„Młodzież i Filantropia” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Siedlcach. Wielki Finał projektu Fundacji dla Polski

Dnia 8 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach odbył się
Wielki Finał projektu „Młodzież i Filantropia-– Zaangażowani Obywatele. Projekt był
realizowany we współpracy z Fundacją dla Polski, która z kolei realizuje go w partnerstwie z
Fundacją BGŻ PNB Paribas oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli. Akcja objęta została honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego.
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych, odwiedzali
organizacje pozarządowe, uczyli się rozpoznawać potrzeby lokalnej społeczności,
przełamywać stereotypy, angażować w ważne sprawy dla potrzebujących i realizować
działania na rzecz innych. Celem projektu było zwiększenie świadomości i aktywności
obywatelskiej oraz kształtowanie postaw filantropijnych . Projekt pokazuje, że można i trzeba
działać, że warto organizować się dla dobra innych ludzi. Dostarcza nastolatkom wiedzy
i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, pobudza kreatywność, zachęca do współpracy
i szukania najbardziej skutecznych rozwiązań problemów społecznych, pomaga zrozumieć
ideę filantropii. Z drugiej strony projekt przynosi wiele dobrego społeczności lokalnej zakłada zaangażowanie i współpracę uczniów, nauczycieli, osób prowadzących organizacje
pozarządowe i mieszkańców, co w efekcie integruje i zacieśnia więzy lokalne.
Projekt „Młodzież i Filantropia” odpowiada na potrzeby współczesnego świata, w którym nie
powinno zabraknąć ludzi gotowych do dzielenia się swoją wiedzą, czasem czy majątkiem.
Projekt kształtuje umiejętności i dostarcza młodzieży wiedzę o tym, jak skutecznie pomagać,
jak inwestować w zmianę społeczną
W projekcie wzięło udział pięć zespołów, które nawiązały współpracę z :
Siedleckim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,
Stowarzyszeniem
Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią
i Hazardem. „SZANSA”,
Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy ,
Stowarzyszeniem
Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiacy”,
Fundacją Żółty Latawiec .
Uczniowie gromadzili informacje na temat ich działalności– robili zdjęcia, nakręcali autorskie
filmy, przeprowadzali wywiady, pracowali jako wolontariusze. Efekty swojej pracy
zaprezentowali podczas Wielkiego Finału. Niezależne jury w składzie:

P. Jadwiga Skup – Radna Masta Siedlce ,Przewodnicząca Kultury i Sztuki,

P.Marzena Kolczyńska – Dyrektor Programowy Fundacji dla Polski

P.Agnieszka Zabielska -Piwko– Przedstawiciel Oddziału Banku Paribas,

P.Danuta Woch–Wiceprzewodnicząca Siedleckiej Rady Organizacji Pozarządowych

P.Dariusz Stopa – Starosta Siedlecki
najlepiej oceniło uczniów, który przedstawili Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych
Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „SZANSA”. Zwycięski zespół zdobył
nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, którą przekazał bohaterowi swojej prezentacji .
W uroczystości udział wzięli Starosta Siedlecki pan Dariusz Stopa, Kierownik Wydziału
Spraw Społecznych Starostwa powiatowego pan Stanisław Biardzki, pani Jadwiga Skup

Radna Miasta Siedlce -Przewodnicząca Kultury i Sztuki, przedstawiciel Fundacji dla Polski
pani Marzena Kolczyńska ,wiceprzewodnicząca Siedleckiej Rady Organizacji Pozarządowych
pani Danuta Woch, przedstawiciel Oddziału Banku Paribas pani Agnieszka Zabielska Piwko, dyrektor szkoły pan Krzysztof Grzegorczuk, Przewodniczący Rady Rodziców pan
Krzysztof Gochnio, nauczyciele ,uczniowie oraz Prezesi Organizacji Pozarządowych, z
którymi uczniowie nawiązali współpracę. Miłym akcentem był występ wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Gostchorzy. Szkolnym koordynatorem
projektu była pani Bożena Uziębło nauczyciel ZSP nr 3 ,jednocześnie Wiceprzewodnicząca
Siedleckiej
Rady
Organizacji
Pozarządowych
Miasta
Siedlce.
Szkoła jest najlepszym miejscem do budowania kapitału społecznego. Dlatego warto
pokazywać młodzieży, że nowoczesne pomaganie innym to dobra inwestycja zarówno
w lokalną społeczność, jak w samych siebie. Jeżeli chcemy mieć świadomych obywateli,
potrzebujemy świadomej młodzieży. . Wierzymy, że projekt zainteresował nasza młodzież
na tyle, by teraz jak i w swoim dorosłym życiu z pełną odpowiedzialnością angażowała się
w sprawy społeczne i pociągała za sobą innych.
Koordynator projektu Pani Bożena Uziębło dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w jego
realizacje. Pragnę podziękować uczniom :
1tk: A.Ciekot, J.Siemieniuk, I.Goś, N.Grabowska,
1th: A.Korycińska,E.Szulc,W.Bartnicka,
1tg: E.Danielak, D.Sęktas,W. Oknińska, W.Grzegorczyk, A.Krasuska ,
1li:
A.Nowosielska,O.Barej,E.Ścisłowska, K.Kędzierska,H.Turski,
2th: M.Jaroszczyk, K.Lejnert,E.Kurowska, K.Ładniak,
2th
K.Oleksiuk,A.Saweczko,K,Chromińskiej,
1ts
P.Cybulski,
Dziękuję
rodzicom
uczniów
.Dziękuję
nauczycielom
:pani
Urszuli
Hryncewicz(dekoracja),pani Ewie Skolimowskiej(kawiarenka szkolna), pani Aleksandrze
Mokrzeckiej (oprawa muzyczna),pani Alicji Koszarek(pomoc techniczna
przy
prezentacjach), pani Beacie Kosmalskiej (zaproszenia) panu Andrzejowi Materskiemu
(media), Łukaszowi Chojeckiemu (zdjęcia). Dziękuje panu dyrektorowi Krzysztofowi
Grzegorczukowi i Panu Krzysztofowi Gochnio za piękne słowa skierowane do młodzieży
Każdy z Was dołożył swoją cegiełkę do budowania kapitału społecznego.
Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza
koło i wraca do nas. Jeszcze raz bardzo dziękuje i przepraszam jeżeli kogoś nie wymieniłam.
Dziękuje wszystkim państwu koordynator projektu Bożena Uziębło.

