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EWALUACJA PROJEKTU LOKALNEGO w SOSW Włodawa 

2019/2020 r. 

NAZWA PROJEKTU 

„Aktywni na 100 lat” 

 

OPIS PROJEKTU (cele, grupa docelowa, zagadnienia kluczowe) 

Wspieranie PCK w wypełnianiu humanitarnej misji. Priorytetem były działania z zakresu 

bezpieczeństwa (w tym promocja pokoju na świecie) oraz edukacja prozdrowotna. 

Grupa docelowa: dzieci i młodzież Ośrodka, a także społeczność lokalna powiatu 

włodawskiego  

Zagadnienia kluczowe:  

 Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa oraz promocja 

zdrowego stylu życia z wykorzystaniem zakupionego DUSZKA (chodząca maskotka). 

Grupa nazywa go ambasadorem bezpieczeństwa (ze względu na wyszyty na ramieniu 

symbol gołąbka pokoju). 

 Integracja dzieci i młodzieży  

 Promocja zasad leżących u podstaw UE, tj. poszanowania praw dziecka, tolerancja, 

zwrócenie uwagi na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju na świecie (symbol 

gołąbka pokoju towarzyszył grupie podczas wszystkich działań)  

 Dotarcie do jak najszerszej grupy potencjalnych Honorowych Dawców Krwi, 

promocja znaczenia systematycznego oddawania krwi. Czynne krwiodawstwo.  

 

HARMONOGRAM 

 

DATY DZIAŁANIE 

 

20.09-21.09.2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie akcji promującej działalność 

 i celowość GRUPY SIM PCK (Społecznych 

Instruktorów Młodzieżowych  PCK) podczas 

Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie. 

Wykorzystanie potencjału kulturowego miasta.  

W Festiwalu uczestniczyła społeczność lokalna, ale 

 i międzynarodowa odwiedzająca w tych dniach 

Włodawę.  

 

Grupa SIM PCK (Społecznych Instruktorów 

Młodzieżowych) przygotowała stoisko pełne atrakcji 

dla maluchów i dla dorosłych m.in.: 

-prowadzono pokazy resuscytacji krążeniowo-

oddechowej 

 -przygotowano quiz wiedzy dla dzieci „Zdrowie” 

oraz „Prawa człowieka i prawo humanitarne” 

 z nagrodami 

-przygotowano słodki poczęstunek  

w formie samodzielnie wykonanych pierniczków  

z logo ”Aktywni na 100 lat” oraz w kształcie 
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kropelek krwi promujących krwiodawstwo 

-malowanie twarzy 

-zorganizowanie zabawy „Pocztówka PCK za 

uśmiech”  

- fotoatrakcje z Wiewiórką PCK 

-wolontariusze zajęli się promocją materiałów 

edukacyjnych PCK 

-przeprowadzono ogólnopolską akcję 

 „Gorączka złota” 

-promowano krwiodawstwo, (oddawano także krew) 

 

21 września 2019r. młodzież włączyła społeczność 

lokalną i przyjezdną w Międzynarodowy Dzień 

Pokoju. Na tą okazję wolontariusze 

zaprojektowali specjalne naklejki i balony  

z gołąbkiem pokoju. Symbole pokoju rozdane 

zostały dla uczestników Festiwalu Trzech Kultur 

we Włodawie.  

 

21.11.2019r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integracyjne, kreatywne wydarzenie edukacyjne 

pod hasłem „Widzę, reaguję” z udziałem 

zakupionej maskotki Duszka.  

