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Dlaczego robimy to, co robimy?
Zespołowi Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo bardzo zależy na szerokim rozszerzaniu misji Fundacji jaką jest dobre wychowanie dzieci i młodzieży
i sprawianie, że ich dzieciństwo jest naprawdę szczęśliwe. Dlatego też od
samego początku istnienia Fundacja wspiera wszystkie osoby i instytucje
zajmujące się wychowaniem i edukacją: osoby prowadzące placówki,
nauczycieli, wychowawców, animatorów, itp.
Zajmując się wychowaniem już ponad 30 lat zespół Fundacji ma bardzo
dobre rozeznanie, co naprawdę potrzebne jest wszystkim osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą. Na pewno jednym z ważniejszych, jeśli nie
najważniejszym, elementem dobrego oddziaływania wychowawczego
jest bardzo szerokie i głębokie zaangażowanie w ten proces społeczności
lokalnej: rodziny, grupy rówieśniczej, podwórka, szkoły, pracowników socjalnych, nauczycieli, itp. Bez takiego zaangażowania wszelkie oddziaływania będą nieskuteczne, bo nawet jeśli młody człowiek poprawnie funkcjonuje np. w placówce lub w szkole, to bez wsparcia środowiska, jego
funkcjonowanie zmieni się zaraz po wyjściu z placówki lub szkoły.
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Choć angażowanie społeczności jest bardzo potrzebne, jest jednocześnie
bardzo trudne. Przez wiele lat pracy zespół Fundacji opracował wiele rozwiązań i pomysłów, które służą właśnie takiemu angażowaniu społeczności, skutecznej pracy wychowawczej, pracy z rodziną itp. Z tego też powodu chcemy podzielić się z szerokim gronem osób zajmujących się wychowaniem i pracą z dziećmi i młodzieżą tym poradnikiem. Na przykładzie
dwóch corocznych akcji, które organizowane są w środowiskach placówek Fundacji, poradnik opisuje jak krok po kroku zaangażować społeczność.
Te wydarzenia to:
- Dzielnicowe Festiwale Kultury, czyli radosne festyny kulturalne z piknikami
rodzinnym z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka (maj – czerwiec) – które organizowane są przy bardzo dużym udziale rodziców, w których realizację
włączone są instytucje z terenu dzielnic (szkoły, przedszkola, świetlice,
ośrodki dla osób z niepełnosprawnościami, itp.). Każda z instytucji prezentuje krótki program artystyczny lub przygotowuje stoisko z animacjami. Festiwalom zawsze towarzyszą występy artystyczne, zabawy, animacje, poczęstunek.
- Biesiady Patriotyczne z Wielkimi Dziełami Literatury Polskiej, czyli wieczory
patriotyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości w listopadzie.
W czasie Biesiad dzieci, młodzież i społeczność lokalna przygotowują
spektakle oparte na klasycznych dziełach literatury polskiej. Spektakle, nie
tylko bardzo integrują społeczność, ale także pozwalają na poznanie tych
dzieł. W ostatnich latach były to m.in.: „Pan Tadeusz” (2012),
„Wesele” (2013), „Powrót Posła” (2014), „Krzyżacy” (2015), „Dziady
cz. III” (2016), „Balladyna” (2017 oraz 2018), „Irydion” (2019).
Obydwie te formy są bardzo angażujące i z roku na rok spotykają się
z coraz lepszym i cieplejszym przyjęciem społeczności, choć trzeba przyznać, że kiedy realizowaliśmy je po raz pierwszy kilka lat temu, społeczność
było trudno zaangażować. Dopiero w wyniku wypracowania odpowiednich metod angażowania, ciągłej ewaluacji i poprawiania działania społeczności placówek bardzo chętnie angażują się w to działanie. Dlatego
też zbieramy nasze doświadczenia w formie niniejszego poradnika angażowania społeczności w proces wychowania dzieci i młodzieży. Zapraszamy do lektury i wykorzystywania porad w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych.

