
 Załącznik nr4 
do Regulaminu Małopolskiego Projektu 

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” 

 
 

PROJEKT DZIAŁAŃ 

  

Szczęśliwe jutro wszystkich dzieci 
/nazwa projektu/ 

  
realizowany w okresie od 03 września 2018 do 20 czerwca 2019 

  
  
   
  

W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTU  
„MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA” 

PRZYGOTOWUJĄCEGO UCZNIÓW KLAS VI, VII,VIII I 
KLAS III GIMNAZJÓW ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH                                           

DO NIESIENIA POMOCY POTRZEBUJĄCYM  

  
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY MARUSARZÓWNY W ZĘBIE 

34 – 521 ZĄB, UL. ŚWIĘTEJ ANNY 1/3, Tel. 18 263 70 14 
/nazwa i adres szkoły/ 

  
DIECEZJA KRAKOWSKA, PARAFIA ŚWIĘTEJ ANNY W ZĘBIE 

/diecezja i parafia/ 
  

GMINA PORONIN 
/organ prowadzący szkołę/ 

  
GMINA PORONIN, POWIAT TATRZAŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

/gmina, powiat, województwo/ 
  

REGION NOWOTARSKI 
 /rejon krakowski, tarnowski, nowotarski, nowosądecki, wadowicki/ 

  
 
 
 
 
 

              11.10.2018, Ząb 
 /data i miejscowość/       /pieczęć szkoły/ 



 
I. Opis Projektu 

  
1. Rozpoznanie potrzeb /diagnoza sytuacji - komu i dlaczego należy udzielić pomocy/ 

 Projekt dedykowany jest do dzieci / rówieśników zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
żyjących w ubóstwie oraz chorych i niepełnosprawnych. 

 W środowisku lokalnym jest sporo dzieci potrzebujących wsparcia i opieki, którym potrzebna jest 
pomoc materialna i wsparcie emocjonalne 

   
  
2. Adresaci Projektu /wskazanie konkretnych osób lub grup, które zostaną objęte pomocą/ 

  

Osoby, do których skierowana będzie pomoc Zaznaczyć 
właściwe X 

1.   ubodzy całego świata,  x 

2.   rodziny wielodzietne i niepełne   

3.   dzieci bez rodziców  x 

4.   dzieci zaniedbane wychowawczo  x 

5.   dzieci z ubogich rodzin  x 

6.   samotne matki   

7.   samotni   

8.   osoby starsze   

9.   głodni   

10.   chorzy  x 

11.   niepełnosprawni x  

12.   uzależnieni   

13.   poszkodowani w wypadkach losowych   

14.   osoby w trudnej sytuacji życiowej   

15.   bezdomni   

16.   bezrobotni   

17.   poszkodowani przez klęski żywiołowe   

18.   ofiary przemocy x  

19.   emigranci, uchodźcy   

20.   mniejszości narodowe  x 

21.   pozostali (podać kto…………………………………………….)   
  
3. Cele planowane do osiągnięcia 

Planowane cele dla uczniów biorących udział w działaniach: 
1. Uwrażliwienie uczniów na trudne życie dzieci pokrzywdzonych przez los (dzieci opuszczone, 

niepełnosprawne, ubogie) 
2. Zachęcenie uczniów do niesienia pomocy, rozumienie zasadności pomocy drugiemu 
3. Aktywne niesienie pomocy i wsparcia 
4. Poznanie różnych form i zakresów oferowanej pomocy 
5. Nauka pracy w zespole 
 
Planowane cele wsparte poprzez działania: 

1. Rozpoznanie potrzeb materialnych i obszarów wsparcia dla dzieci z najbliższego otoczenia 
2. Pomoc materialna dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej  
3. Ukazanie, że są ludzie, którzy mogą pomóc gdy dzieje się krzywda 
4. Umiejętność dedykowania konkretnej pomocy dla potrzebujących 
5. Weryfikacja i ocena skutków zaoferowanej pomocy 

 



  
4.Opis i harmonogram planowanych działań podejmowanych w ramach Projektu 

/z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia, podziałem zadań w zespole/  

Nazwa działania - akcji Termin realizacji Zadania do wykonania 
„Wkręć się w pomaganie” – rówieśnikowi z 
Bukowiny Tatrzańskiej 
zbiórka plastykowych korków dla Andrzeja Ł.  

