prawdziwymi 
zwierzętami, dzieci dosiadały drewnianych 
koników. Maluchy niecierpliwie czekały 
na swoją pierwszą w życiu przejażdżkę 
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konną. Pan Niewiadomski przyprowadził Maję - starą, wysłużoną 
kobyłkę i każde z dzieci mogło się na niej przejechać. Widzieliśmy 
na twarzach naszych podopiecznych szerokie uśmiechy, 
co znaczyło, że jazda konna była dla nich niesamowitym 
wrażeniem. Przedszkolaki poznały wszystkie konie mieszkające 
w gospodarstwie oraz ich niepowtarzalne imiona. 

Po krótkim czasie dzieci otrzymały czas wolny, na poznanie całego 
gospodarstwa oraz na zabawy. Mogły wsiąść na starą, zabytkową 
bryczkę konną, popływać na sucho kajakiem, pograć w tenisa 
stołowego, w koszykówkę (z czym były niemałe problemy), 
pobawić się na drewnianym placu zabaw i wreszcie odpocząć 
na hamaku. Największy podziw i poruszenie wzbudzały w dzieciach 
olbrzymie psy właściciela czarne i brązowe nowofundlandy. 

Około godz. 13.00 opuściliśmy gospodarstwo i autokarem udaliśmy się do pizzerii. Tam na zmęczone 
zabawą i nowymi doświadczeniami maluchy czekała już ciepła pizza, soczek i lody. Po tak aktywnie 
spędzonym przedpołudniu przedszkolaki nie marudziły, ale zjadły wszystko ze smakiem. 

Po wielkiej uczcie wróciliśmy do przedszkola na piechotę. Na miejscu wręczyliśmy dzieciom drobne 
upominki, piszczące pluszaki, liski oraz soczki. Na koniec dzieci gorąco nam podziękowały, zaśpiewały 
piosenkę i wszyscy poczuliśmy się szczęśliwi. 

Dla przedszkolaków był to dzień pełen wrażeń i nowych doświadczeń, bo w ciągu jednego dnia wiele się 
nauczyły, zaznały czegoś nowego. My, jako wolontariusze, również byliśmy bardzo zadowoleni, poczuliśmy 
się potrzebni i odpowiedzialni za powierzone nam do opieki dzieci. Wszyscy jesteśmy przekonani, że ten 
dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

Nie było to jednak jednorazowe spotkanie i jednorazowa pomoc. Nasza współpraca z przedszkolem będzie 
trwała nadal i będzie się pogłębiać. Mamy zamiar zapewnić dzieciom więcej możliwości na rozwijanie 
swoich zainteresowań i jeśli tylko będzie to możliwe chcielibyśmy spełnić chociaż ich najmniejsze 
marzenia.” (Dorota W., Milejów)

Kiedy projekt jest bardziej rozłożony w czasie, np. jego czas trwania zaplanowany jest na 3-4 miesiące, 
tak jak w Horyńcu czy Lubyczy Królewskiej, niezbędne jest asystowanie młodzieży przy realizacji działań. 
Trudno jednak asystować z odległości 160 km. Tutaj bardzo ważna była rola opiekunów – na miejscu, 
którzy w każdej chwili byli do dyspozycji, mogli poradzić, pomóc, dyskretnie zapytać, czy wszystko 
przebiega tak jak trzeba, czy nie ma większych problemów. 

Tutaj rada! Dobrze jest, gdy grupa ma więcej niż jednego opiekuna. Obecnie przy bardzo dużej rotacji, 
zwłaszcza nauczycieli, daje to większą szansę, że grupa przetrwa, nawet jeśli jeden z opiekunów w trakcie 
realizacji projektu wyjedzie, zmieni pracę, pójdzie na długie zwolnienie. 

„Nasz projekt dobiegł końca i dziś było rozdanie nagród w ramach projektu. Niestety musieliśmy 
zrezygnować z niektórych pomysłów, ponieważ ze szkoły odeszli Pani Asia i Pan Andrzej. 

Na szczęście Pani Agnieszka pomagała nam w realizacji.” (Iwona)
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Kolejny „mobilizator” – systematyczny kontakt e-mailowy z młodzieżą i zupełnie niezależny 
kontakt z opiekunami. Dzięki tym kontaktom nawet będąc daleko można być na bieżąco - wiedzieć 
na jakim etapie realizacji są projekty, gdzie warto pojechać, zmotywować, przedyskutować, a kogo 
po prostu na bieżąco chwalić.