5

Po co robić takie wydarzenia?
Chcemy się z Wami podzielić, jak krok po kroku zrobić tego typu duże projekty, ponieważ mamy nadzieję, że nasze pomysły zainspirują Was
do realizacji podobnych wydarzeń w waszych środowiskach, szkołach,
dzielnicach i miejscowościach. Zobaczcie, że taki projekt niesie ze sobą
bardzo dużo korzyści związanych z budowaniem dobrze funkcjonującej
lokalnej wspólnoty:

Dobra wspólnota lokalna jest w stanie pomagać sobie w drobnych
sprawach (pożyczenie wiertarki, sprzątanie klatki schodowej, odśnieżanie, wniesienie kanapy na czwarte piętro, odebranie paczki).

Dobra wspólnota sąsiedzka jest w stanie pomagać sobie
w poważniejszych sprawach (pilnowanie domu w czasie wakacji, zawiezienie do szpitala).

Dobra wspólnota sąsiedzka jest w stanie organizować wspólnie sprawy, z którymi pojedyncze osoby, czy rodziny nie byłyby w stanie sami
sobie poradzić (wspólne pilnowanie dzieci, remont wspólnego budynku).
Dobra wspólnota sąsiedzka jest w stanie sprawnie rozwiązywać swoje
problemy wewnętrzne (hałasujący sąsiad, przemoc w jednej z rodzin).

Dobra wspólnota lokalna jest w stanie dobrze reprezentować swoje
interesy na zewnątrz, np. w kontakcie z władzami samorządowymi
(budowa chodnika, funkcjonowanie lokalnej szkoły).
Dobra wspólnota sąsiedzka dobrze rozwiązuje i zapobiega pojawianiu
się konfliktów, które często (nie oszukujmy się) powodowane są
przez błahe sprawy, np. hałas i bałagan przy remoncie, głośna muzyka, złe parkowanie.
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Dobrze zorganizowane wspólnoty sąsiedzkie stanowią podstawę czegoś, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim, czyli takim społeczeństwem, które jest odpowiedzialne za siebie, za to co najbliżej nas
i za to co dalej nas, wreszcie za naród. Takie wspólnoty lokalne budują
zaufanie społeczne niezbędne do rozwoju biznesu, działalności charytatywnej i skutecznego funkcjonowania państwa, które coraz bardziej
postrzegane jest jako „nasze”. Zawsze będziemy narzekać
na polityków i rządzących, dopóki nie będziemy ich uważać
za „naszych ludzi”, czyli ludzi którzy wyszli z lokalnych wspólnot
z duchem służby i zaangażowania do działania na rzecz tych wspólnot, a teraz budują wspólnotę wspólnot, czyli naród – który też powinien być odpowiedzialny za całą wspólnotę cywilizacyjną.

Dobra wspólnota lokalna np. wokół szkoły lub placówki wsparcia
dziennego pozwala na skuteczniejsze i efektywniejsze oddziaływanie
edukacyjne i wychowawcze, bo nie jest to wtedy tylko sprawa nauczyciela, wychowawcy i rodzica, ale całej społeczności.

Realizacja takiego dużego projektu budującego dobrą wspólnotę
lokalną uczy skutecznego działania, bo zorganizowanie czegoś takiego wymaga opracowania dobrego planu, zaproszenia innych
do współpracy, wytrwałej realizacji, a następnie mądrego podsumowania działania, a chyba nie trzeba nikogo uświadamiać, że takie
kompetencje są niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Człowiek, żyjąc i współdziałając ze swoją aktywną lokalną społecznością, nie czuje się odosobniony od społeczeństwa, czuje się jego częścią, ważnym elementem. Taka aktywna i zgrana społeczność przeciwdziała poczuciu osamotnienia, z jakim czasami przychodzi mierzyć
się członkom współczesnych społeczeństw.

