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KRONIKA POWSTAŁA 
Z MYŚLĄ O UPAMIĘTNIENIU

LICZNYCH KREATYWNYCH INICJATYW
I DZIAŁAŃ, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE 

W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM
"DZIAŁAMY!"

warsztaty

spotkania

akcje 

projekty

nowa wiedza

współpraca

zaangażowanie

...



METROPOLIA POZNAŃ
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu

terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków

stowarzyszenia, 

a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno -

gospodarczego Metropolii Poznań oraz współpracy gmin i

powiatów w tym zakresie.

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
CREO

Misją CREO jest wspieranie rozwoju społeczeństwa

obywatelskiego i idei wolontariatu. Od początku istnienia

CREO jest inicjatorem wielu akcji 

i projektów prospołecznych. Za cel stawia sobie łamanie

stereotypów i pokonywanie wszelkich barier oraz ograniczeń.

O PROJEKTODAWCACH



O PROJEKCIE

"DziałaMY""DziałaMY""DziałaMY" zachęca młodzież szkolną zachęca młodzież szkolną zachęca młodzież szkolną   

do działań prospołecznychdo działań prospołecznychdo działań prospołecznych   

poprzez siećpoprzez siećpoprzez sieć   

Szkolnych Klubów Młodego Obywatela,Szkolnych Klubów Młodego Obywatela,Szkolnych Klubów Młodego Obywatela,   

w których dzieci i młodzieżw których dzieci i młodzieżw których dzieci i młodzież

organizująorganizująorganizują   

szkolne budżety obywatelskieszkolne budżety obywatelskieszkolne budżety obywatelskie   

oraz uczą się być aktywnymi,oraz uczą się być aktywnymi,oraz uczą się być aktywnymi,

uważnymi na otoczenie młodymiuważnymi na otoczenie młodymiuważnymi na otoczenie młodymi

obywatelami/obywatelkami.obywatelami/obywatelkami.obywatelami/obywatelkami.



CELE
PROJEKTU



ZAANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY 

W SPRAWY PUBLICZNE 

I OTWARTOŚĆ NA LOKALNE

ZASOBY ORAZ POTRZEBY

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY

DO TWORZENIA WŁASNYCH

PROJEKTÓW OBYWATELSKICH

ZWIĘKSZENIE EMPATII

WOLONTARIUSZY WOBEC OSÓB

STARSZYCH I NABYCIE PRZEZ

NICH UMIEJĘTNOŚCI 

ASYSTOWANIA IM

NABYCIE WIEDZY 

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

I PRZEŁAMANIE STEREOTYPÓW

Z NIĄ ZWIĄZANYCH



Praca zespołowa to paliwo, 

które pozwala zwykłym ludziom 

na osiąganie  niezwykłych

rezultatów.

ANDREW CARNEGIE



DZIAŁANIA 
W RAMACH PROJEKTU



WARSZTATY DLA
NAUCZYCIELI

Przygotowanie do pełnienia funkcji

opiekuna SKMO - rekrutacji uczniów,

przeprowadzania ich przez projekty,

promowania i organizowania akcji

społecznych.

WARSZTATY DLA 
UCZNIÓW I UCZENNIC

Przygotowanie do działania w SKMO 

i przybliżenie tematyki społeczno-

obywatelskiej. W każdej szkole uczniowie 

i uczennice odbyli cztery warsztaty o różnej

tematyce.



Tematyka

warsztatów

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE 

DO TWORZENIA WŁASNYCH PROJEKTÓW

OBYWATELSKICH

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE 

DO ZORGANIZOWANIA SZKOLNEGO

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

WARSZTATY NA TEMAT STAROŚCI

Z WYKORZYSTANIEM KOMBINEZONU

STAROŚCI

WARSZTATY NA TEMAT

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Z WYKORZYSTANIEM WÓZKA



DZIAŁANIA 
SZKOLNYCH KLUBÓW

MŁODEGO OBYWATELA



ZORGANIZOWANIE INICJATYWY WOLONTARIACKIEJ

NA RZECZ OSÓB STARSZYCH LUB/I 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wykorzystanie wiedzy nabytej na warsztatach i nabycie nowych

umiejętności w praktyce - pomagając!

ORGANIZACJA INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Ukazanie wartości dobra wspólnego w "małej ojczyźnie"

poprzez zespołowe działanie prospołeczne.

