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PRZEWODNIK PO PROJEKCIE 

„NIE JESTEM SAM – POMAGAM” 
 

        Drogi Nauczycielu! 

 
1. Zapoznaj rodziców/prawnych opiekunów uczniów z projektem, zbierz 

zgody (do pobrania w załączniku). Przechowuj je w swojej 

dokumentacji.  

 

2. Zgłoś chęć uczestnictwa w projekcie edukacyjnym na stronie 

Stowarzyszenia „Życie z chorobą nie musi być smutne” w zakładce 

projektu.  

 

https://www.stowarzyszeniekaroli.pl 

 

3. Zadania z każdego modułu dokumentuj za pomocą zdjęć (max 3)  

lub krótkiego filmiku (do 1 min.) i umieść je w zakładce projektu 

znajdującej się na stronie stowarzyszenia. 

 

4. Do zdjęć lub filmiku dołącz krótki opis/relację z przebiegu zadania. 

 

5. Po przesłaniu dokumentacji potwierdzającej realizację zadań 

         i wypełnieniu krótkiej ankiety ewaluacyjnej, otrzymasz: 

         - CERTYFIKAT DLA KLASY; 

         - CERTYFIKAT DLA NAUCZYCIELA; 

         - DYPLOMY DLA UCZNIÓW; 

         - PODZIĘKOWANIE DLA SZKOŁY. 

 

6. Wybrane zdjęcia/filmy/prace zostaną opublikowane na stronie 

stowarzyszenia na profilu Facebook Stowarzyszenie „Życie z chorobą 

nie musi być smutne” im. Karoli Majewskiej oraz na stronie Szkoły 

Podstawowej nr 16  w Lublinie w celu informacji i promocji projektu. 

 

7. Wszelkie zapytania dotyczące projektu wysyłaj na adres mailowy: 

 

          projekt.niejestemsam.pomagam@gmail.com 

 

https://www.stowarzyszeniekaroli.pl/


 

MODUŁ 1 

„Budujemy empatię” 

 
          Termin realizacji: 20.09.2021 – 29.10.2021 

           

          Zadania do wykonania: 

1. Umieść na drzwiach swojej klasy/grupy plakat projektu (do pobrania  

w zakładce). 

2. Zapoznaj się z materiałami ORE: 

https://www.ore.edu.pl/2015/03/uczen-przewlekle-chory-i-z-innymi-

dysfunkcjami/  

3. Zrealizuj scenariusz zaproponowany w projekcie, modyfikując go  

do możliwości swoich uczniów. 

4. Nie zapomnij o wykonaniu zdjęć lub nagraniu filmiku podczas prowadzenia 

zajęć i napisaniu krótkiej relacji z przebiegu lekcji w zakładce projektu na stronie 

stowarzyszenia https://www.stowarzyszeniekaroli.pl 
 

 

MODUŁ 2 

„Anioły Karoli” 
 

          Termin realizacji: 2.11.2021 – 22.12.2021 lub 21.03.2022 – 13.04.2022 

           

          Zadania do wykonania: 

1. Zorganizuj samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami swojej 

placówki akcję pod hasłem „Anioły Karoli”, z której dochód przeznaczony 

będzie na rzecz dzieci przewlekle chorych przebywających w szpitalach 

dziecięcych. Forma może być dowolna np. kiermasz prac dziecięcych, wystawa 

wykonanych prac i ich licytacja, dobrowolne wpłaty itp. Każda złotówka się 

liczy. 

2. Wpłać zebrane pieniądze na konto Stowarzyszenia „Życie z chorobą nie musi 

być smutne” im. Karoli Majewskiej z przeznaczeniem dla dzieci przewlekle 

chorych przebywających w szpitalach dziecięcych. 

BNP PARIBAS nr konta 57 1600 1462 1894 4579 2000 0001 

 
3. Umieść na stronie internetowej swojej placówki informację o akcji 

oraz zeskanowany dowód wpłaty.  

4. Opisz i prześlij relację z działania w zakładce projektu na stronie 

https://www.stowarzyszeniekaroli.pl  
           

 

https://www.ore.edu.pl/2015/03/uczen-przewlekle-chory-i-z-innymi-dysfunkcjami/
https://www.ore.edu.pl/2015/03/uczen-przewlekle-chory-i-z-innymi-dysfunkcjami/
https://www.stowarzyszeniekaroli.pl/
https://www.stowarzyszeniekaroli.pl/


 

MODUŁ 3 

„Dzień Pacjenta – mały gest” 
 

          Termin realizacji: 10.01.2022 – 11.02.2022            

          Zadania do wykonania: 

1. Z okazji Dnia Pacjenta wykonaj ze swoimi uczniami MAŁY GEST 

          i stwórzcie estetyczne kartki z życzeniami dla dzieci przebywających 

          w szpitalu. 

2. Do kartek dołącz bloki rysunkowe. Poproś uczniów, żeby narysowali na 

pierwszej stronie miły obrazek zachęcający małego pacjenta do kreatywnej 

zabawy.  

3. Wyślijcie je wspólnie, ze swojej placówki  do wybranego szpitala dziecięcego. 

Po odbyciu odpowiedniego okresu kwarantanny trafią do rąk małych pacjentów 

           i sprawią im niespodziewaną radość. 

4. Nie zapomnij o umieszczeniu relacji oraz przesłaniu zdjęcia wybranej kartki  

lub rysunku z pierwszej strony bloku na stronie stowarzyszenia 

https://www.stowarzyszeniekaroli.pl w zakładce projektu.  
 

 

MODUŁ 4 

„Każdy z nas jest ważny”  

 

         Termin realizacji: 14.03.2022 – 22.04.2022 

         Zadania do wykonania: 

1. Obejrzyj razem z uczniami film:  

https://www.youtube.com/watch?v=k5t75efXObU&ab_channel=HalajaDiaria 

2. Zorganizuj konkurs klasowy na podstawie obejrzanego filmu 

(regulamin w załączniku) 

KLASY 1 - 3 konkurs plastyczny pod hasłem „Niosę pomoc…”. 

KLASY 4 - 8 konkurs literacki – list do kolegi/koleżanki nt. „O sile przyjaźni”. 

3. Wybierz wspólnie z uczniami maksymalnie 2 najlepsze prace ze szkoły i wyślij 

je na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 16 

ul. Poturzyńska 2 

20 – 853 Lublin 

z dopiskiem Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Niosę pomoc…”  

lub Wojewódzki Konkurs Literacki „O sile przyjaźni”. 

4. Opisz w kilku zdaniach zrealizowane zadanie w zakładce projektu na stronie 

stowarzyszenia https://www.stowarzyszeniekaroli.pl 

 

Uwaga! Udział klasy w konkursie skutkuje zaliczeniem zadania, nawet jeśli 

praca ucznia nie zostanie wyłoniona przez szkołę w celu jej reprezentowania. 

https://www.stowarzyszeniekaroli.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=k5t75efXObU&ab_channel=HalajaDiaria
https://www.stowarzyszeniekaroli.pl/