„Już od tego tygodnia realizujemy nasz projekt, bo uważamy, że jest ciekawy. 
dziękujemy za pozdrowienia i życzymy miłej pracy :) Do widzenia!”(Iwona)

„Piszę by sprawdzić, czy doszedł do Ciebie mail od naszej młodzieży, mieli to zrobić samodzielnie 
i twierdzili, że wykonali to. Czekamy również na odpowiedź, kiedy mają zacząć!” (Agnieszka)

„Przepraszam ale nie miałam chwilowo Internetu ... my już pomału realizujemy 
nasz projekt. Mamy już wybrane co będziemy fotografować, każdy przygotował 
opis do fotografii, teraz tylko jeszcze musimy porobić parę ciekawych zdjęć i zrobić 
wystawę. Na razie tyle jeśli będzie Pani potrzebowała jakichkolwiek informacji 
to proszę pisać :) Gorące pozdrowienia z Horyńca!”

„Projekt realizujemy zgodnie z planem. Na zajęcia przychodzi trochę mało dzieci, ponieważ panuje 
w naszej okolicy grypa. Pozdrawiamy klasa II B i I E.”

„Witam
Jesteśmy już na końcu realizacji projektu. Mieliśmy jak każdy małe problemy 
ale zawsze znajdowaliśmy na to rozwiązanie. Praca z dziećmi jest trudna ale i fajna. 
Spróbuję jutro przesłać zdjęcia z występu który odbył się w środę!!! Prześlę jutro 
bo mam problemy z wysłaniem ich.”  Mateusz

Samodzielna realizacja projektów zobowiązuje:
– do odpowiedzialności za zaplanowanie działanie,
– podziału ról i konkretnego wyznaczenia osób odpowiedzialnych za kolejne etapy realizacji 
projektu – każdy, na ile jest to możliwe, wie za co odpowiada i ma świadomość, że to zadanie 
„samo się nie zrobi”,
– wywiązania się z danej obietnicy i wszelkich zobowiązań.

Systematyczne kontakty, nawet mailowe mobilizują do pracy zgodnej z harmonogramem, 
do wywiązywania się z podjętych zobowiązań. 



�	_________ PRZYSTANEK TRUDNOŚCI
Czasami zdarza się i tak, że nie wszystko idzie po naszej myśli, zgodnie z harmonogramem, 
że sołtys, z którym zaplanowane było spotkanie, ciągle przekłada termin i daje tym 
do zrozumienia, że wcale nie chce się spotkać. Codzienne próby występu, wymyślanie zabaw 
dla dzieci – nie jest to wcale takie łatwe, zwłaszcza że piękna pogoda i można z rówieśnikami 
pojeździć rowerem albo posiedzieć przed komputerem i pograć w nową grę. Projekt jest ostatnią 
rzeczą, którą chcielibyśmy się zająć. W naszym projekcie też przyszły trudności. Co wtedy?

Po pierwsze – spotykamy się.

Po drugie – czytamy projekt.

Po trzecie – przypominamy, że projektu nikt nam nie narzucił – on jest nasz, to my wymyśliliśmy 
całość od początku do końca, wiemy dlaczego chcieliśmy to zrobić i jesteśmy za to dzieło 
odpowiedzialni.

Po czwarte – robimy bilans („udało się” – „nie udało się”) 

Po piąte – chwalimy to, co się udało 

Po szóste – zastanawiamy się nad tym, co się nie udało – dlaczego? Może nierealne, a może da 
się zastąpić innym działaniem tak, by cel projektu został zrealizowany.

Przykład:

Cel projektu –  nawiązanie współpracy z ośrodkiem dla dzieci upośledzonych, organizacja im zajęć 
i remont placu zabaw.

Co się udało –  nawiązać kontakt z dyrekcją ośrodka, zapoznać z dziećmi.

Co się nie udało –  wyremontować placu zabaw – bo okazało się, że remont tego placu będzie 
bardzo kosztowny i nie udało się pozyskać na to pieniędzy ani od sołtysa, ani 
od sponsorów.

Ale coś już się udało! –  kontakt nawiązany, dzieci czekają na kontakty – nie wolno dezerterować, 
w końcu jesteśmy odpowiedzialni.

Co zatem możemy zrobić? –  Można wysprzątać ten plac, który jest i zorganizować na nim festyn 
dla dzieci, który będzie początkiem stałej, długotrwałej współpracy.

Piszemy projekt naprawczy i DO DZIEŁA! NIE PODDAJEMY SIĘ!

„Po trudach do gwiazd”  
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________ PRZYSTANEK PRZYJACIELE
Nie zawsze uda się wykonać zaplanowane działania wyłącznie własnymi siłami. Warto zadbać 
o budowanie środowiska przyjaznego naszym działaniom. W drodze też czasami potrzebujemy 
pomocy innych. Pojawiają się na pewnym etapie, towarzyszą przez pewien odcinek drogi – podają 
rękę i kiedy już dalej radzimy sobie sami, zostają. Są też tacy, którzy dołączyli się tylko na chwilkę 
i zostają już do końca.