ZORGANIZOWANIE SZKOLNEGO BUDŻETU

OBYWATELSKIEGO 
Zgłaszanie pomysłów, szkolne głosowanie, a na koniec:

sfinansowanie i realizacja wybranego projektu.



"DZIAŁAMY"
W RZECZYWISTOŚCI



38. DWUJĘZYCZNE
LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W POZNANIU

ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO: 

"GREEN SCHOOL"

Zakup donic oraz roślin,

które ozdobiły główny

korytarz szkolny.



POZNAŃSKI BUDŻET

OBYWATELSKI

Zainspirowani Szkolnym

budżetem Obywatelskim

członkowie SKMO

postanowili wziąć

udział również w

Poznańskim Budżecie

Obywatelskim, składając

swój własny projekt,

który...wygrał!



WSPARCIE ZWIERZĄT

ZAMIESZKUJĄCYCH DPS

Członkowie SMKO przekazali

seniorom i seniorkom

zamieszkującym poznański DPS

materiały wspierające opiekę

nad zwierzętami, którymi

opiekują się w DPS (żywność

i artykuły dla zwierząt).



SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 78 

IM. PROF. WIKTORA DEGI 
W POZNANIU

ZWYCIĘSKI PROJEKT

SBO: "STWORZENIE

PUFOWYCH STREF

RELAKSU I

WYPOCZYNKU"

Zakup 10 puf z

podnóżkami do różnych

pomieszczeń w szkole

dla odpoczynku,

relaksu, zwiększenia

komfortu.



KARTKI DLA SENIORÓW
Członkowie SKMO

stworzyli własnoręcznie

kartki dla seniorów 

i seniorek, by pokazać,

 że pamiętają 

o nich w czasach

pandemii.

 



MIĘDZYPOKOLENIOWE

SPOTKANIE Z WRAZ Z

PRZEDSTAWIENIEM

TEATRALNYM DLA SENIORÓW 

I SENIOREK.

Członkowie SKMO zorganizowali

teatr cieni pt. "Współczesne

Boże Narodzenie", połączony 

z poczęstunkiem i okazją do

złożenia sobie życzeń

i życzliwych rozmów z seniorami

i seniorkami.

fot. Aneta Chojan 
konsultacje.metropoliapoznan.pl



SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 1

IM.A. MICKIEWICZA 
W PUSZCZYKOWIE

ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO:

"MINDFULNESS - TO

NAPRAWDĘ DZIAŁA!"

Przeprowadzenie dla uczniów 

i uczennic treningu uważności

- Mindfulness, który pomaga 

w radzeniu sobie ze stresem 

i negatywnymi emocjami oraz

uczy tego, jak skupić się na

tym, co tu i teraz.



AKCJA ANTYSMOGOWA

Uczniowie i uczennice,

zaopatrzeni w plakaty 

i ulotki, udali się do

Urzędu Miasta Puszczykowo by

spotkać się z Burmistrzem,

który opowiedział 

o podjętych działaniach

antysmogowych

 w Puszczykowie. 

Burmistrz otrzymał prezent -

rysunek nawołujący do walki

ze smogiem oraz ulotki

dotyczące działań członków

SKMO.

fot. konsultacje.metropoliapoznan.pl



"BALLADYNA" 

DLA SENIORÓW 

I SENIOREK

Członkowie SKMO wystawili

dla seniorów i seniorek 

z Puszczykowa sztukę

"Balladyna". Stanowiło to

oczywiście punkt wyjścia

do spotkania i spędzenia

miłego czasu.



SZKOŁA
PODSTAWOWA 
W STĘSZEWIE

ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO: 

"TRAMPOLINY NA

UROZMAICENIE LEKCJI WF-U"

Zakup 6 trampolin, by lekcje wf

były ciekawsze  i bardziej

zachęcajace



Z CZYM TAK

NAPRAWDĘ MAMY

DO CZYNIENIA?

W odpowiedzi na

panującą na

świecie sytuację,

członkowie SKMO

stworzyli

informacyjną

prezentację na

temat COVID-19.



MASECZKI DLA SENIORÓW

Członkowie SKMO przekazali

maseczki dla mieszkańców DPS,

by przyczynić się do troski o

bezpieczeństwo podopiecznych

podczas pandemii.



SZKOŁA
PODSTAWOWA 

W IWNIE

ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO: 

"PING PONG REAKTYWACJA"

Inwestycja w sprzęt do tenisa

stołowego, by uczniowie 

i uczennice, którzy osiągają

sukcesy w tej dyscyplinie,

mogli trenować w odpowiednich

warunkach.



