
BANK PROJEKTÓW

Jednym z elementów programu Life Skills - Trening Umiejętności Społecznych, w którym
bierzecie udział, jest realizacja projektu na rzecz lokalnej społeczności. Część z Was pewnie
zastanawia się nad tym, jak zorganizować coś ciekawego i niepowtarzalnego w swojej
okolicy dla dzieciaków, starszych kolegów lub sąsiadów. PoniŜej znajdziecie przykłady
projektów zrealizowanych w zeszłym roku przez uczestników pierwszej edycji programu -
moŜe staną się dla Was inspiracją? Podzieliliśmy je na kilka kategorii - projekty techniczne ,
związane z konstrukcją innowacyjnych urządzeń; związane z pomoc ą innym, skierowane
między innymi do mieszkańców domów opiekuńczych, hobbystyczne  - rozwijające
zainteresowania odbiorców projektu oraz edukacyjne , dzięki którym odbiorcy nabędą nowe
umiejętności.

Projekty edukacyjne:

"Baw się!, Ucz się!, ratuj!"
ZałoŜeniem projektu jest przekazanie dzieciom w wieku od 10 do 14 lat głównych zagadnień
związanych z Pierwsza Pomocą. Podczas spotkania trwającego ok. 2,5h dzieci w formie
zabawy nauczą się m.in. prawidłowego wzywania pomocy do wypadków, odruchowego
zachowania w sytuacji zagroŜenia czyjegoś Ŝycia, RKO (resuscytacji krąŜeniowo-
oddechowej) opatrywania "prostych" ran oraz pozycji, w jakich pozostawiamy rannwego i
sposobów przenoszenia poszkodowanych. Nauka odbywać się będzie w grupach  do 15
osób, gdzie kaŜdy prowadzący przedstawiać będzie jeden punkt wyŜej wymienionych.
Planujemy zorganizować około 3 takich spotkań w róŜnych szkołach oraz jedno, na którym
zorganizujemy QUIZ z nagrodami. KaŜdy uczestnik otrzyma od nas dyplom uczestnictwa w
projekcie.

"Areopag Młodych - Skąd w nas tyle zła"
W staroŜytnych Atenach na Areopagu - wzgórzu poświeconym Aresowi - spotkała się rada
państwowa, by decydować o losach polis. Nawiązując do dawnych czasów, chcemy dać
początek publicznej debacie młodych, której zadaniem jest poruszenie sumienia ludzi i
zmuszanie ich do zastanowienia się nad Ŝyciem. Postanowiliśmy rozpocząć cykl debat
dotyczących najwaŜniejszych wartości w Ŝyciu współczesnego człowieka. Zdając sobie
sprawę z tego, Ŝe wielki wpływ na kształtowanie świata ma młodzieŜ, zdecydowali się
przekonać ją do podjęcia dyskusji na tematy i problemy, które nurtują społeczeństwa.
Ostatnio wiele uwagi w mediach - i nie tylko - poświęca się problemowi przemocy i agresji.
Mówi się wiele i oczywiście ilość nie przekłada się na jakość. Chcemy omówić tę jakŜe
waŜną kwestie w gronie swoich rówieśników. Zdecydowaliśmy się pokazać, Ŝe ten problem
dotyczy takŜe - a moŜe zwłaszcza - nas i Ŝe jesteśmy gotowi do podjęcia konstruktywnej,
rzeczowej i logicznej dyskusji na temat tego, skąd w nas tyle agresji, dlaczego przemoc jest
dla nas tak atrakcyjna, a przede wszystkim zamierzamy zastanowić się jak radzić sobie z
agresją i przemocą. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono specjalistów. Podczas dwóch
dni Areopagu odbyły się warsztaty oraz dyskusje.