Skuteczne i zorganizowane działanie na rzecz społeczności lokalnej
daje ogromną satysfakcję, poczucie rozwoju i sensu.
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6 kroków do zaangażowania
Przedstawiamy Wam uniwersalne 6 kroków, które możemy wykonać, żeby zaangażować naszą społeczność w wydarzenie. Na kolejnych stronach opiszemy te kroki na konkretnych przykładach dwóch akcji.

1.

Znajdź inspirujący pomysł, który
rozwija Wasze pasje

2.

Znajdź
sprzymierzeńców

3.

Narada
i plan

5.
4.

Przygotowanie

6.
8

Wielki
Finał

Celebracja
i podsumowanie

Uniwersalna metoda angażowania
Te kroki wynikają z teorii badań socjologicznych i psychologicznych oraz zgodne są z najlepszymi praktykami w zakresie działań społecznych i angażowania
ludzi. W skrócie to podejście można opisać tak:

Zaczynaj od tych,
których masz najbliżej siebie!
TY

ludzie najbliżej Ciebie
− możesz do nich najszybciej i najłatwiej dotrzeć
− są najbardziej przekonani do tego,
co im proponujesz

ludzie trochę
dalej od Ciebie

wszyscy

zaczynaj od nich
a nie od nich
Więcej informacji na ten temat:
https://jakdzialacskutecznie.pl/uniwersalna-metoda-angazowania-ludzi-do-czegokolwiek/
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Dzielnicowy Festiwal Kultury krok po kroku

1.

Znajdź inspirujący pomysł, który rozwija Wasze pasje
Festiwale Kultury są odpowiedzią na zapotrzebowanie integracji środowiska różnych instytucji działających w dzielnicach, w których
znajdują się prowadzone przez nas placówki wsparcia dziennego.
W ramach realizowanego programu wychowawczego w placówkach uczymy dzieci i młodzież zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej. Każdy obywatel powinien angażować się w budowanie
wspólnoty różnych grup, w których żyje: rodziny, szkoły, parafii, miasta, wspólnoty narodowej czy cywilizacyjnej. Placówki są podmiotami inspirującymi do działań integrujących środowiska lokalne.

Wiele różnych instytucji działających na terenie naszych dzielnic
chce włączać się w realizację Dzielnicowego Festiwalu Kultury. To
zaangażowanie związane jest z tym, że są to głównie instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi. Festiwal jest więc okazją do pokazania pasji, zainteresowań i zdolności
oraz dorobku artystycznego swoich uczniów, wychowanków i podopiecznych. Na scenie Festiwalu prezentowane są występy artystyczne i dokonania różnego rodzaju: występy teatralne, tańce, śpiewy
i inne. Występy, przygotowane z pasją przez wiele osób z różnych
instytucji, przyciągają uwagę i budzą podziw uczestników Festiwali.
Szczególnie tłumnie przybywają członkowie rodzin dzieci i młodzieży
występujących na scenie, a przez to nie musimy wkładać aż tak dużego wysiłku w zapraszanie mieszkańców do uczestnictwa w Festiwalu.
Ważne jest również to, by nazwa naszego przedsięwzięcia pasowała
do danej społeczności lokalnej, lidera i partnerów. Dobrą praktyką
jest również dodawania w nazwie naszego wydarzenia liczby pokazującej, którą już jego edycję realizujemy. W ten sposób każde kolejne wydarzenie tworzy historię i buduje dorobek współpracy społeczności lokalnej.
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2.

Znajdź sprzymierzeńców
Głównym liderem organizacji Festiwali są placówki prowadzone
przez Fundację. Każda placówka, działająca w innej dzielnicy Lublina, kontaktuje się z instytucjami i organizacjami ze swojego środowiska lokalnego. Zachęca do udziału przedstawiając cel Festiwalu
i pokazując korzyści wynikające z uczestnictwa.