WIELKA ORKIESTRA

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Uczniowie i uczennice z SKMO

brali udział w Finale WOŚP,

który co roku zrzesza we

wspólnym celu społeczność

lokalną. Zaangażowali swoje

rodziny, znajomych, również

seniorów i seniorki.

Zbierali dary, które potem

wzięły udział w loterii

fantowej i pomagali podczas

przebiegu całej imprezy



ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA

ŻYWNOŚCI

Wolontariusze i wolontariuszki

SKMO zorganizowali, we

współpracy z Bankiem Żywności

i Ośrodkiem Pomocy Społecznej

w Kostrzynie, zbiórkę

żywności. Zbiórka była

poprzedzona kampanią wśród

uczniów, uczennic i ich

rodzin. Zebraną żywność

przekazano Ośrodkowi Pomocy

Społecznej w Kostrzynie.



ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W KLESZCZEWIE

ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO: 

"PRZYJEMNY ODJAZD"

Zakup ławek na przystanek przy

szkole, by zwiększyć wygodę

uczniów, uczennic, nauczycieli

i nauczycielek podczas

oczekiwania na autobus.



"JABŁKO ZAMIAST CHIPSA"!

Członkowie SKMO podczas spotkań

klubu wykonali plakaty

informujące o bogactwie witamin

i minerałów zawartych 

w poszczególnych warzywach 

i owocach. Uczestnicy projektu

zaprezentowali również wpływ

konkretnych witamin na

funkcjonowanie organizmu

ludzkiego oraz ich rolę w dbaniu

o zachowanie odporności.

Nadrzędnym celem akcji

informacyjnej było propagowanie

zdrowej diety, bogatej 

w witaminy, błonnik i minerały.



"KARTKI DLA SENIORÓW I SENIOREK"

Obecne czasy uniemożliwiają organizację

imprez okolicznościowych, takich jak Dzień

Seniora. Wolontariusze i wolontariuszki

postanowili więc wykonać okolicznościowe

kartki dla seniorów i seniorek, 

w podziękowaniu za ich zaangażowanie w

rozwój szkoły oraz gminy. Zaprojektowali 

i wykonali łącznie 100 kartek!



SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 4

IM. JANA BRZECHWY 
W SWARZĘDZU

ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO "DUŻY:" 

"WORKI I PUFY SAKO DLA UCZNIÓW DO

HOLU JAKO MIEJSCE DO REGENERACJI"

Strefa relaksu urozmaicająca przerwy

ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO "MAŁY": 

"EDUKACYJNE NAKLEJKI NA SCHODY Z

TABLICZKĄ MNOŻENIA I CZĘŚCIAMI

MOWY"
Naklejki wspierające powtarzanie 

i utrwalanie wiadomości z lekcji oraz

ćwiczenie tego, z czym uczniowie maja

problem.



PORADNIK DLA

MIESZKAŃCÓW - JAK

RADZIĆ SOBIE W

CZASIE EPIDEMII?

Uczniowie i uczennice

stworzyli ulotki

zawierające

wartościowe

informacje o środkach

bezpieczeństwa 

w dobie panującej

epidemii COVOD-19.



 FILM DLA SENIORÓW 

I SENIOREK

Członkowie SKMO wyszli z

inicjatywą przełamującą bariery

międzypokoleniowe! Nagrali krótką

serię filmów, za pomocą których

przedstawili swoje poglądy i

przemyślenia, a także podzielili

się swoimi pasjami! Filmy te

dedykowane są pensjonariuszom i

pensjonariuszkom Dziennego DPS 

i pojawiły się na stronach

internetowych Ośrodka Pomocy

Społecznej w Swarzędzu.



SZKOŁA PODSTAWOWA
"POD LIPAMI" 
W KROSINKU

ZWYCIĘSKI PROJEKT

SBO: "RENOWACJA

BOISKA SZKOLNEGO"

Wymiana siatek

boiskowych oraz koszy

do gry na boisku

szkolnym.



SZYCIE MASECZEK DLA

SENIORÓW I SENIOREK

Członkowie SKMO postanowili

wesprzeć seniorów i seniorki

szyjąc maseczki. W szkole

przygotowano i skompletowano

wszystkie materiały, a chętne

osoby, które miały takie

możliwości, osobiście szyły z

nich maseczki w swoich domach.



WITRAŻE Z BIBUŁY

Pierwotnym założeniem tej akcji

było wspólne spotkanie członków

SKMO z uczniami i uczennicami 

z niepełnosprawnościami ze

Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Mosinie. 

