Program edukacyjno-integracyjny dla dzieci ukraińskich i polskich
Program ma zapewnić dzieciom lepsze warunki startu w nowym roku szkolnym poprzez zajęcia
realizowane w czasie okresu wakacji oraz potencjalnie być kontynuowanym w trakcie roku
szkolnego w dostosowanej formie, np. zajęć weekendowych lub podczas dłuższych przerw jak
ferie zimowe.
W sposób pośredni projekt ten pomoże również rodzicom uchodźcom, którzy w czasie zajęć
organizowanych dla dzieci będą mogli poświęcić swój czas na znalezienie zatrudnienia lub
pracę.
1. Cele programu
Program ma na celu osiągnięcie lub wsparcie następujących efektów:
a. Integracja polskich i ukraińskich dzieci uwzględniająca edukację kulturalną
b. Poprawa znajomości języka polskiego wśród dzieci ukraińskich dla zwiększenia
możliwości uczestniczenia w polskim systemie edukacji
2. Kluczowe założenia
Wymagania programowe fundatora bądź operatora:
a. Harmonogram programu: Dwutygodniowe turnusy w okresie wakacyjnym (18.07.2022
– 26.08.2022) potencjalnie organizowane równolegle w kilku lokalizacjach/placówkach
w zależności od liczebności jednego turnusu
b. Uczestnicy: Dzieci ukraińskie (uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 26
lutego 2022) oraz polskie
c. Liczba uczestników: Co najmniej 5001 w proporcjach około 70:30 (w tym ~350 dzieci
ukraińskich oraz ~150 dzieci polskich)
d. Raportowanie:
i. Obowiązkowe raportowanie finansowe pozwalające operatorowi na
odpowiednie rozliczanie otrzymanych faktur oraz dokonywane w sposób
określony przez operatora
ii. Obowiązkowe raportowanie efektów programu, dokonywane wedle wymogów
operatora
Dodatkowe sugestie dotyczące założeń i organizacji programu:
a. Czas trwania zajęć: Realizowane w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00
b. Podział na grupy: Uczestnicy zostaną podzieleni na turnusy, w ramach których
powstaną grupy mieszane. Dodatkowo w ramach turnusu dzieci będą dobierane do
poszczególnych zajęć w mniejszych podgrupach zbliżonych wiekiem (zakładając
sugerowany wiek uczestników 5-17 lat)
c. Lokalizacja:
i. Zajęcia podstawowe w pomieszczeniach organizatora
ii. Zajęcia sportowe na obiektach organizatora lub współpracujących
z organizatorem
iii. Zajęcia dodatkowe realizowane przez partnerów na wyznaczonych przez nich
terenach
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Uczestnicy mogą wziąć udział w programie więcej niż raz (w 2 lub 3 turnusach), co w szczególności dotyczy
dzieci ukraińskich. Pierwszeństwo przyznaje się uczestnikom pierwszorazowym.
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d. Zakres programowy:
i. Zajęcia z języków obcych (j. polskiego oraz potencjalnie j. angielskiego)
ii. Zajęcia integracyjno-kulturowe (np. plastyczne, muzyczne, teatralne)
iii. Wyjścia do kina oraz inne atrakcje dostępne na terenie miasta lub w okolicach
iv. Zajęcia sportowe (w tym wyjścia na basen oraz gry drużynowe)
e. Finansowanie: Zajęcia w pełni bezpłatne dla uczestników (koszt pokrywany ze
zgromadzonych funduszy)
f. Wyżywienie: Wyżywienie zapewnione w trakcie programu w formie drugiego
śniadania podawanego między sesjami przedpołudniową i popołudniową (w okolicach
godziny 12:00)
g. Kanały promocyjne: Świadomość rodziców dzieci ukraińskich o programie może
zostać zbudowana z użyciem szerokiego spektrum kanałów dotarcia, takich jak:
i. NGO (np. fundacje uczestniczące w SOS dla Edukacji)
ii. Media społecznościowe
iii. Organy samorządowe (reklamy w komunikacji miejskiej, ośrodkach dla
uchodźców, urzędach oraz samorządowych stronach internetowych)
3. Szacowany budżet i harmonogram zajęć
a. Budżet przyznany przez fundatora (międzynarodową organizację pozarządową
pracującą w charakterze charytatywnym) na jednego uczestnika turnusu
dwutygodniowego to orientacyjnie ~1400PLN i uwzględnia on wszystkie działania
związane z organizacją programu przez organizatora.
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4. Opis przykładowego programu zajęć i atrakcji
Program zajęć dla pilotażowego programu w Kielcach, został zaplanowany na podstawie
jednego trzytygodniowego turnusu (15 dni roboczych). Każdy dzień podzielono na część
przedpołudniową (08:00-12:00) oraz popołudniową (12:00-16:00). W poszczególnych
częściach każdego dnia zaplanowano dedykowane zajęcia, które w przypadku niewypełnienia
pełnych 4 godzin będą uzupełnianie grami i zabawami integracyjnymi na terenie placówki
organizatora.
W ramach programu pilotażowego uczestnicy będą brali udział we wstępnie wskazanych
zajęciach opisanych w poniższej tabeli.
Zajęcia
Język Polski
Język Angielski
Warsztaty pierwszej pomocy
Warsztaty kulinarne „Domowa Spiżarnia”
Baseny tropikalne „Bińkowski”

Wymiar czasowy na
Komentarz
jeden turnus
9 x 2h Wyłącznie dzieci ukraińskie
9 x 2h Wyłącznie dzieci polskie
1 x 2-3h
1 x 2-3h
3 x 2h

Park linowy na Stadionie
Leśne grillowanie
Kręgle
Kino
Gra terenowa „Poznaj miasto”
Warsztaty naukowe w Energetycznym
Centrum Nauki (ECN)
Turniej sportowy
Całodniowa wycieczka do Oceaniki w
Chrustach
Warsztaty w „Magii karmelu”
Warsztaty w Muzeum Zabawek i Zabawy
Gra terenowa na Kadzielni (tyrolka,
zwiedzanie jaskiń, pływanie kajakami, grill)
Zwiedzanie Centrum Geoedukacji
Centrum nauki Leonardo da Vinci
(wystawa + warsztaty)
Bezpieczne wakacje nad wodą
Gry i zabawy integracyjne na terenie
placówki

1 x 2-3h
1 x 2-3h
1 x 2-3h
1 x 2h
1 x 2-3h
1 x 2-3h
1 x 4h
1 x 8h
1 x 2-3h
1 x 2-3h
1 x 6h
1 x 2-3h
1 x 8h
1 x 8h
6 x 2h
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Zajęcia te będą również uzupełniały
czas między innymi zajęciami