Celem Festiwalu jest integracja, wzajemne poznanie się instytucji,
organizacji, firm funkcjonujących na terenie społeczności, mieszkańców oraz wspólne promowanie dziedzictwa kulturowego.
Nasze placówki gromadzą co roku średnio 12 partnerów. Są to m.in.:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Przedszkole nr 3, Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Bł. Franciszki Siedliskiej, Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł.
Bolesławy Lament, Przedszkole nr 35 w Lublinie, Szkoła Podstawowa
nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana
Kochanowskiego, Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji Nieprzetartego Szlaku „Akademia
Artystyczna”, Klub Seniora „Akademia Aktywnego Seniora”, Sekcja
Pracy Socjalnej Nr 17 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
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3.

Narada i plan
Placówki jako liderzy organizują spotkania z partnerami. Wysyłają
zaproszenia do instytucji partnerskich z konkretna datą i godziną spotkania odpowiednio wcześniej. Na takiej naradzie tworzona jest lista
organizacji, które zdecydowały się wziąć udział w wydarzeniu. Na
takiej liście powinna znaleźć się nazwa instytucji, dane kontaktowe
do jednej osoby wyznaczonej przez instytucję, która będzie łącznikiem z liderem, czyli placówką. Każda instytucja otrzymuje utworzoną
listę kontaktową. Na spotkaniu organizacyjnym przekazujemy cel
Festiwalu (odpowiadamy sobie na pytanie: po co robimy to, co robimy), zarys jego przebiegu oraz obszary możliwe do realizacji przez
poszczególnych partnerów przedsięwzięcia. Ważne jest to, by każda
instytucja była rzeczywistym współorganizatorem Festiwalu, miała
możliwość kształtowania programu i wnoszenia swoich propozycji do
ostatecznego kształtu wydarzenia.

W czasie narady powstaje ostateczny kształt programu wydarzenia,
który obejmuje dwie części:

− występy i pokazy na scenie
− stoiska, na których są proponowane różnego rodzaju atrakcje
i animacje.
Po naradzie każda instytucja otrzymuje protokół ze spotkania i ustalenia z zadaniami, terminami i osobami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania. Sporządzenie takiego pisemnego podsumowania
jest dosyć ważne, żeby naszej pamięci nie umknęły wspólnie podjęte
ustalenia. Efektem finalnym spotkania jest określenie terminów do
kiedy każdy partner potwierdzi, w jaki sposób włączy się w Festiwal.
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4.

Przygotowanie
Na tym etapie następuje przygotowanie całego wydarzenia.

Po pierwsze – kontakt z Partnerami
Przygotowanie Festiwalu wymaga kontaktu z Partnerami. Należy
ustalić ostatecznie kto bierze udział i w jakim zakresie. Jeśli będą to
występy na scenie to należy ustalić kto bierze udział, jakiego rodzaju
to będzie występ, ile będzie trwał i co będzie potrzebne do zrealizowania występu (np. jak duża musi być scena, jaki sprzęt nagłośniający, itp.). Istotne jest ustalenie godziny występu, z zastrzeżeniem, że
każda grupa, która występuje musi być ok. 20 min wcześniej, gdyż
często czas trwania występów ulega zmianie. Po tych ustaleniach
powinien powstać harmonogram występów na scenie, z dokładnym
rozpisaniem godzin, kto występuje, jaki rodzaj występu artystycznego,
dane osoby odpowiedzialnej. Jeśli będzie to prowadzenie stoiska
z atrakcjami to należy ustalić jakie stoisko będzie prowadzone przez
instytucję, później omówić co będzie potrzebne do organizacji takiego stoiska i kto zakupi materiały do organizacji stoiska. Po tych ustaleniach powinna powstać lista stoisk z uwzględnieniem kto prowadzi
stoisko, jakie atrakcje i animacje będą na nim prowadzone, jakie
materiały są potrzebne do realizacji stoiska, dane osoby odpowiedzialnej.
Po drugie – plan i organizacja
Następnie przygotowujemy plan działania. Rozpisujemy zadania
główne do wykonania oraz dzielimy zadania główne na zadania
szczegółowe. Przypisujemy każdemu zadaniu terminy realizacji oraz
osoby odpowiedzialne za realizację. Ponieważ Festiwal proponuje
dwa rodzaje aktywności: występy na scenie i stoiska z atrakcjami
więc na podstawie harmonogramu występów na scenie i listy stoisk z
atrakcjami rozpisujemy zadania główne programowe. Zadaniem
głównym będzie również organizacja i obsługa techniczna, wyżywienie, obsługa medialna i reklama, finansowanie, organizacja recepcji,
itp. Kiedy ustalona zostanie lokalizacja Festiwalu warto sporządzić
plan terenu i narysować rozmieszczenie wszystkich obiektów: przede
wszystkim sceny, stoisk, miejsca na przygotowanie posiłku (grill), recepcji, itp.
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5.