"Vertigo"
Na skutek braku wiedzy na rynku oprogramowania komputerowego wychodzimy naprzeciw
wyzwaniu, chcemy by jak największa liczba uczestników dowiedziała się o legalnym
oprogramowaniu i darmowym wyposaŜeniu komputerów. Celem projektu jest



zorganizowanie pięciu spotkań, w czasie których uczestnicy zdobędą wiedzą na temat
korzystania z Linuxa, poznają róŜnicę pomiędzy dystrybucjami (Linuxa) oraz będą mieli
moŜliwość wybrać najlepszą opcję dla siebie. Poprzez ten cykl spotkań chcemy:
- przekazać uczestnikom wiedzę na temat funkcjonowania systemu  Linux
- uświadomić uczestnikom moŜliwości posiadania komputera  z legalnym

oprogramowaniem większej rzeszy uŜytkowników
- rozpowszechnić wiedzę  o "wolnym" oprogramowaniu  poprzez efekt lawinowy (osoby

interesujące się wolnymi alternatywami, będą przekazywały informacje na ten temat
swoim znajomym, tamci następnym itd.)

poszerzać zainteresowania, tak dynamicznie rozwijającą się dziedziną, jaką jest informatyka.

"No fast no furious"
Pomysł ten powstał w trakcie warsztatów programu "Life skills for employability". W związku
z tym, Ŝe jesteśmy uczniami "samochodówki" chcieliśmy zająć się dziedziną z tym związaną.
Większość ludzi w naszym wieku ma prawo jazdy, albo o nim marzy. Wpadliśmy więc na
pomysł, aby dotrzeć do młodych kierowców z akcją uświadamiania, Ŝe dla młodego kierowcy
nie powinien liczyć się tylko pedał gazu i głośna muzyka, ale przede wszystkim bezpieczna
jazd. Przy współpracy z policją postanowiliśmy nakręcić film instruktaŜowy, slajdy oraz
plakaty i ulotki. Chcemy dotrzeć do 5 szkół średnich w Gdańsku. Projekt zakończy się
spotkanie zorganizowanych przy współpracy z klubem Gepard. Młodzi ludzie będą mieli
moŜliwość pojeŜdŜenia na gokartach, "wyszaleć się" w bezpiecznych warunkach"

"Bądź przedsiębiorczy"
Chcemy zorganizować konkurs z przedsiębiorczości dla gimnazjalistów. Zainspirował nas
podobny konkurs z zeszłego roku, który pomagałyśmy zorganizować. Chcemy
zainteresować gimnazjalistów naszą szkołą, pokazać ze dzieją się u nas ciekawe rzeczy i
zachęcić ich do kontynuowania nauki w naszej szkole.

Projekty hobbystyczne:

"Global Music Studio"
Projekt polega na stworzeniu studia nagraniowego, które będzie funkcjonowało pod nazwą
GMStudio. Pomysł powstał po zorganizowaniu serii koncertów na terenie Trójmiasta,
podczas których udało się wyłonić wiele młodych talentów z wielka pasją oraz
zaangaŜowaniem, lecz nie posiadających moŜliwości rozwijania się w  tym kierunku. Studio
pomagałoby ludziom dąŜyć do zrealizowania ich marzeń i pasji, oraz wykształcić w nich
umiejętności prace ze sprzętem studyjnym, jak równieŜ rozwinąć ich własne talenty oraz
zainteresowania. Dzięki temu, iŜ szkoła doceniła nasze zaangaŜowanie, dysponujemy
udostępnionym pomieszczeniem, bez którego studio nie mogłoby funkcjonować. Na
zakończenie projektu chcemy wydać płytę z nagranymi przez nas utworami, jak równieŜ
zorganizować koncert, na którym wystąpiliby ludzie, którzy nagrywali w naszym studiu.

"Nagranie teledysku"
Grupa  "Sweet Stars" w ramach projektu chce zorganizować występ podczas dnia sportu
01.06.2007, który odbędzie się w ich szkole. Działania będę obejmowały:
- próby zespołu
- nagranie płyty (teledysku)
- wykonanie i zawieszenie plakatu informującego o koncercie
- występ
- rozdawanie płyt, jako nagród w konkurencjach sportowych.
MłodzieŜ poprzez ten projekt chce pokazać, Ŝe warto realizować swoje marzenia i dąŜyć do
celu. Pomysł dotyczący nagrania teledysku powstał spontanicznie, a jego główną przesłanką
jest zaprezentowanie umiejętności zespołu.



