
 

  
  

  

JJAA--  PPLLEESSZZEEWW--EEUURROOPPAA  zznnoowwuu  nnaaddaajjee  
  

WWaarrsszzttaattyy  ddllaa  ddzziieeccii  ww  śśwwiieettlliiccyy  

  

WW  PPoowwiiaattoowweejj  ŚŚwwiieettlliiccyy  ŚŚrrooddoowwiisskkoowweejj  ddllaa  mmłłooddzziieeżżyy  ddoojjeeżżddżżaajjąącceejj  ww  PPlleesszzeewwiiee  ggrruuppaa  

wwoolloonnttaarriiuusszzyy  zz  PPlleesszzeewwsskkiieeggoo  KKlluubbuu  WWoolloonnttaarriiuusszzaa,,  ppoodd  ooppiieekkaa  ccoouucchhaa  LLuuccyynnyy  RRoosszzaakk  

rreeaalliizzuujjee  pprroojjeekktt    JJAA--PPLLEESSZZEEWW--EEUURROOPPAA..    

  

CCeelleemm  pprroojjeekkttuu  jjeesstt  „„ZZaabbaawwaa  ppoopprrzzeezz  nnaauukkęę””  ii  „„ddzziieelleenniiee  ssiięę  sswwooiimmii  uummiieejjęęttnnoośścciiaammii  

pprrzzeezz  wwoolloonnttaarriiuusszzyy  zz  ddzziieeććmmii  bbiioorrąąccyymmii  uuddzziiaałł  ww  pprroojjeekkcciiee..””    

ZZaałłoożżeenniiaa  rreeaalliizzoowwaannee  ssąą  ppoopprrzzeezz  ccoottyyggooddnniioowwee  zzaajjęęcciiaa  ddllaa  ddzziieeccii..    

  

  

Główne założenia projektu: 
 Projekt skierowany jest do 35 dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat z Pleszewa i okolic.  

 W ramach projektu dzieci i młodzież wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych. Na 
zajęciach tych otrzymają pomoc w lekcjach i uczestniczyć będą w edukacji nieformalnej. 
Wolontariusze przeprowadzą zajęcia: integracyjne, artystyczne/plastyczne, sportowe, 
fotograficzne. 

 Ponadto zrealizowany zostanie program o charakterze kulturowym i europejskim, 
podczas którego dzieci sfotografują swoje najbliższe otoczenie. 

 Na cotygodniowych zajęcia dzieci będą miały szansę: rozwinąć swoje umiejętności, 
nauczyć się pracy w grupie, zarazić sie pasją od starszych kolegów; jak również poznać 
swoje miasto, w kontekście jego położenia na mapie Europy, której jesteśmy integralną 
częścią.  

 Chcemy pokazać dzieciakom, ze jesteśmy równi we współczesnym świecie a także uczyć 
ich poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo.  

 Projekt zakończy się wydaniem kalendarza ze zdjęciami uczestników projektu oraz 
wernisażem zdjęć.  

 
Projekt potrwa  od stycznia do września 2012r.  

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY 



 
 

Miejsce realizacji projektu: 
POWIATOWA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA  

UL. ŚW.DUCHA 5/13 

DOM RZEMIOSŁA    PLESZEW 
TEL. 627427680 

 
 

Organizatorzy:  
 Pleszewski Klub Wolontariusza-Centrum Wolontariatu w Pleszewie 
 Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej  

Projekt pod patronatem: 
 Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz 

Współpracy z Zagranicą 
 Życia Pleszewa 

  
 
Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Młodzież w 
Działaniu  
 

Pod patronatem 

 
 

            
 

 
 
Dotychczas w ramach projektu odbyły się następujące warsztaty: 
- warsztaty fotograficzne  
- warsztaty Gier Planszowych 
- decupage 
- warsztaty cyrkowe 
- warsztaty chemiczno-fizyczne 
- warsztat biżuteryjny 
W najbliższym czasie dzieci zapoznają  się z kryminalistyką i przygotują wielkanocne 
pisanki. 
 
Na każdych zajęciach można spotkać sporą grupę wolontariuszy zarówno prowadzących 
zajęcia tematyczne jak i opiekujących się uczestnikami.  
 
 

Zapraszamy na stronę projektu: 

https://sites.google.com/site/japleszewieuropa/home 

 

 

 

Opracowały: 
Emilia Golińska i Lucyna Roszak 

https://sites.google.com/site/japleszewieuropa/home