14

Wieki Finał
Zwieńczeniem przygotowań jest realizacja Dzielnicowego. Głównym
punktem skupiającym uwagę uczestników jest scena. Jedna osoba
pełni funkcję wodzireja, tzn. przedstawia program, prowadzi i zapowiada wszystkie osoby i grupy występujące na scenie. W przerwach
między występami informuje uczestników jakie są stoiska z atrakcjami
i zachęca do skorzystania z tych atrakcji. Wodzirej prowadzi też animację ze sceny wtedy, gdy nastąpi jakaś niezaplanowana przerwa
pomiędzy występami. Warto zadbać też o fotografa, aby cały przebieg wydarzenia uwieczniony był na zdjęciach i filmikach.

6.

Celebracja i podsumowanie
Bardzo ważnym działaniem jest spotkanie podsumowujące całego
zespołu i wszystkich partnerów realizujących wydarzenie. Jest to okazja, aby podziękować wszystkim za włączenie się w organizację.
Oprócz czegoś do jedzenia na takie spotkanie można przygotować
dyplomy z podziękowaniem. Ciekawym pomysłem jest wyświetlenie
i wspólne oglądanie zdjęć z wydarzenia. Jest to okazja do wspomnień i wspólnego przeżywania sukcesu, co buduje integrację społeczności i wzmacnia motywację do podobnych działań. Spotkanie
podsumowujące jest też okazją do tego, by zobaczyć co wyszło
dobrze, a co można by poprawić i zmienić na przyszłość. W trakcie
spotkania podsumowującego ustalony zostaje termin Festiwalu na
następny rok i zarys poprawionego programu.
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Biesiada Patriotyczna krok po kroku

1.

Znajdź inspirujący pomysł, który rozwija Wasze pasje
Jedna osoba z naszego zespołu – Magdalena Laskowska – bardzo
interesuje się teatrem (jak się później okazało, nie tylko ona jedna).
Oczywistym więc rozwiązaniem było budowanie naszego projektu
wokół właśnie tej pasji. Budowanie zaangażowania społecznego
wokół własnej pasji jest bardzo skutecznym sposobem, ponieważ
dzięki temu, mamy motywację, żeby to robić. Osobista pasja potrafi
„zarażać” inne osoby, a w szczególności dzieci i młodzież, którym
niestety bardzo często nic się nie chce. A może dzieciom i młodzieży
nic się nie chce, bo nikt im nigdy nie pokazał rzeczy i spraw, dla których warto coś robić?

Biesiada
Patriotyczna 2016
- Dziady cz. III

16

2.

Znajdź sprzymierzeńców
Magda, czyli pomysłodawca i kierownik projektu zabiera grupę
chętnych, którzy chcą włączyć się w działanie. Zaczyna
więc od ludzi, których ma najbliżej: dzieci i młodzież z placówki, osoby zaangażowane w działania Fundacji, wolontariuszy, rodziców
dzieci i młodzieży, seniorów ze społeczności, itp. Oczywiście zazwyczaj jest tak – a zwłaszcza na początku działania – że nikt nie ma
czasu i bardzo ciężko zebrać ludzi i zaprosić ich do czegokolwiek –
ale nie ma co się zrażać niepowodzeniem, ponieważ zawsze kilka
chętnych osób się znajdzie. Warto je zaangażować, a kolejne same
się przyłączają.
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3.