"Rozbudź w sobie pasję- warsztaty fotograficzne"
Projekt będzie dotyczył fotografii. Warsztaty mają ułatwić zrozumienie zasad i reguł jakimi
rządzi się fotografia osobom, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z aparatem
fotograficznym, organizowane zajęcia będą poruszały podstawowe zagadnienia związane z
techniką fotografowania oraz budowę kadru. Większą część warsztatów będą stanowiły
zajęcia w plenerze, w małych grupach z instruktorem. Ten rodzaj zajęć pozwala szybko
wykorzystać i utrwalić nową poznaną wiedzę w praktyce. Po warsztatach zostanie
zorganizowana wystawa fotografii uczestników i konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.
Dodatkowym celem  projektu jest zapoznanie przez uczestników, osób w podobnym wieku
mających tą samą pasję, co pozwoli na późniejsze zawiązanie przyjaźni i wspólne wyprawy
w plenery fotograficzne.

"S-Foty"
Celem projektu realizowanym przez grupę - "S-Foty" jest zaprojektowanie i wyposaŜenie
ciemni fotograficznej, z której będą mogli korzystać wszystkie zainteresowane młode osoby.
Grupa ma teŜ zamiar na zakończenie projektu zorganizować wystawę prac swojego
autorstwa, aby uświadomić młodzieŜy, Ŝe fotografia moŜe być ogromną zabawą i satysfakcją
a nie tylko pamiątką z miłych momentów. Chcemy uświadomić młodemu społeczeństwu, Ŝe
spędzanie wolnego czasu nie musi skupiać się tylko na piłce noŜnej czy grach
komputerowych. Czas wolny moŜna spędzić na wiele interesujących sposobów, które przy
okazji  mogą nas czegoś nauczyć. DuŜym plusem tego przedsięwzięcia jest równieŜ to, Ŝe
przy takiej pracy zdobywamy fachową wiedzę jak równieŜ poznajemy nowe ciekawe zakątki
swojego miast poprzez szukanie nowych miejsc do fotografowania. Organizując na koniec
wystawę promujemy w pewnie sposób nasze środowisko. W naszej galerii chcemy
zamieścić zdjęcia zawierające obrazy innych grup projektowych z naszej szkoły.

"Świat w obiektywie młodych"
Idea projektu została stworzona przez jednego z uczniów pasjonujących się fotografią oraz
będącego instruktorem programowym w ZHR. Myślą przewodnią projektu, jak wskazuje
nazwa , jest zachęcenie młodzieŜy licealnej i technikum do poznania i zagłębienia się w tym,
co dzieje się wokół, poprzez fotografie. Tematy prac fotograficznych są skonstruowane tak,
aby młodzieŜ poznała nowe aspekty swojego miejsca zamieszkania, nauki oraz otaczającej
społeczności. Prace te będą realizowane w głównej części projektu, konkursie
fotograficznym. Poprzez realizacje tego projektu chcemy rozwinąć nie tylko własne zdolności
organizacyjne, lecz teŜ skłonić młodzieŜ do poznawania otoczenia i rozwijania pasji fotografii.

"Subiektywnie obiektywem"
Pomysł powstał na bazie zainteresowania fotografią cyfrową i grafiką komputerową oraz
moŜliwościami wykorzystania jej w zwracaniu uwagi na problemy środowiska. Głównym
celem projektu będzie: pogłębianie wiedzy na temat fotografiki oraz przekazywanie innym
swoich doświadczeń; rozwijanie umiejętności posługiwania się programami graficznymi w
fotografii cyfrowej; uwraŜliwienie na piękno i potrzeby otaczającego świata; organizowanie
wystaw, prezentacji i spotkań; zwracanie uwagi na problemy środowiska i rozwiązywanie ich.

