
Wspólnie z rodzicami 
PROGRAM Jedną ze szkół regionu, która przystąpiła do konkursu na najlepsze projekty wolontaryjne, jest koszalińskie 
Gimnazjum nr 11. Uczniowie tej szkoły wraz z rodzicami wybiorą się po złote RUN-0. 

Alina Konieczna 
alina.konieczna@mediareqionalne.pl 

Konkurs na projekty wo
lontaryjne to jedno z najwa
żniejszych przedsięwzięć orga
nizowanych w ramach 
tegorocznej edycji programu 
społecznego „Szkoła bez prze
mocy". Autorką projektu zgło
szonego przez koszalińskie 
gimnazjum jest szkolny pe
dagog Beata Piwar: - Nasz 
projekt zatytułowaliśmy „W 
drodze po złote RUN-O". Pi
sownia złotego runa jest wy
mowna. W naszym projekcie 
RUNO znaczy: Rodzice-
Uczniowie, Nauczyciele - Od
powiedzialność. Współpraca z 

O programie 

• Program społeczny :"Szkoła 
bez przemocy" prowadzi Głos 
Dziennik Pomorza oraz Fundacja 
Orange. Partnerem jest Wydaw
nictwo Pedagogiczne Operon. 
Honorowy patronat sprawuje 
prezydent RP. 

rodzicami - to główny cel, jaki 
przyświeca temu projektowi. 

Zgodnie z założeniami kon
kursu prowadzeniem projektu 
zajmie się Szkolny Klub Wo
lontariusza, który w tym gim
nazjum istnieje od trzech lat, 
obecnie skupia ponad 40 
uczniów. 

Wdrażanie konkursowego 
projektu potrwa od stycznia do 
kwietnia. Już odbyło się 
wstępne spotkanie organiza
cyjne z rodzicami. Teraz wo
lontariusze przygotowują 
ulotki informacyjne z omówie
niem projektu. Niedługo na 
szkolnej stronie internetowej 
znajdzie się stosowna infor
macja o głównym wydarzeniu 
projektu. 

- Również w lutym, podczas 
ferii chcielibyśmy zorgani
zować warsztaty artystyczne 
dla uczniów i rodziców - do
daje Beata Piwar. - Będziemy 
wykonywać ozdoby z filcu. 
Przygotowane własnoręcznie 
upominki podarujemy pa
cjentom hospicjum. 

Realizacja konkursowych 

Wolontariusze z koszalińskiego Gimnazjum nr 11 - zawsze gotowi do niesienia pomocy innym, właśnie rozpoczęli wdrażanie konkursowego pro
jektu. Wraz ze swymi opiekunkami: Małgorzatą Szablińską (po lewej) i Beatą Piwar (po prawej) pełni wiary w powodzenie swojego projektu i wy
graną w konkursie. Fot. Michał Borkowski 

projektów wymyślonych i zgło
szonych przez szkoły potrwa 
do końca kwietnia. Wszytskie 
oceni jury złożone z przedsta
wicieli Rady Programu oraz 
Centrum Wolontariatu. Z ka

żdego województwa zostaną 
wybrane trzy najlepsze pro
jekty - ze szkoły podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimna-
zjalnej. Nagrodą w konkursie 
będzie udział w II edycji Let

niej Szkoły Liderów Wolonta
riatu. To tygodniowy obóz, 
podczas którego oprócz 
atrakcji wypoczynkowych za
planowane są warsztaty dla 
wolontariuszy i spotkania z 

ciekawymi ludźmi. Najlepsi 
wolontariusz oraz ich opieku
nowie zostaną zaproszeni na 
galę wręczenia nagród podczas 
Dnia Szkoły bez Przemocy. 
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