Narada i plan
Pierwsze spotkania mają zazwyczaj charakter bardziej ogólny
i koncepcyjny, by później przybrać charakter konkretnego planowania i podziału zadań. Głównym elementem naszej Biesiady jest zawsze przygotowanie spektaklu przybliżającego wybrane dzieło literatury polskiej. Pierwsze więc nasze spotkania dotyczą podziału ról, analizy scenariusza i pracy nad nim, charakterystyki postaci. Bardzo ważna jest tutaj osoba lidera, który ma ostateczne zdanie. Każdy może
i proponuje swoje rozwiązania i pomysły, ale ostateczna decyzja należy do lidera, który w naszym przypadku jest również scenarzystą
spektaklu – z tego zadania Magda wywiązuje się perfekcyjnie.

Biesiada
Patriotyczna
2017 i 2018
– Balladyna
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4.

Przygotowanie
Następnie przychodzi czas prób. Oczywiście, jak to bywa w tego
typu działaniach, pojawia się dużo problemów ze zbieraniem ludzi
w jednym miejscu i w jednym czasie. Dlatego też próby
do poszczególnych scen odbywają się w różne dni tygodnia. Domeną naszej cywilizacji jest to, że ludziom zawsze brakuje
czasu – jedni mają obowiązki względem rodziny, inni dodatkowe zajęcia i prace, itp. Magda wykonuje tytaniczną pracę polegającą
na przygotowaniu tygodniowych harmonogramów prób (tak, żeby każdemu pasowało), dzwonieniu do aktorów, poszukiwaniu brakujących aktorów w społeczności, pomocy przy przygotowywaniu
scenografii, w czasie prób (w tym także indywidualnej pracy
z aktorem), na rozmowach, spotkaniach. Oczywiście, jak to bywa
w pracy z ludźmi, zdarzają się trudności: np. z ustaleniem dogodnych
dla wszystkich terminów prób, ze spóźnieniami wynikającymi z innych
obowiązków, ze zmęczeniem, itp. Jednak, kiedy przygotowania się
już zaczynają i ludzie widzą, że to, co robimy ma sens, wszyscy stają
się coraz bardziej zmobilizowani do realizacji tego naszego wspólnego dzieła.
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5.

Wieki Finał
Im bliżej zaplanowanego finału, tym zaangażowanie jest większe.
Każdy z niecierpliwością czeka na wydarzenie. Co ciekawe, przy
zaangażowaniu tak dużej liczby ludzi, prawie zbędne staje się jakiekolwiek
działanie
zapraszające
mieszkańców
dzielnicy
do obejrzenia naszego spektaklu. Oczywiście co roku przygotowujemy plakaty i przekazujemy zaproszenie w ogłoszeniach parafialnych,
ale i tak bardzo dużo ludzi z niecierpliwością zawsze czeka na nasz
występ, bo przecież każdy chce zobaczyć swoje dziecko, rodzica,
dziadka, przyjaciela, sąsiada, czy znajomego w akcji – stąd
z zapraszaniem ludzi na spektakl nie ma problemów.

Aż wreszcie przychodzi ten dzień – niedziela – w miejscu przedstawienia zbiera się tyle ludzi, że wszyscy z trudem się mieszczą. Kluczowym
elementem Biesiady Patriotycznej jest spektakl. Spektakl trwa nawet
ponad 2 godziny. które jednak mijają bardzo szybko, bo wybierane
do przedstawienia utwory są bardzo angażujące. Po spektaklu odbywa się prawdziwa patriotyczna biesiada z tradycyjnym poczęstunkiem (oczywiście bezalkoholowym).

Biesiada
Patriotyczna 2019
- Irydion
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6.