PROGRAM : 

 -PRAWA DZIECKA-UPAMIĘTNIENIE 

UCHWALENIA KONWENCJI O PRAWACH 

DZIECKA (w wykonaniu GRUPY SIM)  

-RATOWNIK MEDYCZNY W AKCJI-

SPOTKANIE Z RATOWNIKAMI  

-POKAZ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY  

W WYKONANIU GRUPY SIM PCK WŁODAWA 

 - EDUKACJA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 

POŻAROWEGO, POKAZY STRAŻACKIE 

- RYS HISTORYCZNY KRWIODAWSTWA 

(promocja krwiodawstwa w związku z 

przypadającymi w dn. 22-26 listopada Dniami 

Honorowego Krwiodawstwa PCK) 

- „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” 

PROFILAKTYKA ZDROWIA I UZALEŻNIEŃ W 

KONKURSIE WIEDZY ORAZ KONKURSIE 

PLASTYCZNYM Z NAGRODAMI (akcent 

związany z Światowym Dniem rzucania palenia 

Tytoniu) 

 

* rozdano maseczki ratownicze 

* rozdano gadżety przekazane przez RCKiK 

Lublin oraz KHDK we Włodawie 
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Dnia 4 grudnia  

Gala Wolontariatu w Lublinie 

 

 

 

 

 

Dnia 11 lutego 2020 r. udział w gali  

z okazji Europejskiego Dnia 

Numeru Alarmowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 marca 2020r. 

Akcja „Myśl globalnie działaj 

lokalnie”  

podsumowanie I edycji  

Udział w gali wolontariatu w Lublinie 

organizowanej przez PCK pod patronatem 

Marszałka Województwa Lubelskiego. 

Prezentowanie projektów. List gratulacyjny. 

 

 

 

Dnia 12 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim 

 w Lublinie odbyła się gala z okazji Europejskiego 

Dnia Numeru Alarmowego 112. Podczas 

uroczystości wojewoda lubelski Lech Sprawka 

nagrodził najlepsze prace zgłoszone na konkurs 

filmowy pt. „Co i jak zgłaszać? Numer alarmowy 

112”.  Celem konkursu było kształtowanie postaw 

pozwalających na właściwe korzystanie z w/w 

numeru. Uczennica Ośrodka Natalia Kowalczyk 

zdobyła II miejsce w wojewódzkim konkursie. Spot 

był zaprezentowany podczas gali.  

Szczegóły wydarzenia: 

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/europejski-

dzie%C5%84-numeru-alarmowego-112-

%E2%80%9Ejeste%C5%9Bcie-kluczowymi-

osobami%E2%80%9D 

 

 

Dnia 2 marca br. wolontariusze z naszego Ośrodka 

na terenie miasta rozdawali przechodniom 

własnoręcznie wymalowane siatki wielokrotnego 

użytku. Akcję przeprowadzono przed świętami,  

w czasie, kiedy robimy intensywne zakupy. Młodzi 

aktywiści poprzez akcję przypominali o dbaniu 

 o środowisko przyrodnicze i kształtowali 

odpowiedzialne nawyki konsumenckie.   

Używanie eko-toreb to jedna z najprostszych rzeczy, 

którą my – konsumenci  możemy zrobić dla naszej 

planety. Wartościowym pomysłem było 

wymalowanie na ekologicznych siatkach gołąbka 

pokoju. Symbol gołąbka towarzyszył grupie od 

początku realizacji programu „Aktywni na 100 

lat” PCK. Akcją „Myśl globalnie, działaj 

lokalnie” podsumowano pierwszą edycję. 
Informacja w mediach regionalnych:  

 

 http://podlasie24.pl//wlodawa/region/mysl-

globalnie-dzialaj-lokalnie-2d5a9.html 

 

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/europejski-dzie%C5%84-numeru-alarmowego-112-%E2%80%9Ejeste%C5%9Bcie-kluczowymi-osobami%E2%80%9D
https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/europejski-dzie%C5%84-numeru-alarmowego-112-%E2%80%9Ejeste%C5%9Bcie-kluczowymi-osobami%E2%80%9D
https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/europejski-dzie%C5%84-numeru-alarmowego-112-%E2%80%9Ejeste%C5%9Bcie-kluczowymi-osobami%E2%80%9D
https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/europejski-dzie%C5%84-numeru-alarmowego-112-%E2%80%9Ejeste%C5%9Bcie-kluczowymi-osobami%E2%80%9D
http://podlasie24.pl/wlodawa/region/mysl-globalnie-dzialaj-lokalnie-2d5a9.html
http://podlasie24.pl/wlodawa/region/mysl-globalnie-dzialaj-lokalnie-2d5a9.html
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REZULTATY PROJEKTU 

