Wielkanocna odsłona
projektu edukacyjno-wychowawczego
„ … Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia...”
Informacje o projekcie
1. Wielkanocna odsłona projektu „ Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą
życzenia” organizowana jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Rybniku przy ul. Piasta 35 koordynatorami projektu są p. Karolina Krawczyńska oraz
p. Danuta Sojka.
2. Projekt realizowany jest w okresie 01.03 – 26.03. 2021 r.
3. Projekt nie jest konkursem, w związku z czym organizator nie przewiduje nagród.

Cele projektu
1. Wspieranie postaw empatii u dzieci od najmłodszych lat.
2. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób samotnych i bezdomnych.
3. Zaangażowanie dzieci w organizację spotkań świątecznych dla osób samotnych i
bezdomnych w Rybniku.
4. Uświadomienie uczestnikom projektu, że prezent nie zawsze musi by duży i drogi.
Dobre słowo i czas poświęcony na samodzielne przygotowanie upominku są czasami
bardziej wartościowe.
5. Propagowanie wartości i tradycji świątecznych ( przekazywanie życzeń) poprzez
edukację plastyczno-techniczną dzieci.
Uczestnicy projektu
1. Uczestnikami projektu są wychowankowie wszystkich przedszkoli, uczniowie
wszystkich szkół podstawowych ( również z oddziałami gimnazjalnymi) oraz
podopieczni świetlic środowiskowych na terenie Miasta Rybnik.
2. Odbiorcami projektu są osoby samotne oraz bezdomne z terenu Miasta Rybnik objęte
wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku ( Domy Opieki, Noclegownia, Dom
Brata Alberta, Dzienny Dom Senior + w Popielowie, Zakład Psychiatryczny.
Realizacja projektu
1.
Projekt przebiegać będzie w dwóch etapach:
I etap– ręczne wykonanie przez dzieci/młodzież kartek świątecznych w formacie A6
( kartka A5 złożona na pół). Do środka wklejona powinna być kartka z życzeniami

podpisana wyłącznie imieniem dziecka oraz nazwą placówki ( np. Zosia z Przedszkola
nr 45 ).
Przygotowane kartki należy dostarczyć do SOSW do świetlicy szkolnej, która
jest czynna do 16:00 przy ul. Mikołowskiej (budynek z stonogą) lub w ,,wiatrołapie,,
budynku do, którego można dojechać od ulicy Piasta (budynek z czerwonej cegły).
Kartki można także wysłać pocztą. Proszę pamiętać dołączyć metryczkę (załącznik nr
1).
II etap– przekazanie przygotowanych kartek placówek wspierających osoby samotne,
potrzebujące i bezdomne w Rybniku. Kartki te zostaną wręczone w/w osobom
podczas spotkań świątecznych.
Postanowienia końcowe
1.
Przekazane organizatorowi kartki przechodzą na własność organizatorów i
zostaną w całości przekazane osobom samotnym i bezdomnym.
2.
Placówki przekazujące kartki wraz z pracami załączają metryczkę ( zał.nr 1) –
organizator przekaże podziękowania dla szkół zaangażowanych w realizację
projektu.

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA TO, ABY KARTKI BYŁY CZYSTE I ESTETYCZNE.
OSOBY BEZDOMNE TEŻ MAJĄ SWOJĄ GODNOŚĆ.
LICZYMY NA WASZE ZAANGAŻOWANIE

Zał. 1

Metryczka
Placówka ( pieczątka)

Ilość przekazanych kartek