Celebracja i podsumowanie
Ostatecznym jednak zakończeniem projektu jest celebracja
i podsumowanie działania, na które składa się wspólne spotkanie,
oglądanie filmu oraz zdjęć z Biesiady oraz rozmowa o tym co poszło
dobrze i co można by poprawić. Dopiero cieszenie się z sukcesu
i podsumowanie obszarów rozwojowych, udzielenie pochwał, docenienie, ale też zwrócenie uwagi na to, co mogłoby być zrobione
lepiej – to najlepsze zamknięcie projektu. Oczywiście takie spotkanie
ma nie tylko wymiar podsumowania projektu, ale także planowania
działań na następny rok. Ponadto taka celebracja jeszcze bardziej
integruje grupę.
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Podsumowanie
Obecnie, co roku w przygotowanie Festiwali Kultury i Biesiad zaangażowanych jest nawet do 100 osób: dzieci i młodzież z dwóch naszych placówek, ich rodzice, dziadkowie, wolontariusze, pracownicy Fundacji, osoby
ze społeczności, seniorzy, mieszkańcy.
Na początku nie było aż tyle osób, ale zobaczcie, że tego typu działanie –
choć na początku na pewno jest trudne – to wysiłek w nie włożony

nie idzie na marne. Początkowe zaangażowanie nawet małej liczby osób,
z czasem, kiedy ludzie wokół widzą, że to ma sens, zmienia społeczność
i daje osobistą satysfakcję – sami chcą się angażować.
Dzięki takiemu podejściu łatwiejsze staje się działanie edukacyjne
i wychowawcze kierowane do dzieci i młodzieży – integruje ono społeczność lokalną, buduje relacje oraz stwarza środowisko, w którym łatwiej jest
pozytywnie oddziaływać na dzieci i młodzież (niż np. tylko rodzicowi lub
wychowawcy w świetlicy).
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Takie dobre środowisko społeczne i dobra grupa rówieśnicza prowadzą
nie tylko do tego, że zmniejsza się ryzyko jakichkolwiek zachowań negatywnych, ale dzieci i młodzież naprawdę uczą się pracy w zespole, życia
w społeczeństwie, skuteczności w działaniu oraz nabywają przekonanie,
że zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego daje prawdziwą osobistą
satysfakcję.

Zostań naszym wolontariuszem i pomóż nam realizować tę misję!
Nasze placówki otwarte są od poniedziałku do piątku
w godzinach 15-19.
Ośrodek nr 1, ul. Kunickiego 128, 20-436 Lublin
Ośrodek nr 2, ul. Słowikowskiego 1, 20-124 Lublin

fsd.lublin.pl
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O Fundacji
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od 1990 roku realizuje
misję dobrego wychowania dzieci i młodzieży poprzez
prowadzenie placówek wsparcia dziennego i innych
działań wspierających dobre wychowanie i edukację.

Robimy to, co robimy, bo wierzymy, że najlepszą rzeczą jaką możemy zrobić dla młodego człowieka, a przez to także dla całego społeczeństwa,
jest dobre wychowanie, jest dobrze ukształtowany charakter, są aktywne
postawy myślenia, współpracy, aktywności i wytrwałości, jest miłość
w rodzinie i wzrastanie w dobrym środowisku, jest szczęśliwe dzieciństwo,
w którym zachowana jest równowaga pomiędzy obowiązkami i zabawą.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.
Możesz nasz wesprzeć przekazując 1% podatku:
KRS 0000094228

Poradnik został przygotowany przez zespół Fundacji
Szczęśliwe Dzieciństwo i opisuje nasze doświadczenie
w angażowaniu społeczności lokalnych dwóch
placówek w Lublinie w działania edukacyjne,
wychowawcze, społeczne i kulturalne na podstawie
corocznie realizowanych wydarzeń:
−

Dzielnicowych Festiwali Kultury (maj - czerwiec)

−

Biesiad Patriotycznych z Wielkimi Dziełami Literatury
Polskiej (listopad)