Gdzie szukać sprzymierzeńców?

W szkole – nie przyłączają się inni, bo może nie wiedzą, że można. Warto ponawiać zaproszenia 
do współpracy, opowiadać o swojej pracy, na każdym etapie realizacji projektu informować 
o działaniach, radościach, ale także trudnościach, w których inni mogą nam pomóc - to są kolejne 
głowy pełne pomysłów i ręce chętne do pracy. 

W domu – szukasz bardzo dobrego fotografa, który mógłby poprowadzić szkolenie dla młodzieży? 
Może potrzebny jest inny specjalista? W takich sytuacjach warto rozejrzeć się wśród rodziców 
młodzieży. Są skarbnicą wiedzy, doświadczeń, umiejętności i mogą nam pomóc, nauczyć wiele rzeczy, 
zdobyć potrzebne rzeczy, mogą wśród 
nich być potencjalni sponsorzy nagród 
czy innych niezbędnych w realizacji 
projektu rzeczy.

W środowisku lokalnym 
– nie zapominajmy o powiadamianiu 
i zapraszaniu na różnych etapach 
realizacji projektu osób ważnych 
w szkole, w parafii, organizacjach 
i instytucjach naszej miejscowości. 
Warto, żeby wiedzieli jakie działania 
podejmujemy, że młodzież jest aktywna, 
nie czeka na gotowe propozycje, ale sama 
organizuje bardzo ciekawe i pożyteczne 
działania.

Pamiętaj! Sprzymierzeńców nigdy zbyt 
wiele, nigdy nie wiesz, gdzie na drodze 
napotkasz głęboki rów, przez który 
nie przeskoczysz i będziesz musiał 
skorzystać z kładki. Od początku dbajmy 
o tych, którzy w takich sytuacjach 
podadzą pomocną rękę.



��PRZYSTANEK MAŁE 
WIELKIE ODKRYCIA

Praca w grupie – współpraca. „Nie zawsze było łatwo, 
czasami kiedy ktoś zachorował, trzeba było szybko 
przejąć jego rolę, zastąpić, kiedy nie mógł przyjść 
na swój dyżur w świetlicy”. Ale okazało się, że wspólnie 
można zrobić wiele, tylko każdy musi pamiętać, 
że wszyscy są odpowiedzialni za atmosferę pracy 
w grupie i jej efekty.

Pisanie projektów – pierwszy krok najtrudniejszy. 
Po pierwszej edycji projektu 4 grupy napisały 
i zrealizowały już samodzielnie projekty. Mamy 
nadzieję, że grupy z drugiej edycji nie będą gorsze i też 
niebawem pójdą ich śladami.

Zdobywanie funduszy lub darów rzeczowych 
od sponsorów, pisanie pism z prośbą 
o wsparcie inicjatyw, umawianie się na spotkania 
z przedstawicielami firm, rozmowy. Brawo dla 

młodzieży z Milejowa – realizując swój projekt pokazała jak wiele można zrobić nie mając pieniędzy 
– liczy się pomysł i chęci. Zanim zakupione zostały upominki dla dzieci - wcześniej przygotowano loterie 
fantowe, które pozwoliły zdobyć na nie fundusze.

Kontakty z władzami gminy – „pierwszy raz byliśmy u Wójta – chcieliśmy zaprosić Go do udziału 
w zorganizowanych przez nas obchodach Dnia Seniora. Zaprosił nas do swojego gabinetu a potem 
przyszedł na spotkanie. Była też p. dyrektor szkoły i Ksiądz Proboszcz. Witając tych gości czuliśmy się 
naprawdę ważni. Zebraliśmy też bardzo dużo podziękowań i pochwał.” (Maciek, Niemce)

Nauka fotografowania (głównie zjawisk fizycznych), poszerzanie wiedzy z fizyki – „Oczywiście 
serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Nasze prace są w klasie fizycznej. Nauczyliśmy się trochę lepiej 
fotografować i lepiej poznaliśmy fizykę”. (Iwona, Horyniec Zdrój)

„Cieszę, że dzieciaki nauczyły się fotografować, choć mogły się więcej dowiedzieć, gdyby zaprosić jeszcze 
jednego fotografa. Grunt, że czymś się zajmowały i efekty widać, bo piękne prace wiszą w klasach.” 
(Agnieszka, Horyniec Zdrój)



