Programy społeczne fundacji
SZKOŁA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW WOLONTARIATU

W 2012 roku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w Olsztynie, Fundacja realizowała projekt Szkoła Młodzieżowych Liderów
Wolontariatu. Projekt adresowany był do ludzi młodych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
wykazujących większą empatię i wrażliwość na potrzeby innych, zagrożonych marginalizacją
społeczną osób.
Zajęcia realizowane były na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku.
KSIĄŻKA OD POSZEWKI DO PODUSZKI

We wrześniu 2012 roku zakończyła się realizacja projektu „KSIĄŻKA OD POSZEWKI DO PODUSZKI”
dofinansowanego ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Projekt miał na celu
promocję czytelnictwa wśród dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną z terenu powiatu
ostródzkiego. Adresowany był do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, które z racji pochodzenia
mają utrudniony dostęp do czytelnictwa. Projekt realizowany był w dwóch blokach tematycznych:
„Książka do poduszki” i „Książka od poszewki”.

„KSIĄŻKA DO PODUSZKI” to warsztaty, które pozwoliły dzieciom lepiej poznać książki i polubić ich
czytanie oraz konkurs plastyczny na najciekawszą ilustrację do książek pani Ani Onichimowskiej.
Konkurs został rozstrzygnięty podczas spotkania z pisarką, które odbyło się 24 maja 2012 w czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.
Na konkurs plastyczny „Ilustracje do książek pani Ani” wpłynęło 70 prac wykonanych przez dzieci.

Komisja konkursowa, dzięki dofinansowaniu projektu z funduszy Starostwa, mogła przyznać
aż 18 nagród książkowych i 12 wyróżnień w postaci pamiętników. Nagrody nabrały
szczególnej wartości, gdyż pani Onichimowska wpisała do każdej z nich swój autograf ze

specjalną dedykacją dla laureata. Miłym akcentem były także nagrody specjalne ufundowane
przez samą pisarkę Annę Onichimowską oraz przez dyrektorkę biblioteki miejskiej – panią
Annę Głowińską.

Blok „KSIĄŻKA OD POSZEWKI” zakładał przybliżenie dzieciom dziejów pisma i książki,
twórców książki, współczesne oraz przyszłe formy książek, czyli poznanie książki „od
poszewki”. W ramach tego bloku odbyło się 24 maja 2012 roku spotkanie z pisarką książek
dziecięcych i młodzieżowych Anną Onichimowską oraz warsztaty zapoznające dzieci z
historią pisma i książek

Reportaż fotograficzny z tego wydarzenia znajduje się w zakładce: Galeria

JA, CZYLI KTO? DOCHODZENIE DO WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI POPRZEZ KSZTAŁTOWANIE
ZAINTERESOWAŃ

Projekt, realizowany w 2011 roku adresowany był do młodzieży, uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu ostródzkiego. W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia w: Klubie warsztatowo –

dyskusyjnym ZWIERCIADŁO, Klubie twórczości artystycznej DZIAŁANIE i Klubie miłośników historii i
sztuki DOZNANIE. Wszystkie zajęcia prowadzone były cyklicznie, co dwa tygodnie, metodami
projektu.
Łącznie dzięki dofinansowaniu projektu JA, CZYLI KTO? przez Zarząd Powiatu w Ostródzie, 66
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ostródzkiego mogło wziąć udział w proponowanych
przez Fundację zajęciach rozwijających ich zainteresowania.

Zajęcia Klubu twórczości artystycznej DZIAŁANIE pozwoliły uczniom na spędzenie czasu wolnego w
ciekawej i inspirującej rozwój formie.

Zajęcia o charakterze artystycznym, w ramach działalności Klubu miłośników historii i sztuki
DOZNANIE. Zajęcia miały charakter warsztatowy, część zajęć prowadzona była w plenerze. Dzięki
uczestnictwu w zajęciach zainteresowani uczniowie mogli wzbogacić swoją wiedzę, mieli też
możliwość spędzenia czasu wolnego w ciekawej formie.
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