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1. WYMAGANIE 

Respektowane są normy społeczne. 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

„Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży” 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

Projekt ma na celu zaktywizowanie 60 uczniów z Gimnazjum nr 3 w Lublinie z dzielnicy Wrotków poprzez 
opracowanie i wdrożenie w latach 2012-2014 programu wspierania partycypacji młodzieży. 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Projekt „Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży” jest działaniem partnerskim 
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Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja i Gimnazjum nr 3 w Lublinie, współfinansowanym przez 
Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. 

Projekt rozpoczął się 16 lipca 2012 r., a zakończy 30 września 2014 r. W tym czasie zostanie zrealizowany 
czterosemestralny program obejmujący: 

I. Szkolenia aktywizujące dla młodzieży: umiejętności liderskie, praca w grupie, samoorganizacja,  
w tym podejmowanie inicjatyw w grupie na rzecz szkoły, identyfikacja problemów i ich selekcja, 

II. Szkolenia dla młodzieży związane z życiem społecznym miasta i dzielnicy: identyfikacja 
problemów dzielnicy, ich selekcja, warsztaty krytycznego myślenia, podejmowanie inicjatyw na 
rzecz dzielnicy, 

III. Szkolenia na temat funkcjonowania organów, takich jak Rada Dzielnicy, Rada Miasta, 
Młodzieżowa Rada Miasta, 

IV. Utworzenie i wprowadzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków i jej funkcjonowanie. 

Zostanie także wprowadzony system cyklicznych konsultacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  
i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3. 

 

5. EFEKTY 

W dniu 28 marca 2014 r. powołana została na podstawie wyników wyborów Młodzieżowa Rada Dzielnicy 
Wrotków. Funkcjonowanie Rady, jak i inne działania zrealizowane w ramach programu „Razem dla 
Wrotkowa” przyczyniły się do zwiększenia zaangażowania młodzieży z Gimnazjum nr 3 w Lublinie w życie 
dzielnicy Wrotków. 

 Uczniowie przeprowadzili badania społeczne na temat Wrotkowa wśród mieszkańców dzielnicy i 
przygotowali 24 przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym oraz 
charytatywnym, m.in.: 

- zajęcia taneczne i plastyczne dla dzieci z Przedszkoli nr 66 i 78 w Lublinie,  

- zbiórkę na schronisko dla zwierząt przeprowadzoną w sklepach osiedlowych,  

- happeningi promujące życzliwość na drodze,  

- grę terenową pozwalającą młodszym gimnazjalistom poznać Wrotków i jego atrakcje,  

- rozgrywki sportowe dla młodszych kolegów i koleżanek – uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 

 - plenerową inicjatywę we współpracy z Radą Rodziców dla społeczności dzielnicy pod nazwą „Kino pod 
chmurką”. 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

Współpraca z partnerem zewnętrznym, tj. organizacją pozarządową przynosi szereg wzajemnych korzyści, 
ale wymaga wypracowania czytelnych zasad współdziałania, które są niezbędne dla osiągnięcia celów 
projektu bez naruszania norm odnoszących się do bezpieczeństwa uczniów i reguł funkcjonowania szkoły. 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

- Internet (strona www projektu i media społecznościowe jako sposób upowszechniania i zarazem 
metoda komunikacji  między uczestnikami projektu),  



- media lokalne,  

- spotkania i konsultacje Młodzieżowej Rady Dzielnicy z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 
Uczniowskim Gimnazjum, a także z partnerami zewnętrznymi m.in. Radą Dzielnicy i Młodzieżową Radą 
Miasta, 

- banery, plakaty, ulotki, ogłoszenia, 

- konferencja podsumowująca  z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, władz osiedlowych, 
przedstawicieli innych szkół, mieszkańców osiedla, organizatorów i uczestników. 

 

 

 