��
Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci 
– „Miałyśmy okazję zapoznać się z dziećmi 
i nauczyć się z nimi współpracować, zależnie 
od ich wieku. Uczestniczyłyśmy w wielu różnych 
zabawach, a teraz staramy się je urozmaicać. 
Spędzamy z dziećmi czas, poprzez wprowadzanie 
nowych zabaw, gier ćwiczących pamięć i czytanie 
książek. Poprzez spotkania z nami dzieci są 
radosne, bardziej otwarte i rozwijają swoje 
zdolności. Dla nas jest to nauka odpowiedzialności 
i umiejętności porozumiewania się z maluchami. 
Do każdego przedszkolaka trzeba też umieć inaczej 
podejść i zdobyć jego zaufanie. Zarówno dzieci 
jak i my, cieszymy się ze wspólnie spędzonego 
czasu.”(Dorota, Milejów)

Pisanie scenariuszy i reżyserowanie sztuki 
– „Zawsze było tak, że to my byliśmy aktorami. 
Pani przynosiła gotowy już scenariusz, dzieliła role, 
my uczyliśmy się tylko swoich kwestii i braliśmy 
udział w przedstawieniu. Teraz to my pisaliśmy 
sami scenariusz, dzieliliśmy się rolami, robiliśmy 

sami scenografię, próby – a przedstawienie myślę że wyszło naprawdę fajne” (Mateusz, Lubycza 
Królewska)

Nauczyliśmy się także:

– systematyczności (zwłaszcza w pisaniu maili do p. Kasi z Lublina),

– wytrwałości, cierpliwości i odpowiedzialności,

– prowadzenia zabaw integracyjnych,

– szanowania i dobrego wykorzystywania czasu wolnego, 

– dostrzegania problemów innych ludzi,

– przemawiania na forum publicznym.
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PRZYSTANEK 
ŚWIĘTOWANIA 
SUKCESÓW
Co najbardziej cieszy w wędrówce? To, że widzimy cel naszej drogi; to, że chociaż było trudno 
wytrwaliśmy, nie poddaliśmy się i udało się dojść do mety. Nie zapominajmy świętować nawet 
tych małych sukcesów, one najbardziej pomagają przezwyciężać trudności, stawiać czoło 
przeciwnościom i wybierać się w kolejne podróże.

Jak świętować?

– przygotować każdemu imienne podziękowanie,

–  zaprosić wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zetknęli się z naszym projektem, 
nie zapominajmy o rodzicach i osobach ważnych w środowisku lokalnym,

–  przygotować prezentację z realizacji projektu (niech znajdą się w niej sytuacje zarówno 
śmieszne, jak i trudne),

– podkreślić ważność podjętych działań,

– zadbać o podniosły i uroczysty nastrój spotkania.

To drobiazgi, ale naprawdę działają – pokazują „ważność” naszej pracy, to że trud nie poszedł 
na marne. 

A po świętowaniu?

Czas wyruszyć w kolejną drogę w poszukiwaniu siebie, odkrywaniu talentów i realizacji, a raczej 
samorealizacji programu naszego życia.

DŁUGIEJ, SZEROKIEJ, 
CIEKAWEJ I PIĘKNEJ DROGI, POWODZENIA!
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Aneks
Konspekty, które mogą się przydać podczas pracy z grupą.

Konspekt 1

Temat: Tworzymy grupę projektową.

Cele:  – kreowanie poczucia przynależności do grupy,
– pobudzanie do współodpowiedzialności za atmosferę grupy,
– wdrażanie do bezpośredniego komunikowania się,
– budowanie więzi,
– integracja grupy,

Materiały pomocnicze:  – duży arkusz szarego papieru, 
– białe i zielone kartki,
– pisaki, nożyce,
– taśma klejąca, 
– piłeczka, 
– hasła wypisane na kolorowych kartonach: 

 Odrobina dobra okazana drugiemu człowiekowi jest wielkim prezentem.

 Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka.

 Szanuj innych, a będą szanowali Ciebie.

 Dobrze, że jesteś ...  „Nie strój zdobi człowieka”.

  Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma najlepszego. 
Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. 

Przebieg zajęć:

Wstęp
Prowadzący ma za zadanie wprowadzić uczestników w temat, aby wiedzieli jakie problemy będą 
poruszane i jaki cel mają zajęcia. Poszczególne zadania mogą być poprzedzone krótkim wstępem. 

Zadanie nr 1

Prowadzący przypina arkusz szarego papieru na ścianie i rysuje na nim duże, bezlistne drzewo. 
Następnie prosi uczestników spotkania, by na zielonych kartkach odrysowali swoja dłoń, dokładnie 
wycieli i na kciuku wpisali swoje imię. Wyciętą dłoń - listek przyklejają taśmą w dowolnym miejscu 
na drzewie.

Po wykonaniu przez uczestników zadania trzeba podsumować to zadanie np. słowami:

„W ten sposób wszyscy stworzyliśmy jedną grupę, przynależymy do tego drzewa i jak ono wspólnie 
możemy się rozwijać, rozkwitać, ma być nam dobrze, choć listki są różne.”

