
 

 

 

Regulamin Lubelskiego Projektu Edukacyjnego 

„Nie jestem sam - pomagam” 
 

Projekt skierowany jest do uczniów klas 1- 8 szkół podstawowych, świetlic, ośrodków 

szkolno – wychowawczych w województwie lubelskim. 

 

AUTORZY PROJEKTU: 

Ewa Janiszewska, Anna Nastaj, Agnieszka Chęć, Paulina Skałecka 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

 

WSPIERAJĄ NAS I PATRONUJĄ: 

Prezydent Miasta Lublin 

Lubelskie Kuratorium Oświaty 

Stowarzyszenie „Życie z chorobą nie musi być smutne” im. Karoli Majewskiej 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

 

FORMA KONTAKTU: 

Wysyłanie wszelkich zapytań należy kierować na: 

mail projekt.niejestemsam.pomagam@gmail.com 

 

UCZESTNICY: 

Zespół klasowy lub świetlicowy szkoły podstawowej, ośrodka szkolno – 

wychowawczego na terenie województwa lubelskiego 

 

PRZYSTĄPIENIE  DO PROJEKTU: 

Zgłoszenie klasy/grupy następuje po uzupełnieniu formularza do 30.09.2021r.  

na stronie stowarzyszenia https://www.stowarzyszeniekaroli.pl w zakładce 

projektu. 

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 

1.09.2021 – 16.05.2022 

 

 

mailto:projekt.niejestemsam.pomagam@gmail.com
https://www.stowarzyszeniekaroli.pl/


 

CELE PROJEKTU: 

1. Upowszechnianie wiedzy o sytuacji niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

pacjentów szpitali dziecięcych. 

2. Kształtowanie postaw społecznych i wprowadzenie uczniów w świat wartości 

w tym ofiarności, współpracy, solidarności, odpowiedzialności, altruizmu, 

szacunku i empatii. 

3. Aktywizowanie uczniów w pomaganie potrzebującym, promowanie idei 

wolontariatu i dobroczynności. 

4. Integrowanie zespołu klasowego. 

5. Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność 

          i przedsiębiorczość. 

6. Kształtowanie umiejętności współpracy z instytucjami pożytku publicznego.   

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 

1. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Życie z chorobą nie musi być smutne” 

im. Karoli Majewskiej w celu wsparcia działalności charytatywnej 

i uwrażliwiania uczniów na potrzeby innych. 

2. Udział w ważnym dla uczniów projekcie oraz możliwość zaprezentowania się 

w środowisku. 

3. Certyfikat ukończenia projektu dla klasy/grupy, nauczyciela. 

4. Dyplom dla każdego ucznia. 

5. Podziękowanie dla placówki za udział w projekcie edukacyjnym. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Klasy/grupy, które zostaną zakwalifikowane do projektu powinny 

zrealizować 4 moduły. 

2. Nauczyciele powinni dostosować treści do indywidualnych potrzeb grupy  

i możliwości uczniów. 

3. Uczestnicy mogą wykazać się kreatywnością w przeprowadzaniu zadań. 

Mile widziane własne pomysły. 

 

Wszystkim życzymy dobrego czasu podczas pracy z projektem, wielu 

pozytywnych przeżyć i mocy sprawczej, że możemy zmienić na lepsze maleńki 

skrawek świata wokół siebie. 
                                                                                                      Autorki projektu: 
                                                                                                                         Ewa Janiszewska 

                                                                                                                            Anna Nastaj 

                                                                                                                         Agnieszka Chęć 

                                                                                                                        Paulina Skałecka 

 

 

 