"Dyskusyjny klub filmowy Klatka"
Pomysł powstał na bazie zainteresowania filmem oraz moŜliwością wykorzystania go dla
propagowania znajomości regionu i zagadnień związanych z jego historią, kulturą i
problematyką inspirującą twórców filmowych. Rozwijanie znajomości ekranizacji literatury
rodzimej, jak i korzystanie z materiałów udostępnionych przez Video Studio w Gdańsku.

"Warsztaty teatralne - Pasja"
Chcieliśmy zrobić coś dla społeczności lokalnej - zbliŜa się czas Wielkiej Nocy, więc
postanowiliśmy, Ŝe będzie to "pasja", ale nietypowa: ubrana w słowo, muzykę, światło;
chcemy pokazać, Ŝe potrafimy wiele rzeczy i Ŝe chcemy coś robić. Projekt zakłada tworzenie
scenografii, warsztaty teatralne przygotowujące do odegrania ról oraz zaprezentowanie Pasji
w Kościele.



"Z gitarą i piórem"
Przed świętami miłośnicy muzyki zebrali się i postanowili przygotować "Wieczór kolęd".
Projekt udało się zrealizować, więc padła decyzja, by zrobić coś nowego. Tak narodził się
pomysł konkursu poezji śpiewanej. Promocja poezji śpiewanej na pewno przyczyni się do
złagodzenia obyczajów. Głównym celem jest stworzenie tego rodzaju imprezy w Trójmieście.
MłodzieŜ będzie mogła dzięki temu zaprezentować swoje talenty. Poza tym poezja śpiewana
to rodzaj muzyki, która uwraŜliwia, łagodzi i uspokaja.

Projekty techniczne:

"Miasto na energie słoneczną"
- wstępne rozrysowanie projektu zasilania bateriami słonecznymi
- zbieranie informacji o materiałach potrzebnych do wykonania projektu
- ostateczne poprawki projektu
- zakup części i wykonanie modelu sygnalizacji świetlnej zasilane modułem

fotowoltanicznym
- przygotowanie przedstawienia projektu
przedstawienie projektu władzom miasta Łodzi

"Kompania Szefa - Samochodowy Parking Rowerowy"
Projekt będzie polegał na zrobieniu parkingu rowerowego na terenie szkoły, dzięki któremu
uczniowie będą mogli przyjeŜdŜać na rowerach na lekcje i zostawiać je w bezpiecznym
miejscu. Pomysł powstał podczas zajęć programu "Life Skills". Realizacja tego projektu
umoŜliwi bezpłatny dojazd do szkoły, pomoŜe uniknąć korków oraz będzie promowała
zdrowy styl Ŝycia wśród uczniów. Członkowie grupy równieŜ będą dojeŜdŜać do szkoły.
Kiedy parking będzie gotowy, zostaną rozwieszone plakaty informujące o tym wydarzeniu.

Projekty zwi ązane z pomoc ą innym:

"Kosmiczni przewodnicy"
Projekt dotyczy zorganizowania wolnego czasu w soboty dzieciom z Domu Dziecka w
okresie do 26 maja 2007. Zamierzamy zabrać dzieci:
- do kina na seans filmowy (film animowany),
- do teatru, gdzie dzieci obejrzą przedstawienie zrealizowane przez arytstów, a następnie

wezmą udział w warsztatach,
- do Muzeum Archeologinczego, gdzie wezmą udział w leckji  poświęconej tamtyce

historyce związanej z Gdańskiem,
- na basen
- do fabryki słodyczy gdzie dzieci dowiedzą się jak robi się cukierki,
- na spacer po Starym Mieście  w Gdańsku (poszukiwanie "skarbów" z mapą), który

zakończy się obiadem w Restauracji Spinx ( okazji Dnia Dziecka).