Z uwagi na pandemię młodzież

zmieniła plany i przygotowała

zestawy: szablony liści oraz

kawałki bibuły, które zostały

przekazane do wyklejania

podopiecznym ośrodka. Planowany

spacer oraz wspólne działania

plastyczne odbędą się na

wiosnę.



SZKOŁA
PODSTAWOWA IM
A. MICKIEWICZA

W SKOKACH

ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO: 

"MOBILNY GŁOŚNIK DLA

SZKOŁY"

Nowe wsparcie szkolnego

nagłośnienia przyda się

podczas szkolnych

uroczystości, ale 

i szkolnych zabaw oraz na

co dzień.



"MYŚLIMY O SENIORACH

PODCZAS ŚWIĄT BOŻEGO

NARODZENIA"

Członkowie SKMO zorganizowali

Jarmark Bożonarodzeniowy 

i przygotowali paczki dla

seniorów i seniorek, w których

znajdowały się m.in.

własnoręcznie robione pierniki

upieczone podczas Nocy

piernikowej!

 



SZYCIE MASECZEK 

Członkowie SKMO zaangazowali się w

akcję szycia maseczek 

i następnie przekazali je na potrzeby

szkoły oraz seniorów i seniorek.



SZKOŁA
PODSTAWOWA 

NR 2 W MUROWANEJ
GOŚLINIE

ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO:

"POPRAWA JAKOŚCI

SZKOLNEGO SPRZĘTU AUDIO"

Nowe kable i akcesoria

szkolnego sprzętu estradowego,

by ułatwić  organizację

dyskotek oraz apeli.



SPOTKANIE Z SENIORAMI

I SENIORKAMI

Członkowie SKMO zorganizowali

spotkanie dla seniorów i seniorek

pełne atrakcji: odegrali scenkę

pt. "Kiedyś to było!",

przyszykowali zagadki 

i łamigłówki, a na koniec wszyscy

mieli okazję wspólnie biesiadować

i śpiewać piosenki!



SPOTKANIE OPŁATKOWE

Wolontariusze pomogli

zrealizować spotkanie

opłatkowe razem z

Goślińskim

Stowarzyszeniem

Przyjaciół Osób

Niepełnosprawnych.



SZKOŁA PODSTAWOWA 
W POBIEDZISKACH

ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO:

"CHILL TIME - STREFA

MIŁEGO WYPOCZYNKU" 

Utworzenie strefy

odpoczynku i relaksu 

z wygodnymi pufami,

poduszkami i wykładziną, 

a także regałem do

BOOKCROSSINGU.



AKCJA ANTYHEJT 

Członkowie SKMO

przeprowadzili kampanię

społeczną na temat hejtu 

i mowy nienawiści w swojej

szkole. Stworzyli piosenkę,

wywiad oraz prezentację, z

którą odwiedzali pozostałe

klasy by opowiadać im o tym

ważnym temacie. 



NAGRANIE DLA SENIORÓW

I SENIOREK

Członkowie SKMO przeprowadzili

humorystyczny wywiad, w którym

na temat starości rozmawiają 

z uczniami młodszych klas. Plik

dźwiękowy został przekazany do

Klubu Seniora działającego przy

Ośrodku Kultury w Pobiedziskach.
SK
MO



ZWYCIĘSKI 

PROJEKT SBO:

"MUZA NA PRZERWACH" 

Zakup dużego głośnika 

z okablowaniem, by móc

słuchać muzyki na

przerwach.

SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 3 W SZAMOTUŁACH



ZBIÓRKA NA RZECZ

POTRZEBUJĄCYCH

SENIORÓW I

SENIOREK

Szkolne Wielkoduchy

same zorganizowały 

i przeprowadziły

zbiórkę różnych

artykułów na rzecz

seniorów i seniorek 

z Szamotuł.



ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA

RZECZ POTRZEBUJĄCEGO

KOLEGI

Uczniowie przeprowadzili

zbiórki charytatywne dla

chorego chłopca w trakcie

turnieju konnego w Baborówku

Horse Sale Show. Pomagali

również w prowadzeniu

licytacji na grupie na

Facebooku.



ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO:

"ODPRĘŻ SIĘ" 

Wyposażenie szkoły w sofy,

stolik oraz ładowarki USB, by

oczekiwanie na lekcje było

przyjemniejsze dla uczniów. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
IM. GENERAŁA 
T. KUTRZEBY 

W OBORNIKACH



ORSZAK TRZECH

KRÓLI I ZBIÓRKA NA

HOSPICJUM

Podczas uroczystości po

nabożeństwie Trzech

Króli wolontariusze

zbierali datki na

hospicjum domowe

prowadzone przez

stowarzyszenie Ludzki

Gest i rozdawali

zmarzniętym

uczestnikom gorącą

herbatę.