Wniosek:
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Tak samo nasza grupa tu i teraz - tworzy całość, mamy wspólne zadania, zajęcia, gry, zabawy. To, jak 
wykorzystamy ten czas zależy od każdego z nas.

Zadanie nr 2

Każdy z nas jest inny – każdy ma inne talenty, zdolności, umiejętności – coś, co może od siebie dać innym. 
Ale każdy z nas ma też jakieś wady – większe czy mniejsze. Ważne jest, żebyśmy wspólnie poznali swój 
potencjał, którym moglibyśmy podzielić się z innymi. Ważne jest, żebyśmy też poznali chociaż troszeczkę 
swoje wady – dzięki którym łatwiej będzie nam się komunikować, szanować także swoje słabości. 

Moje „+” – coś co mogę od siebie dać innym Moje „–” 

Po wypełnieniu tabel prosimy uczestników spotkania o autoprezentację.

Zadanie nr.3

Wstęp: 

Zazwyczaj trudno jest nauczyć się wspólnej pracy. Często, nawet wśród najmłodszych, silnie dają się 
we znaki zazdrość i dążenie do wyłączności. Trzeba „robić coś wspólnie”, ale robić tak, by wszyscy czuli się 
ważni. Każdy musi nauczyć się odkrywać i doceniać zalety innych a równocześnie i swoje własne. Każdy 
człowiek jest jedyny i niepowtarzalny w swoim rodzaju, jest oryginalny. Właśnie dlatego wzajemna 
współpraca wzbogaca i w efekcie okazuje się bardziej skuteczna od jakiegokolwiek zobowiązania 
indywidualnego.

Tak bardzo różnią się między sobą jajko, kaczka, rak i drut! A jednak, gdy swe własne „różne właściwości” 
połączą ze sobą, są w stanie pokonać nawet dzikie wilki i mogą „wędrować wspólnie, by poznać świat ...”

Prowadzący dzieli uczestników spotkania na 5-osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje kopertę 
z zadaniem, które należy wspólnie wykonać.  

grupa – maszyna do pisania

grupa – pralka 

grupa – maszyna do szycia

Każda z grup nie mówiąc innym, jakie ma zadanie, musi zbudować z siebie (wszystkich osób w grupie) 
maszynę. Następnie poszczególne grupy prezentują swoje maszyny – zadaniem pozostałych grup 
jest odgadnięcie, jaką maszynę zbudowała prezentująca grupa.



�� Po ćwiczeniu próbujemy odpowiedzieć na następujące pytania:

– czy łatwo było stworzyć wspólne dzieło?

– jak przebiegała praca w grupie – skąd pomysł – jednej osoby czy wspólny?

– jakie były największe trudności w wykonywaniu zadania? Co utrudnia pracę grupy?

– co ułatwia pracę grupie?

Wnioski zapisujemy na arkuszach papieru.

Podsumowanie:

Teraz czeka nas wspólna praca nad projektem, który napiszemy i będziemy realizować. Każdy 
z nas jest inny, dlatego potrzeba szacunku, wyrozumiałości, wytrwałości i czasami pokory 
we wspólnym wykonywaniu zadań. To, jak wywiążemy się z zadania, zależy od nas wszystkich 
– starajmy się dawać od siebie tylko „plusy” a jak najmniej ujawniajmy tutaj swoje „minusy” .
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Konspekt 2

Temat: Kształtowanie charakteru
Cel spotkania:  uświadomienie sobie, czym jest charakter – jego dynamiczność, możliwość 

kształtowania,
refleksja nad własnymi cechami osobowości – tymi nad którymi warto i trzeba 
pracować

Potrzebne materiały:  kartki A4 – po 2 dla każdej osoby,
pisaki dla wszystkich uczestników spotkania.

Przebieg spotkania:

Ćwiczenie: Rozdajemy wszystkim osobom kartkę papieru i pisak. Następnie prosimy, aby na tych 
kartkach osoby opisały siebie według podanych przez prowadzącego kryteriów.

W jaki sposób reagujesz na trudne sytuacje – stres, lęk – przypomnij sobie taką sytuację 
– czy stajesz się wówczas agresywny, chciałbyś wszystkich pobić czy raczej chcesz się wycofać, 
może dopada cię depresja?

Jakie są twoje relacje z innymi – czy łatwo nawiązujesz kontakty z innymi, czy pierwszy 
podejmujesz kontakt, czy czekasz aż ktoś inny zacznie, jaka jest głębia tych kontaktów 
– jest ich wiele, ale powierzchowne, czy kilka, ale bardzo głębokie?

Jak przyjmujesz wszelkie nowości – nowe pomysły, czy raczej wolisz trzymać się tradycyjnych 
schematów, czy łatwo jest przekonać cię do czegoś nowego?