"Radosna Kuchnia w Domu Dziecka w Gdańsku Oruni"
Postanowiliśmy skontaktować  się z rówieśnikami, którym w Ŝyciu powiodło się gorzej niŜ
nam, i nawiązać współpracę. Chcemy wspólnymi siłami zaprojektować i urządzić kuchnię
przystosowaną do umiejętności gospodarzy. W tym celu zamierzamy zorganizować
spotkanie przygotowawcze, na którym przedyskutujemy  i omówimy szczegóły jak np. zakres
obowiązków dla współwykonawców, terminy wykonania itd. Dodatkowo chcemy przygotować
"KsiąŜeczkę Radosnego Kucharza", w ramach, której umieścimy pomysłowe,
nieskomplikowane przepisy, jak szybko i łatwo przygotować potrawy.
Sądzimy, Ŝe nasza inicjatywa zyska uznanie wśród naszych rówieśników i wraz z
zakończeniem projektu zechcą korzystać  z zainicjowanych pomysłów i  poszerzać
umiejętności kulinarne.



"Odjazdowy teatrzyk samochodowy"
Chcemy odwiedzić dzieci w domach dziecka, szpitalach i przedszkolach w celu wywołania
uśmiechu na ich twarzach. Uzyskamy to dzięki skeczom i wspólnym zabawom z dziećmi.
Lubimy brać udział w przedstawieniach, a teraz mamy okazję robiąc coś przyjemnego dla
siebie zadowolić innych. Celem naszego projektu jest zorganizowanie jednego 20-
minutowego przedstawienia i pokazanie go w czterech placówkach.

"Zabawa w teatrzyk"
Do stworzenia tego projektu zainspirowało nas działanie Jurka Owsiaka i jego akcja
charytatywna "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy", oraz Polska Fundacja Dzieci i
MłodzieŜy. Nasze działania skupiły się na dzieciach z "Ośrodka Adopcyjno -Opiekuńczego"
w Gdańsku Oliwie. Mieszkańcami są dzieci niepełnosprawne, których sprawność ruchowa
jest ograniczona, a w wielu przypadkach nawet samodzielnie niemoŜliwa. Podczas
odwiedzin ośrodka spotkaliśmy inną grupę ludzi dobrego serca, którzy obdarowali
podopiecznych ośrodka pluszakami, zabawkami i innymi rzeczami, które sprawiły im
przyjemność, ale tylko na chwile. Dlatego w naszym projekcie postanowiliśmy przekazać
pieniądze na rozwój intelektualny i ruchowy dzieci. Okazało się, Ŝe najbardziej brakuje
dzieciom rozrywki. Przekazane pieniądze postanowiliśmy wdać na: wycieczki do oceanarium
aqua parku, 2 teatrzyki i przedstawienie muzyczne.

"Kto się bawi, ten się uczy"
W ramach projektu pragniemy zorganizować dzień rozrywki dla dzieci z Domu Dziecka.
Program dnia rozrywki składa się z trzech części:
- występ artystyczny
- konkursy dla dzieci z nagrodami
- poczęstunek
W dniu rozrywki będzie uczestniczyło ok.30  dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Realizacja
projektu planowana jest  na 26 lutego 2007, a zakończenie pod koniec kwietnia lub na
początku maja, w zaleŜności od  ustalenia odpowiedniego terminu z dyrekcją Domu Dziecka.

