„Dobro to nie jest wiedza – dobro, to czyn”
Romain Rolland

Ogólnopolski
Projekt Dobrych Uczynków
„Ziarenka Dobra”
Edycja VIII
Dzieci – Potrzebującym Kolegom – 2018-2019

Przyłącz się do VIII edycji
Projektu Dobrych Uczynków!
Projekt objęty honorowym patronatem
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Regulamin VIII edycji
Projektu Dobrych Uczynków „Ziarenka Dobra”
Wstęp
Projekt Dobrych Uczynków „Ziarenka Dobra” z powodzeniem
wpisał się w kalendarz imprez oświatowych o charakterze
ogólnopolskim. Od kilku lat jest realizowany pod patronatem
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W tym roku rozpoczynamy
VIII edycję „Ziarenek Dobra”. Będzie ona poświęcona działaniom
o charakterze społecznym na rzecz potrzebujących dzieci w kraju
i na całym świecie, np.: wzrastających w ubóstwie, zaniedbanych
środowiskowo, dotkniętych głodem oraz innymi klęskami
cywilizacyjnymi, wykluczonych społecznie, chorych,
niepełnosprawnych, itp. Grono uczestników tego szlachetnego
przedsięwzięcia stale się powiększa, a pośród nich z przyjemnością
rozpoznajemy wielokrotnych realizatorów z całej Polski. Wierzymy,
że tegoroczna edycja będzie równie wspaniała, jak w latach
poprzednich.
Zapraszamy do wspólnej inicjatywy!
Projekt kierujemy do:
nauczycieli i dzieci przedszkolnych lub uczniów z klas I - III szkół
podstawowych z całej Polski.
Termin realizacji projektu:
X 2018- VI 2019
Cel projektu:
Organizatorzy chcą zachęcić dzieci do bezinteresownego
i świadomego czynienia dobra na rzecz innych albo na rzecz
środowiska, w którym żyją.

Najważniejszym celem VIII edycji projektu jest uwrażliwianie dzieci na
potrzeby rówieśników wynikające z zagrożeń cywilizacyjnych, takich, jak głód,
niedostatek, klęski żywiołowe oraz potrzeb wynikających z chorób,
niepełnosprawności i innych. Intencją organizatorów jest, aby dzieci wdrażać do
niesienia konkretnej pomocy, na miarę dziecięcych możliwości tej grupie
społecznej. Projekt będzie realizowany przy współpracy z Wydziałem Oświaty,
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piły.
Nieodmiennie wychodzimy z założenia, że dobro powinno być normą. Ma
szansę stać się nią wtedy, gdy z krainy wiedzy o tym, co dobre znajdzie się
w krainie czynów. Zatem – wciąż aktualne w naszym projekcie są słowa
Demokryta z Abdery, który zauważył, że
„ ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci, rzadko
zdarza się człowiek dobry z natury”.
Zasady udziału w projekcie:
1. Każdy z uczestników, który przyłączy się do projektu, winien zaplanować
i zrealizować dowolne inicjatywy na rzecz potrzebujących dzieci
w okresie od października 2018 roku do maja 2019 roku.
2. Zaplanowane działania mogą mieć charakter cykliczny lub jednorazowy.
3. Uczestnicy projektu zobowiązani są do dokumentowania swoich działań
w wybranej formie, na przykład:
 Scenariusze spotkań,
 Krótki opis przedsięwzięcia, ewentualnie harmonogram działań,
 Inne.
Uwaga! Z dołączonej dokumentacji należy wyłączyć materiały
fotograficzne zawierające wizerunek dziecka.
4. Każdy dokument , o którym mowa w punkcie 3. winien być opatrzony
następującymi informacjami:
 Nazwa i adres placówki oraz nazwa klasy /grupy przystępującej do
projektu,
 Telefon i e-mail kontaktowy do szkoły/przedszkola,
 Potwierdzenie dyrektora placówki o zrealizowaniu
udokumentowanych przedsięwzięć.
5. Dokumentację projektu, o której mowa w punkcie 3. należy przesłać na
adres organizatorów w terminie do 15 maja 2019 r. ( liczy się data
stempla pocztowego). Materiały przysłane po terminie nie będą
oceniane.

Podsumowanie projektu: czerwiec 2019 r.:
1. Oceny nadesłanych materiałów dokona jury powołane przez
organizatorów z udziałem przedstawicieli Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta Piły.
2. Jury dokona wyboru dziesięciu najciekawszych form realizacji projektu
oraz sporządzi protokół ze swego posiedzenia.
3. Wyróżnione inicjatywy zostaną nagrodzone pamiątkowymi
haftowanymi proporczykami z logo projektu i nazwą placówki
uczestniczącej w projekcie.
4. Nagrody zostaną przesłane pocztą a protokół z obrad komisji
konkursowej będzie udostępniony na stronach internetowych
organizatorów najpóźniej w dniu 15 czerwca 2019 r.
Termin zgłaszania uczestnictwa w projekcie:
Chęć udziału w Projekcie Dobrych Uczynków „Ziarenka Dobra” – Edycja VIII
„Dzieci – Potrzebującym Kolegom” należy zgłosić do 31 października 2018 r.
W tym celu należy wypełnić i wysłać drogą służbową (e-mail szkoły lub
przedszkola) załączoną do regulaminu kartę zgłoszenia na adres mailowy
jednego z dwóch organizatorów. Dopuszcza się wysłanie zgłoszenia pocztą
tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego).
Organizatorzy projektu:
Publiczne Przedszkole Nr 12 w Pile
ul. Reja 11
64-920 Piła
Tel. 67 213 27 74, e-mail: przed12pila@gmail.com
Koordynator: Barbara Miszczak
Publiczne Przedszkole Nr 13 w Pile
ul. Kraszewskiego 2
64-920 Piła
Tel. 67 212 28 80, e-mail: pp13@przedszkole13.pila.pl
Koordynator: Krystyna Żelazna-Wójcik

OGÓLNOPOLSKI
PROJEKT DOBRYCH UCZYNKÓW „ZIARENKA DOBRA”
EDYCJA VIII „Dzieci – Potrzebującym Kolegom”- 2018-2019
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Dane Uczestnika Projektu:
1. przedszkole/szkoła
2. grupa/klasa
3. telefon i adres e-mail do szkoły/przedszkola
Telefon: ………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………..

………………………….
(data zgłoszenia)

…………………………………………………………………………….
(akceptacja Dyrektora Szkoły/Przedszkola)