CHARYTATYWNY

TURNIEJ SPORTOWY

Młodzież z SKMO

zaangażowała się w kilka

zbiórek na leczenie

potrzebujących, między

innymi w charytatywny

halowy turniej kibiców

Lecha w Obornikach.

Wolontariusze i

wolontariuszki wspierali

zbiórkę pieniędzy, poprzez

obsługę punktów

gastronomicznych.



SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 1 W KOMORNIKACH

ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO:

"PRZERWY Z NUTĄ

RYWALIZACJI" 

Zakup sprzętu do gier

zręcznościowych, takich tak

cymbergaj czy piłkarzyki.



AKCJA ANTYSMOGOWA

Uczniowie stworzyli

edukacyjną prezentację na

temat tego, czym jest smog,

jakie są jego przyczyny,

skutki i znaczenia dla

wielu dziedzin Naszego

życia. Oprócz tego powstała

gazetka informacyjna na

szkolnym korytarzu.



AKCJA MASECZKOWA

Szkoła przekazała

wielorazowe maseczki

potrzebującym seniorom

i seniorkom.



SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 5 W

LUBONIU

ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO:

"AKTYWNA I WESOŁA

PRZERWA" 

Urozmaicenie szkolnych

korytarzy za pomocą gier

ruchowych w formie naklejek na

podłogę.



POMAGAMY HOSPICJUM

PALIUM

Młodzież z SKMO stworzyła

własnoręcznie kartki,

które wraz z zebranymi

nutridrinkami trafiły do

potrzebujących pacjentów.



MOTYLE DLA HOSPICUUM

PALIUM

Uczniowie i uczennice z SKMO

przyłączyli się do akcji

organizowanej przez Hospicjum

Palium - #motylwdomu. Przesłane

zostały piękne zdjęcia i film.

Miały one przypominać działania

realizowane w ramach Motylego

Wolontariatu.



SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

NR 74 W POZNANIU
ZWYCIĘSKI 

PROJEKT SBO: 

"RELAKS NA

PRZERWIE" 

Zakup leżaków na

szkolne

boisko.



KOLĘDOWANIE U

SENIORÓW I SENIOREK

Młodzież SKMO odwiedziła

Klub Seniora na Osiedlu

Kopernika, aby wspólnie

pokolędować. Nie zabrakło

tradycyjnych kolęd i

pastorałek. Uczniowie 

i uczennice złożyli

seniorom i seniorkom

życzenia noworoczne od

całej społeczności

szkolnej i wręczyli

słodkości - własnoręcznie

robione babeczki.



PORADNIK POSTEPOWANIA

WOBEC OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Młodzież z SKMO

stworzyła poradnik dla

społeczności szkolnej ze

wskazówkami, jak pomagać

osobom 

z niepełnosprawnościami. 



LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. GEN. J. WYBICKIEGO 
W ŚREMIE

ZWYCIĘSKI 

PROJEKT SBO:

"MAGNETOFONY" 

Zakup magnetofonów,

czyli niezbędnego

(zwłaszcza podczas

matur!) sprzętu. 



AKCJA ANTY-PAPIEROSOWA

Młodzież SKMO zorganizowała akcję pt. ” Jabłko,

cukierek zamiast papierosa”. W ramach tego

przedsięwzięcia od samego rana witano wszystkich

wchodzących do szkoły cukierkami z etykietą „Nie

palę”. W auli szkoły zorganizowano 4 tury

spotkań nt. szkodliwości palenia, a w zajęciach

wzięła udział pracownica Straży Miejskiej. 

Członkowie SKMO z koszami pełnymi jabłek udali

się na Rynek w Śremie gdzie podchodzili do

przechodniów (zwłaszcza z papierosem w ręce) i

częstowali jabłkami przypominając o szkodliwości

palenia. Nie ominęli również pracowników Urzędu

Miejskiego, Starostwa Powiatowego czy

okolicznych sklepów.



"NAPISZ LIST 

DO SENIORA/SENIORKI"

Członkowie SKMO napisali listy

do mieszkańców Domu Pomocy

Społecznej w Psarskiem oraz przy

ulicy Farnej w Śremie. Dzięki

temu 79 osób otrzymało przesyłkę

z pozdrowieniami i słodyczami.