 Szeroki zakres działań. Prowadzono edukację społeczności szkolnej i lokalnej  

z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa oraz promocji zdrowego stylu 

życia.  Promowano także zasady leżące u podstaw UE, tj. poszanowanie praw dziecka, 

tolerancja, zwrócenie uwagi na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju na świecie 

(symbol gołąbka pokoju towarzyszył grupie podczas wszystkich działań) Dotarcie do 

jak najszerszej grupy potencjalnych Honorowych Dawców Krwi, promowano 

znaczenie systematycznego oddawania krwi.  

 Zrealizowano podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa proponowane 

na rok 2019/2020 tj.  
-Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych (Zrealizowano 

poprzez konkurs wiedzy i plastyczny pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”) 

-Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych. 

 Integracja z dziećmi z różnych szkół. Wprowadzając do programu naszej pracy 

hasła „integracja” zaczęliśmy integrację od naszej Grupy SIM PCK.(do grupy należą 

uczniowie różnych szkół powiatu włodawskiego) 

 Długofalowość działań 
- Przeszkoleni wolontariusze, którzy pracowali na rzecz projektu PCK, po jego 

zakończeniu cyklicznie będą promować dobre praktyki, które stosowali podczas pracy 

nad projektem. 

 Zrealizowany projekt przyczynił się do wzmocnienia idei wolontariatu  

w powiecie włodawskim 

 Wymiar europejski projektu może znaleźć odzwierciedlenie w następujących 

aspektach:  

-Projekt uwzględnia zagadnienia będące przedmiotem wspólnego zainteresowania 

społeczeństwa europejskiego, takich jak pokój na świecie, tolerancja, poszanowania 

praw dziecka/człowieka 

-Projekt pogłębia poczucie obywatelstwa europejskiego i pomaga zrozumieć rolę 

młodzieży w dzisiejszej i przyszłej Europie, do której przynależą np. poprzez 

zorganizowanie wydarzenia Międzynarodowego Dnia Pokoju podczas Festiwalu 

Trzech Kultur we Włodawie. W Festiwalu uczestniczy społeczność lokalna, ale 

 i międzynarodowa odwiedzająca w tych dniach Włodawę. 

 

WYKORZYSTANE METODY PRACY 

*  Stosowano interdyscyplinarne metody pracy biorąc udział w dwudniowym Festiwalu 

Trzech Kultur we Włodawie oraz organizując integracyjne wydarzenie edukacyjne pod 

hasłem „Widzę, reaguję”  

-pokazy pierwszej pomocy  

-konkurs wiedzy i plastyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch” profilaktyka zdrowia 

 i uzależnień   

-przygotowanie prezentacji nt. praw dziecka i upamiętnienia uchwalenia Konwencji  
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o Prawach Dziecka 

-pogadanki nt. bezpieczeństwa we współpracy z pogotowiem ratunkowym 

- pokazy strażackie we współpracy ze strażą pożarną 

-metoda dramy (scenki) o tematyce bezpieczeństwa, propagujące zasady udzielania pierwszej 

pomocy (montaż filmów)  

-spotkania integracyjne, zabawy z dziećmi (również niepełnosprawnymi)  

- pogadanki dla dzieci promujące zdrowie 

-promocja krwiodawstwa (czynne oddawanie krwi), kreatywna dystrybucja gadżetów 

promujących krwiodawstwo 

- projektowanie i dystrybucję naklejek z gołąbkiem pokoju  

- warsztaty wypiekania i zdobienia pierników z Logo PCK oraz promującymi krwiodawstwo, 

rozwijanie kreatywności  

-projektowanie plakatów 

-montowanie filmów 

-nauka pisania wniosków, pozyskiwanie dodatkowych sponsorów 

PODSUMOWANIE PRACY 

Co się udało? Jakie były trudności? 