3.09.2018 –       
15.06.2019 

- przygotowanie plakatu o akcji i 
pojemnika na nakrętki 
- zbiórka i przekazanie zebranych 
nakrętek rodzicom Andrzeja w 
dwóch transzach ( luty, czerwiec) 

„Góra grosza” ”- XIX edycja  
– zbiórka monet w ramach pomocy dla 
podopiecznych domów dziecka 

5.11.2018 – 
31.01.2019 

- wykonanie plakatu w formie 
kolażu, informującego o akcji Góra 
Grosza na terenie szkoły  
– zbiórka środków w formie 
konkursu między-klasowego 
- ogłoszenie wyniku zbiórki przez 
szkołę i wysłanie zebranych 
pieniędzy do Towarzystwa „Nasz 
Dom”  
 

„Rodakom na kresach” – dla dzieci  
z Wileńszczyzny 
– zbiórka czapek, szalików i rękawiczek  
- zbiórka przyborów szkolnych i książek 
  

 
 

   1.10. –  6.12.2018 
    2.01. – 30.04.2019 

- wykonanie plakatu informującego 
o akcji  
- przygotowanie kolorowych 
torebek i pudełek na prezenty 
- zbiórka rzeczy 
- spakowanie zebranych rzeczy w 
formie prezentu 
- przekazanie prezentów  

„Przystań Szczęśliwe Jutro”  
– pomoc w uporządkowaniu budynku we 
Wróblówce, w którym powstanie dom dziecka 
- nawiązanie kontaktu z podopiecznymi domu 
dziecka, pomoc w odrabianiu lekcji, organizacji 
czasu wolnego. 

 
19.11.- 20.12.2018 
 
 
1.02.- 15.06.2019 

- wyjazdy do miejscowości 
Wróblówka i porządkowanie 
pomieszczeń po remoncie, 
układanie rzeczy w magazynie w 
celu przygotowania budynku do 
otwarcia domu dziecka 
- przygotowanie jasełek  
i organizacja przedstawienie. 
Zebrane środki z biletów 
przeznaczone zostaną na 
potrzeby domu dziecka 
- comiesięczne wyjazdy do 
funkcjonującego domu dziecka, 
nawiązanie przyjaźni, pomoc 
rówieśnikom w odrabianiu lekcji, 
wspólne spędzanie czasu wolnego 
 

 
  
5. Planowani partnerzy, do współpracy przy realizacji Projektu /organizacje pozarządowe, 
instytucje, przedsiębiorstwa, sponsorzy (firmy i osoby prywatne)/ 

 Piotr Malinowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zębie 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zębie 

 Fundacja „Szczęśliwe Jutro” z siedzibą w Nowym Targu 

 Towarzystwo „Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie 



 Fundacja Polskich Wartości z siedzibą w Szczecinie 

  
6. Zakładane rezultaty realizacji Projektu 

a. Uwrażliwienie dzieci na  sytuację materialną / społeczną / rodzinną  kolegów z najbliższego 

środowiska 

b.  Poszukiwanie rozwiązań i zakresu pomocy 

c.  Wspólne planowanie  działań  (nauka i doświadczenie w pracy zespołowej) 

d. Wzajemna współpraca młodzieży przy realizacji projektów i działań (podział zadań i 

obowiązków w ramach pracy zespołowej) 

  
7. Udział w poprzednich edycjach Projektu –/lata i nazwy projektów/ 

2015/ 2016  Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat! 
2016/ 2017  Panie serce nam daj mężne w walce ze złem 
2017/2018   Pomagając innym pomagasz  sobie 

  
8. Uwagi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


