
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Zaproszenie 
 

 
Stowarzyszenie Latarnia (OPP), mające swoją siedzibę w Krakowie, zaprasza uczniów 

klas V-VIII szkoły podstawowej oraz klas I-II szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami do 
udziału w projekcie, którego hasło brzmi: „Wolontariat - jak mięśnie - trzeba codziennie trenować!” 
współfinansowanym przez MEiN. 

Celem programu jest rozwijanie i wzmacnianie relacji rówieśniczych, aktywizacja dzieci  
i młodzieży oraz ochrona ich zdrowia psychicznego poprzez działania wolontariackie.  

W szkołach, które zdecydują się wziąć udział w projekcie, przygotowani przez nas Liderzy 
Wolontariatu spotkają się z zainteresowaną młodzieżą uczestniczącą w projekcie (stacjonarnie lub 
online), przeprowadzając warsztaty oraz wprowadzając w szczegóły konkursu, który będzie istotą 
programu. Wcześniej zaprosimy nauczycieli na krótkie szkolenie online, na którym przekażemy 
wszystkie szczegóły projektu. 

Podczas trwania programu, czyli od 27.05 do 20.12.2022 r., do dyspozycji nauczycieli,  
a przede wszystkim uczniów, będą Liderzy Wolontariatu (mailowo, telefonicznie, w social mediach  
i osobiście), którzy będą wspierać działania uczniów oraz podpowiadać, jak zrealizować zadanie 
konkursowe od strony technicznej, a przede wszystkim wskazywać możliwe formy zaangażowania. 

Wszystkie nadsyłane materiały będziemy publikować na kanale YouTube, pokazując, jak 
wiele dobrego dzieje się wokół nas. 

Specjalna Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę głosy młodzieży, przyzna 5 nagród 
głównych oraz 5 wyróżnień, które zostaną wręczone na specjalnej Gali Młodych Wolontariuszy  
w grudniu 2022 roku. 

Wszystkie zaangażowane szkoły oraz nauczyciele – opiekunowie otrzymają specjalne 
certyfikaty, a uczniowie pamiątkowe dyplomy i zaświadczenia o wolontariacie. 

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do kontaktu: 
wolontariat@stowarzyszenielatarnia.pl lub tel. 535 585 895. 

 
Istota programu w punktach:  

1. Krótkie szkolenie online dla nauczycieli i podpisanie umów ze szkołami (do 15.06). 
2. Spotkania Liderów Wolontariatu z uczestnikami programu (stacjonarnie lub online). 
3. Przesyłanie krótkich materiałów dokumentujących codzienne działania wolontariuszy, 

pokazywanie, w jakie akcje angażują się młodzi ludzie, te ogólnopolskie i domowe. 
Wspieranie radą i pomocą przez Liderów Wolontariatu. 

4. Przesłanie głównej pracy konkursowej, filmu podsumowującego projekt. 
5. Głosowanie na kanale YouTube na najciekawszy projekt. 
6. Gala Młodych Wolontariuszy, wręczenie nagród, certyfikatów dla szkół, dyplomów  

i zaświadczeń o wolontariacie. Poczęstunek i „burza mózgów”, jak działać dalej. 
 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 
 

 
Monika Róg 

Prezes Stowarzyszenia 
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Projekt „Wolontariat – jak mięśnie – trzeba codziennie trenować!” współfinansowany ze środków 
budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025 przekazanych przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu Pozytywna szkoła. Moduł III. Szkolny wolontariat. 
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