Czy jesteś osobą prostolinijną w kontaktach z innymi 
– mówisz to, co o nich myślisz i zarazem potrafisz wczuwać 
się w ich sytuację, czy też nie interesuje cię sytuacja innych, 
nie masz potrzeby niesienia im pomocy, wsparcia?

Czy jesteś osoba sumienną – wytrwale dążysz do realizacji 
celów, nawet jeśli czasami jest ciężko i trudno, czy bliższa 
ci postawa lenistwa, wygody – zdążę jutro, innym razem, 
praca, nauka nie zając - nie uciekną.

Zamiast tego ćwiczenia możemy po prostu dać inne 
polecenie – opisz swój charakter i każda osoba 
indywidualnie na kartce wypisuje swoje cechy charakteru.

To, co staraliśmy się opisać – podając swoje cechy, sposoby 
zachowania w różnych sytuacjach, to nasz charakter, 
czyli zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla 
danej jednostki cech i właściwości, które wyznaczają 
jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych;
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Dzielimy uczestników spotkania na dwie grupy. Każda z grup otrzymuje jedno pytanie, na które 
w ciągu 5-7 min. przygotowuje odpowiedź:

I grupa:  Co sprawia, że mamy właśnie taki a nie inny charakter, jakie czynniki, jakie osoby mają 
na to wpływ? 

II grupa:  Czy właściwe jest twierdzenie – „taki już jestem”, „taki mam charakter i nie zmienię się”? 
Czy też możemy jakoś wpływać – kształtować swój charakter (jak?)

Po upływie umówionego czasu przedstawiciele grup przedstawiają swoje odpowiedzi na pytania.

Charakter, tak jak zauważyliście, kształtowany jest przez całe życie, szczególnie w okresie 
dzieciństwa oraz młodości poprzez wpływ bodźców zewnętrznych w procesie socjalizacji 
(środowisko, warunki życia, wpływ innych osób, zwłaszcza znaczących – rodzice, dziadkowie, 
rówieśnicy), a także własnej aktywności jednostki. Oczywiście bardzo istotną rolę odgrywają 
tu również wrodzone cechy biofizyczne. Ale zawsze możemy nad swoim charakterem pracować, 
kształtować swój charakter.

Jak kształtować charakter?

Prosimy uczestników spotkania o powrót do pierwszych kartek, na których opisywali 
swój charakter. Następnie prosimy o wybranie takiej cechy, która najbardziej im utrudnia 
funkcjonowanie w społeczeństwie, takiej cechy, którą w swoim charakterze chcieliby zmienić, 
a następnie opracować plan pracy nad kształtowaniem tej cechy.

Na zakończenie prosimy, aby osoby, które chcą, opowiedziały o swoich postanowieniach bądź 
refleksjach na temat swojego charakteru.
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Konspekt 3

Temat: Wolontariat – co to takiego?
Cele spotkania:  zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu, 

zapoznanie z podstawowymi zasadami pracy wolontarystycznej w odróżnieniu 
od innego zaangażowania,
ukazanie potrzeby podejmowania działań pomocowych na rzecz potrzebujących,
uwrażliwienie uczestników spotkania na potrzeby innych ludzi,
ukazanie różnych form i sposobów pracy wolontarystycznej.

Materiały potrzebne do przeprowadzenia spotkania:  szary papier, 
markery,
koperty,

Przebieg spotkania:

Na dużym arkuszu papieru rysujemy słońce, w środku wpisujemy 
słowo „wolontariat”. Prosimy uczestników spotkania, by każdy 
na jednym z promieni napisał, z czym kojarzy mu się określenie 
„wolontariat” (może to być inne określenie wolontariusza, osoba, 
itp.) Po wypełnieniu promieni innymi określeniami podejmujemy 
rozmowę podsumowującą to ćwiczenie. Prosimy jedną osobę 
o odczytanie wszystkich określeń. Jeżeli jakieś określenie dla 
grupy jest kontrowersyjne, prosimy autora o uzasadnienie. Ważne 
jest, by w ramach tego ćwiczenia pokazać, że wiele jest innych 
określeń pracy wolontarystycznej. Skąd więc i dlaczego pojawiło się 
określenie „wolontariat”? 

Wolontariat jest określeniem, które pojawiło się w latach 60. 
naszego stulecia, pochodzi od łac. słowa volontarius – ochotniczy, 
dobrowolny. Pojawiło się po to, by w różnych krajach, na wszystkich 
kontynentach takie samo zaangażowanie, służbę nazywać 
jednakowo – by tworzyć ruch wolontarystyczny ponad podziałami 
na granice państw, kontynentów, różnorodność językową.  

Każdy z nas ma jakiś obraz wolontariatu. Spróbujemy teraz 
usystematyzować naszą wiedzę na temat wolontariatu i stworzyć 
definicję wolontariatu. 