Podopieczni DPSów w czasie

pandemii nie mogą być odwiedzani

więc listy i słodycze dla

seniorów i seniorek zaniosły

przedstawicielki SKMO.



SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

NR 2 W SKÓRZEWIE
ZWYCIĘSKI 

PROJEKT SBO:

"ŚNIADANIE NA

TRAWIE" 

Zakup ławek i stołów

piknikowych.



PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA

SENIORÓW I SENIOREK

Akcja miała na celu utworzenie

paczek oraz spersonalizowanych

listów dla osób starszych

przebywających w DPS w

Jarogniewicach oraz DPS przy

zakonie sióstr Urszulanek. 

Młodzież SKMO chciała, żeby w

szczególnym okresie Świąt

seniorzy i seniorki poczuli się

mniej samotni.



AKCJA

MASECZKOWA

Członkowie SKMO

przekazali

potrzebującym seniorom

i seniorkom maseczki

ochronne, które miały

zapewnić wsparcie 

w trakcie pandemii.



SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. KAWALERÓW ORDERU

UŚMIECHU W LUSÓWKU
ZWYCIĘSKI 

PROJEKT SBO: 

"MUZYKA NA

PRZERWACH" 

Zakup sprzętu, który

umożliwi puszczanie

na przerwach muzyki.



ŻYCZENIA DLA 

SENIORÓW I SENIOREK

SKMO przygotował życzenia dla

seniorów i seniorek, które wysłane

zostały do 4 ośrodków: DPS Ugory,

Domu Seniora Złoty Wiek w

Bolewicach, Domu Spokojnej Starości

w Reczu oraz Domu Pobytu Seniora w

Poznaniu przy ulicy Lechickiej.



OCHRONA ŚRODOWISKA

LOKALNEGO I NIE TYLKO!

Członkowie SKMO

stworzyli edukacyjną prezentację

dla społeczności szkolnej o tym,

jak dbać o środowisko naturalne,

wyszczególniając zachowanie w

parkach, lasach oraz co

można zrobić, by przyczyniać się

do dbania o powietrze i rzeki.



ZESPÓŁ 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM.DR WANDY BŁEŃSKIEJ 

W NIEPRUSZEWIE

ZWYCIĘSKI 

PROJEKT SBO:

"KĄCIK WYPOCZYNKOWY"

Zakup kolorowych puf do

korzystania podczas

przerw.

 



WYMIANA WŁASNORĘCZNIE ZROBIONYCH

UPOMINKÓW Z PODOPIECZNYMI OŚRODKA

"PROMYK"

Członkowie SKMO przygotowywali kartki

okolicznościowe dla podopiecznych Ośrodka

"Promyk" i ich opiekunów. Reprezentanci

wraz z opiekunem projektu spotkali się 

z podopiecznymi Ośrodka i przekazali

upominki – własnoręcznie

wykonane mydełka. Spotkanie przebiegło w

miłej atmosferze, a członkowie Klubu mieli

okazję zobaczyć Ośrodek i dostrzec, jakie

zdolności posiadają uczestnicy

organizowanych w nim zajęć.



AKCJA ANTYSMOGOWA

 

Wolontariusze i wolontariuszki

SKMO wykonali plakaty anty-

smogowe i przeszli z nimi

przez wieś Niepruszewo, a

następnie przytwierdzili je w

widocznych miejscach. Celem

akcji było zachęcenie do nie

palenia śmieci w piecach.



SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 1

IM.BOGUSŁAWSKIEGO W
SUCHYM LESIE

ZWYCIĘSKI 

PROJEKT SBO:

"MŁODZI REPORTERZY" 

Zakup profesjonalnej

kamery i założenie kanału

na YouTube, by móc

dokumentować wydarzenia z

życia szkoły

 



ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W DPS

 

Członkowie SKMO zorganizowali

spotkanie dla mieszkańców DPS Ugory

Spotkanie poprzedziła zbiórka

szkolna, dzięki której dla każdego

z seniorów przygotowane zostały

drobne upominki. Spotkanie z

osobami starszymi uświetniło

wspólne kolędowanie, wręczenie

prezentów i własnoręcznie

przygotowanych kartek świątecznych,

a także międzypokoleniowe gry.

 



AKCJA NA RZECZ

SCHRONISKA 

W BRODZISZEWIE

Uczniowie i uczennice 

z SKMO przeprowadzili 

w szkole zbiórkę

potrzebnych rzeczy i

odwiedzili schronisko dla

zwierząt w Brodziszewie,

dostarczając zebrane

przedmioty oraz zapoznając

się z podopiecznymi

schroniska.   