Zaplanowane cele zostały 

zrealizowane. Udało się zrealizować 

dwa wydarzenia oraz 

sukces w wojewódzkim konkursie 

„Co i jak zgłaszać? Numer alarmowy 

112” 

 

 

Trudności z wyborem liderów grupy, każdy 

 z uczestników posiada cechy dobrego lidera. 

LICZBA I GRUPY ODBIORCÓW 

-społeczność szkolna i lokalna powiatu włodawskiego   

-strona FB zapewniła ogólnopolski zasięg 

-patronat medialny: Echo katolickie zapewnia zasięg całej diecezji siedleckiej 

- informacje w regionalnych mediach: Powiat Włodawski, TV Włodawa, Włodawa net, 

Centrum Wolontariatu we Włodawie 

WYKORZYSTANE INFORMACJE I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PODCZAS SZKOLEŃ 

WSTĘPNYCH DO REALIZACJI PROJEKTU LOKALNEGO 

Podczas szkoleń wstępnych i warsztatów edukacyjnych młodzież nabyła umiejętności oraz 

wiedzę pozwalającą na realizację projektu lokalnego w zakresie planowania działań, 

zdolności organizacyjnych, planowania budżetu, podziału obowiązków w grupie. Realizując 

przedstawione działania utrwaliła zdobyte wiadomości i nabyła doświadczenia. Rozwijano 

kompetencje społeczne i zawodowe. Poszerzono współpracę ze środowiskiem lokalnym 

instytucjami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi i mediami.  

Uczono się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe i sponsorów, które dodatkowo 

uatrakcyjniały prowadzone akcje.  Wśród instytucji i organizacji wspierających znalazły się: 

Starostwo Powiatowe Włodawa, Klub Honorowego Dawcy Krwi we Włodawie, Regionalne 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Lublin, Powiatowa Straż Pożarna. Pogotowie 

Ratunkowe, Fundusze na naklejki z gołąbkiem pokoju pozyskano od Lubelskiego Oddziału 

Okręgowego PCK. Na bieżąco odbywała się współpraca z Rejonowym Biurem PCK 

Włodawa. 
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ZDOBYTE DOŚWIADCZENIA PODCZAS PRACY NAD PROJEKTEM 

 

- podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych (certyfikat kompetencji 

społecznych) 

- utrwalano wiadomości zdobyte podczas szkoleń wstępnych poprzez organizację wydarzeń  

- zdobyto doświadczenie z zakresu organizacji ciekawych przedsięwzięć i akcji  

-zdobyto doświadczenie związane z pracą wolontariusza 

- wykształcenie w wolontariuszach postaw moralnych (szacunek, odpowiedzialność, itp.)  

- wykształcenie w wolontariuszach postaw prospołecznych (otwartość, wrażliwość, 

współczucie) 

- poszerzenie doświadczeń związanych z promocją zasad leżących u podstaw UE,  

tj. poszanowania praw dziecka, tolerancja, zwrócenie uwagi na potrzebę uczczenia 

 i przestrzegania pokoju na świecie 

- integracja z rówieśnikami 

- nawiązanie kontaktów i przyjaźni 

– nabycie umiejętności organizacyjnych i pracy w grupie 

 - nabycie umiejętności efektywnego gospodarowania czasem wolnym  

- nabycie odpowiedzialności za własne czyny  

- wykształcenie postaw twórczych 

- rozwinięcie zainteresowań i talentów 

-wzbogacono własną wiedzę prowadząc działania prozdrowotne oraz z zakresu zasad 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

 -kształtowano umiejętności związane z wykorzystaniem technik multimedialnych w pracy 

NGO (upowszechnianie przesłania projektu przez cały okres jego realizacji na stronie 

Facebook Grupa SIM PCK Włodawa). 

-poszerzono doświadczenia w zakresie współpracy z mediami (wywiady do gazet)  

-poszerzono doświadczenia w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

państwowymi i samorządowymi  

 

 

ewaluację sporządziła Marta Uźniak 