"Młodzi dla innych"
Pomysł powstał podczas zajęć programu "Life skills for employability" w czasie "burzy
mózgów". Z róŜnych propozycji uczniów spodobał nam się pomysł wyremontowania świetlicy
dla dzieci i młodzieŜy. Świetlica ta znajduje się w jednej z biedniejszych dzielnic Gdańska, a
mianowicie w Nowym Porcie. Działa ona na zasadzie wolontariatu. Świetlice tą codziennie
odwiedza spora grupa dzieci i młodzieŜy w róŜnym wieku. W uzgodnieniach z opiekunami
świetlicy postanowiliśmy, Ŝe przydzielone nam pomieszczenie nie tylko wyremontujemy, ale
równieŜ wyposaŜymy je w regały, ksiąŜki, kasety video. Aby zebrać ksiąŜki i kasety
przeprowadzimy w naszej szkole akcje wśród młodzieŜy. Projekt ten chcielibyśmy
zrealizować nie tylko po to, aby sprawdzić nasze umiejętności pracy w grupie, ale przede
wszystkim, dlatego Ŝe przygotowana przez nas świetlica moŜe słuŜyć wielu osobom, które
chętnie przyjdą tam, aby spędzić czas w miejscy czystym, schludnym i kolorowym.
Planujemy uroczyste otwarcie przygotowanej przez nas  świetlicy z udziałem władz
lokalnych.

"Love and cary - Miłość i opieka."
Ogólnym celem projektu jest udzielenie pomocy dzieciom i matkom mieszkającym w Domu
Samotnej Matki. Cele szczegółowe to:
- wyremontowanie jadalni,
- zorganizowanie warsztatów plastycznych dla dzieci i z podziałem na grupy wiekowe,
- zaprezentowanie efektów pracy - galeria wykonanych prac.
Warsztaty plastyczne mają na celu zaktywizowanie dzieci, pokazanie im w jaki sposób mogą
spędzać wolny czas oraz poszerzenie ich umiejętności, zdolności manualnych i
plastycznych.



"Uśmiech Dzieci"
Projekt będzie realizowany w Domu Samotnej Matki w Łodzi. MłodzieŜ poprzez ten projekt
pragnie zrealizować następujące cele:
- renowacja biblioteki
- renowacja bawialni
- napisanie ksiąŜeczek dla dzieci
- czytanie dzieciom
Poprzez ten projekt grupa pragnie stworzyć godne warunki rozwoju osobistego dzieciom z
domu samotnej matki, rozbudzić  wyobraźnię dzieci  z jednoczesną nauką słuchania oraz
chce zmotywować młode matki do większego zaangaŜowania w los ich dzieci.

"Radosne chwile"
Grupa "Armia Szyszuni" postawiła w projekcie dwa podstawowe cele:
- remont świetlicy i pokoju interwencyjnego w "Domu samotnej Matki" prowadzonego przez

siostry z zakonu Franciszkanek w Łodzi
- wypiek ciastek w kształcie zabawek (lalek, miśków itp.)

"Wszystkie dzieci są nasze"
Głównym celem , misją jest pomoc dzieciom z "Domu Samotnej Matki". MłodzieŜ chce
stworzyć dzieciom przebywającym tam warunki do szczęśliwego, bezpiecznego spędzania
swojego dzieciństwa na beztroskich zabawach i radości kaŜdego dnia.
Główne cele w ramach projektu:
- zagospodarowanie świetlicy i pokoju interwencyjnego poprzez zakup sprzętów, gier,

zabawek,
- przygotowanie i prezentacja przedstawienia kukiełkowego dla dzieci w dniu

poprzedzającym Dzień Dziecka,
przeprowadzenie gier i zabaw przygotowanych przez grupę.

"Mata edukacyjna dla dzieci  z elementami autyzmu"
Projekt ten będzie przebiegał według następującego schematu:
- zgromadzenie informacji na temat autyzmu
- wizyta w przedszkolu integracyjnym, rozmowa z pedagogiem na temat maty edukacyjnej

- jej funkcji oraz wyglądu
- projektowanie wyglądu maty
- zakup materiałów potrzebnych do wykonania maty
- wykonanie maty
- zorganizowanie próby maty
przekazanie maty dzieciom z przedszkola integracyjnego.

"Aukcja"
Celem projektu będzie zebranie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na
wsparcie schroniska dla zwierząt w Głownie, czyniąc odpowiednie do potrzeb zakupy. Aby
uzyskać wspomniane fundusze zostanie zorganizowana aukcja prac (fotografia, ołówek,
pastel) wykonanych przez gimnazjalistów.