Dzielimy uczestników spotkania na 4 grupy. Każdą z grup prosimy 
o wylosowanie jednej koperty. 

I koperta – płatna/ bezpłatna

II koperta  - świadomie podjęta decyzja/ praca „przy okazji” bez 
podjęcia decyzji,
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III koperta – dobrowolna/ z przymusu

IV koperta - wobec najbliższych (rodziny, przyjaciół)/ 
wobec innych osób z którymi nie łączą nas więzi rodzinne, 
przyjacielskie, koleżeńskie.

Każdą z grup prosimy o wybranie właściwego określenia 
pracy wolontarystycznej i uzasadnienie swojego wyboru. 

Prezentacja pracy grupowej, podsumowanie i zapoznanie 
z definicją wolontariatu.

WOLONTARIAT – to świadome, dobrowolne i bezpłatne 
działanie na rzecz innych potrzebujących pomocy, 
wykraczające poza związki rodzinno – przyjacielsko 
– koleżeńskie.

Skoro wiemy już, co to jest praca wolontarystyczna, zastanówmy się, co to znaczy POMAGAĆ.

Zapraszamy dwie osoby, które odegrają scenkę. 

W szkole jest osoba, która ma bardzo trudną sytuacje rodzinną, nie ma warunków do nauki, 
bardzo dużo zaległości w nauce, nie ma pieniędzy na korepetycje i potrzebuje pomocy. Przychodzi 
do koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza i prosi o pomoc.

Prosimy o odegranie tej scenki, następnie staramy się krok po kroku  prześledzić etapy rozmowy 
i zastanowić jak pomóc, co to znaczy pomóc.

POMÓC to :  poznać dokładnie problem,
poznać przyczyny trudnej sytuacji
dowiedzieć się, z jakiej pomocy osoba już korzysta,
zastanowić się, jak my realnie możemy tej osobie pomóc (pamiętajmy, że nie musimy 
być profesjonalistami w każdej dziedzinie, czasami pomóc to skontaktować 
z profesjonalistą),
ustalić harmonogram pomocy – kto, kiedy i w jaki sposób może pomóc.

Podsumowanie spotkania. Przypomnienie, wspólne powtórzenie definicji wolontariatu 
i warunków dobrej pomocy. 
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Konspekt 4

Temat: Ja wolontariusz – co to znaczy być wolontariuszem.

Cele spotkania:  refleksja nad tym, jakie cechy powinien posiadać wolontariusz,
dlaczego te cechy są bardzo ważne,
zastanowienie się nad tym, czy ja rzeczywiście mogę być wolontariuszem.

Materiały:  rekwizyty (zegarek, kalendarz, telefon, buty, lusterko...),
papier, 
markery

Przebieg spotkania: 

Przypomnienie definicji wolontariatu, zasad niesienia pomocy i wprowadzenie w tematykę 
spotkania.

czy każda osoba może zostać wolontariuszem,

jakie warunki powinna spełniać,

co jest najważniejsze w pracy wolontariusza.

Wykładamy na stole jak najwięcej różnych rekwizytów, wśród których powinny się znaleźć: serce, 
rękawiczka (symbolizująca pomocną dłoń), telefon, kalendarz, dobre buty, film fotograficzny, 
kłódka... Następnie prosimy uczestników spotkania o wybieranie tych rekwizytów, które 
symbolizują cechy, którymi powinien charakteryzować się wolontariusz. 

Pamiętajmy o punktualności, systematyczności, uprzejmości, wytrwałości, odpowiedzialności, 
konieczności powiadamiania o spóźnieniach lub niemożliwości wywiązania się z zadania, 
konieczności zachowania tajemnicy związanej z osobą, której pomagamy. Oczywiście nikt 
z nas nie jest chodzącym ideałem, mamy pewne wady. Nie znaczy to, że nie możemy być 
wolontariuszami. Bardzo ważne jest jednak, żeby pracować nad sobą i wolontariat jest właśnie 
szkołą pracy nad sobą, swoim charakterem.

Dzielimy uczestników spotkania na 3, 4–osobowe grupy i prosimy o wylosowanie jednej 
lub dwóch cech, które powinien posiadać wolontariusz. Polecenie: uzasadnij że ta cecha 
wolontariusza jest bardzo ważna poprzez pokazanie możliwych skutków braku tej cechy, np.: 
„wolontariusz powinien być punktualny, bo kiedy nie jest punktualny, to ...”