 

 



SZKOŁA
PODSTAWOWA 

NR 1 W POZNANIU

ZWYCIĘSKI 

PROJEKT SBO:

"WIELKIE ULEPSZENIE

PATIA W SZKOLE"

Urozmaicenie szkolnego

patio poprzez akcesoria do

aktywnego spędzania czasu

(np. sprzęt do koszykówki,

farby do betonu)

 



SZKOLNE ŚWIĘTO

BABCI I DZIADKA

Członkowie SKMO ugościli w

szkole niezwykłych gości -

Babcie i Dziadków uczniów

klas IV,V,VI,VII. Seniorzy

i Seniorki wraz z uczniami i

uczennicami zaliczyli

sprawdzian z wiedzy ogólnej,

śpiewali, pisali wiersze, a

ostatnim akcentem tego dnia

było udzielenie wywiadu

uczniom klasy 8D i 8E .



WYJĄTKOWA LEKCJA

Członkowie SKMO wyszli 

z inicjatywą i postanowili

zwiększyć swoją wiedzę na temat

niepełnosprawności i działań na

rzecz osób z niepełnosprawnością.

Zaprosili na lekcję gościa –

nauczycielkę z ich szkoły, która

sama porusza się na wózku.

Uczniowie próbowali zdefiniować

niepełnosprawność oraz mieli

okazję do dyskusji na temat

niepełnosprawności psychicznej,

oraz fizycznej.

fot. https://www.youtube.com/watch?v=RUbAzv_SeRc



SZKOŁA
PODSTAWOWA

IM.AUGUSTA
CIESZKOWSKIEGO 

W KICINIE

ZWYCIĘSKI 

PROJEKT SBO:

"ZAKUP ŁAWEK

OGRODOWYCH I PUF"

Więcej miejsc do

siedzenia w ogródku

sensorycznym i na

szkolnym holu



PIKNIK CZTERECH WIELKICH

W ramach inicjatywy na rzecz

lokalnej społeczności młodzież ze

Szkolnego Klubu Młodego Obywatela

zaangażowała się w 5. Piknik

Czterech Wielkich w Kicinie

tematycznie związany z medycyną,

zdrowym odżywianiem i aktywnym

życiem. Uczniowie i uczennice

włączyli się w proces przygotowań, 

a także aktywnie promowali piknik

zachęcając mieszkańców do większej

dbałości o swoje zdrowie.



WŁASNORĘCZNIE ZROBIONE

KARTKI DLA DPS

Członkowie SKMO postanowili

wykonać kartki ozdabiane przez

nich różnymi technikami 

i wysłać je do DPS Ugory.

Wolontariusze i wolontariuszki

podzielili się zadaniami,

materiałami plastycznymi 

i część wykonali w świetlicy, 

a pozostałe kartki zrobili 

w domu.



SZKOŁA POSTAWOWA
IM. JANA BRZECHWY

W ROKIETNICY

ZWYCIĘSKI PROJEKT SBO:

"ARDUINO4YOU - PROJEKT

PODSTAW ARDUINO" 

Zakup i zajęcia z wykorzystaniem

podstawowych zestawów

elektrotechnicznych korzystających

z platformy ARDUINO UNO, co

umożliwia dostęp do szerokiego

zakresu działań - od nauki

teoretycznej wspieranej darmowymi

kursami internetowymi do ciekawych

prac praktycznych, takich jak np.

programowanie

 



GRY PLANSZOWE Z PRZEDSZKOLAKAMI

Uczniowie i uczennice z SKMO wybrali się do

przedszkola publicznego „Bajeczka”

mieszczącego się na terenie gminy Rokietnica.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Planszówka

lepsza niż komórka!” i miały na celu

zwrócenie uwagi na to, że czas poświęcony na

wspólną grę planszową, z dala od internetu,

komputera czy telefonu, jest czasem, w którym

rodzi się wyjątkowa bliskość i mogą zaistnieć

prawdziwe emocje: rywalizacji i współpracy.

Uczniowie zapoznali przedszkolaki z ciekawymi

grami edukacyjnymi,dostosowanymi do ich

wieku.