Podsumowanie spotkania: 

Wolontariuszem może być każda osoba, która świadomie podejmuje decyzję, że chce zostać 
wolontariuszem, czyli pomagać potrzebującym nie oczekując w zamian zapłaty. Każdy 
wolontariusz powinien pamiętać o zasadach pracy wolontarystycznej i pracować nad sobą, żeby 
nigdy nie zawieść tego, kto z pomocy korzysta. Nie każdy jednak może wszędzie pracować jako 
wolontariusz – zawsze charakter pracy powinien być dobrze dostosowany do możliwości i cech 
wolontariusza.
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W roku 1989 Kongres Stanów Zjednoczonych zdecydował o utworzeniu Polsko-Amerykańskiego 
Funduszu Przedsiębiorczości (PAFP), który przez 10 lat wspierał rozwój gospodarki rynkowej 
w Polsce. Dzięki sukcesowi Funduszu możliwe było zwrócenie części jego kapitału do budżetu USA, 
a zarazem ustanowienie z wypracowanych przez fundusz środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. W 2000 roku Fundacja otworzyła przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność 
programową.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności finansuje swoją działalność z przychodów funduszu 
wieczystego, którego źródłem są środki pochodzące z likwidowanych inwestycji i programów 
Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; docelowo ma on osiągnąć poziom 
ponad 230 mln USD. Dotychczas PAFP przekazał do funduszu wieczystego Fundacji 211 mln USD.

Misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest działanie na rzecz umacniania demokracji 
i społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego oraz 
wspieranie gospodarki rynkowej w Polsce, a także, w dalszej perspektywie i w miarę możliwości, 
w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Fundacja oferuje granty oraz na inne sposoby wspomaga organizacje pozarządowe i inicjatywy 
lokalnych społeczności. Wspiera młodych liderów, którzy wkrótce staną przed wyzwaniami nowego 
stulecia. Działa na rzecz równych szans startu życiowego i zawodowego oraz reform w dziedzinie 
edukacji, administracji publicznej i służby zdrowia, a także wspiera przemiany systemowe oraz 
rozwój obszarów wymagających szczególnej pomocy, w tym zwłaszcza terenów wiejskich.



Fundacja powstała w 1992 roku przy wsparciu International 
Youth Foundation. Jest organizacją niedochodową. Nie prowadzi 
działalności gospodarczej. Środki finansowe pochodzą z dotacji 
i darowizn instytucji oraz osób prywatnych.

Celem działań Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci 
i młodzieży. Fundacja chce uczestniczyć w formowaniu się pokolenia 
odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne 
życie i środowisko lokalne.

Poprzez współpracę z lokalnymi partnerami stara się wyrównywać 
szanse dzieci i młodzieży, które pochodzą z terenów i środowisk 
„defaworyzowanych”. Fundacji zależy na wspieraniu rozwoju 
intelektualnego, społecznego oraz fizycznego dzieci i młodzieży, aby 
zwiększyć ich szanse na sukces edukacyjny i życiowy. Stara się być 
wszędzie tam, gdzie osobom i organizacjom zajmującymi się dziećmi 
i młodzieżą potrzebna jest pomoc organizacyjna, szkoleniowa 
i finansowa. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez przyznawanie dotacji 
finansowych, organizację szkoleń dla przedstawicieli władz 
samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i liderów 
nieformalnych grup młodzieżowych. Prowadzi programy szkoleniowe 
dla wychowawców prezentujące nowe metody pracy z młodymi 
ludźmi. 

Istnieje od 1999 r. Pomysł powołania lubelskiego wolontariatu zrodził się na bazie działań prowadzonych 
przez młodzież skupioną w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej i kontaktów z liderem 
włoskiego Wolontariatu - Stasiem Gawrońskim. Podejmowane działania - obozy dla dzieci i młodzieży, 
prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, wspieranie misji, pomoc bezdomnym, wspieranie 
organizacji charytatywnych, wizyty w więzieniach i domach opieki społecznej oraz wiele programów 
edukacyjnych - wskazały na potrzebę stworzenia Centrum Wolontariatu w mieście. 

Centrum Wolontariatu powstało, by nieść niematerialną pomoc osobom potrzebującym i organizacjom 
społecznym. Od początku działalności organizacji udało się pozyskać blisko pięć tysięcy osób, które 
pomagają w blisko 50 placówkach na terenie miasta i regionu. Organizacja zaanimowała na Lubelszczyźnie 
ruch Szkolnych Klubów Wolontariusza, które funkcjonują w 40 placówkach edukacyjnych. Dziś pełni rolę 
regionalnego ośrodka, który wspiera różne wolontarystyczne inicjatywy nie tylko w regionie, ale w kraju 
i za granicą. Jest jednym z najaktywniejszych stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Sieci Centrów Wolontariatu. 
Koordynuje pracą blisko 2000 wolontariuszy, głównie studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

Centrum Wolontariatu jest regionalnym partnerem Programu „Równać Szanse – Małe Granty Regionalne” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. 

Centrum 
Wolontariatu
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