ODWIEDZINY W OŚRODKU

REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W

KIEKRZU

Członkowie SKMO odwiedzili Zespół Szkół 

nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla

Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu. Mieli okazję

poznać niezwykłą historię budynku, w

którym obecnie mieści się szpital oraz

szkoła, a przede wszystkim zobaczyć, jak

przebiega tam edukacja i terapia dzieci,

od arteterapii i  muzykoterapii aż po

wyjątkowe warsztaty plastyczne.

Zaangażowali się także w warsztaty

plastyczne i zajęcia z planszówkami.



SZKOŁA PODSTAWOWA
W SZCZODRZYKOWIE ZWYCIĘSKI

PROJEKT SBO:

"ZAKUP ŁAWEK

PIKNIKOWYCH"

Nabycie sprzętu,

który umożliwi

lekcje plenerowe.



"POMAGAMY MARCINOWI!"

Członkowie SKMO przeprowadzili liczne

inicjatywy na rzecz chłopca

wymagającego leczenia. By zebrać

pieniądze zorganizowali dyskotekę

szkolną, podczas której można było za

symboliczne kwoty zamawiać piosenki

oraz kupić domowe ciasto. Następnie

uczniowie i uczennice zaprojektowali

kalendarze, z których dochód również

wsparł zbiórkę, a także zrobili 

i rozprowadzili stroiki oraz dekoracje

świąteczne, angażując w działanie swoje

rodziny.



SZKOLNY DZIEŃ BABCI I

DZIADKA

Międzypokoleniowe spotkanie w

szkole jest już tradycją. Tym

razem wolontariusze i

wolontariuszki SKMO zaoferowali

pomoc w organizacji imprezy.

Zajęli się stroną poczęstunku:

przygotowali stoły, wystrój,

naczynia jednorazowe, upiekli

ciasta i obsługiwali seniorów i

seniorki.



GRATULUJEMY
WOLONTARIUSZOM ORAZ

ICH KOORDYNATOROM
POMYSŁÓW, ENERGII I ZAANGAŻOWANIA 

W REALIZACJĘ WSZYSTKICH DZIAŁAŃ!



PODSUMOWANIE 
PROJEKTU W LICZBACH



UCZNIÓW I UCZENNIC

SKUPIONYCH W SKMO

INICJATYW NA RZECZ

OSÓB STARSZYCH LUB Z

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

INICJATYW NA RZECZ

LOKALNEJ

SPOŁECZNOŚCI

EDYCJI SBO

NAUCZYCIELI 

I NAUCZYCIELEK

WARSZTATÓW

EDUKACYJNYCH



POZASZKOLNE
REZULTATY
PROJEKTU

SZKOLENIA DLA
PRACOWNIKÓW

SAMORZĄDOWYCH

CZTERY OGÓLNODOSTĘPNE
PUBLIKACJE

POWSTANIE
OGÓLNODOSTĘPNEJ

PODSTRONY PROJEKTU 
Z FUNKCJONALNOŚCIAMI

DLA SKMO



promowania konsultacji społecznych pośród osób

młodych i tym samym zwiększenie ich frekwencji

wykorzystanie innowacyjnych metod konsultacji,

atrakcyjnych dla młodych obywateli (mediów

społecznościowych, internetu) w procesach

konsultacyjnych 

sprawdzone rozwiązania usprawniające 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW
SAMORZĄDOWYCH

 
Trzy jednodniowe szkolenia z dziedziny

aktywizacji obywatelskiej osób młodych 

i włączania ich w proces konsultacji społecznych

obejmowały m.in. tematy:

i uatrakcyjniające budżet obywatelski

 



Publikacja czterech
merytorycznych poradników 



Podstrona projektu
 

Podstrona projektu na metropolitalnym portalu konsultacji

społecznych www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo 

jest ogólnodostępna, by mogła służyć członkom SKMO, a także

pozostałym uczniom oraz osobom zainteresowanym spoza szkół

objętych projektem. Zawiera moduł poświęcony Szkolnym Budżetom

Obywatelskim, przedstawiający wszystkie przeprowadzone edycje,

oraz moduł e-learningowy na temat zasad przygotowywania

projektów obywatelskich.

 

http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo
http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo
http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo
http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo
http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo


Projekt współfinansowany przez 

Narodowy Instytut Wolności 

- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

na lata 2014-2020

Projekt zrealizowano w
partnerstwie:

 
Stowarzyszenie CREO

 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań



WWW

ZNAJDŹ NAS - KLIKNIJ:

https://www.centrumcreo.pl/
https://www.facebook.com/centrumcreo
https://www.instagram.com/stowarzyszenie.creo/?hl=pl

