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„Młodzież i filantropia' – podsumowanie projektu
Uczniowie z dziewięciu szkół na Mazowszu wywalczyli dla wybranej przez siebie
organizacji pozarządowej po 5 tys. zł. Efekty projektu „Młodzież i filantropia”, którego
celem jest zaangażowanie młodzieży w pomoc społecznościom lokalnym,
zaprezentowane zostały w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Dariusz Piątek,
Wicewojewoda Mazowiecki oraz Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty wręczyli
dyplomy drużynom, które brały udział w projekcie. Pomysłodawcą inicjatywy jest
Fundacja dla Polski.

Uczniowie z  dziewięciu szkół  na Mazowszu wywalczyli  dla
wybranej  przez  siebie  organizacji  pozarządowej  po  5  tys.  zł.  Efekty  projektu  „Młodzież  i
filantropia”, którego celem jest zaangażowanie młodzieży w pomoc społecznościom lokalnym,
zaprezentowane  zostały  w  Mazowieckim  Urzędzie  Wojewódzkim.  Dariusz  Piątek,
Wicewojewoda Mazowiecki oraz Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty wręczyli dyplomy
drużynom, które brały udział w projekcie. Pomysłodawcą inicjatywy jest Fundacja dla Polski.

Uczniowie, pracując w zespołach, wybrali lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia,
fundacje), w których prowadzili zajęcia dla podopiecznych, organizowali zbiórki odzieży itp.
Podczas  finałów  szkolnych  prezentowali  efekty  swojej  pracy.  Grupa,  która  przygotowała
najlepszą prezentację, zdobyła nagrodę w wysokości 5 tys. złotych dla NGO, będącej tematem
ich prezentacji.

'Projekt jest niezwykle cenny, gdyż wyrabia wrażliwość i umiejętności działania dla lokalnej
społeczności.  Dzięki  takim  przedsięwzięciom  szkoła  może  lepiej  realizować  swoją  misję
wychowawczą. Cieszymy się, że projekt został zapoczątkowany na Mazowszu' – mówi Karol
Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty.

'To nieprawda, że młodzież jest egoistyczna. Projekt „Młodzież i filantropia” pomaga umacniać
rolę szkoły jako miejsca, w którym młodzi ludzie zdobywają nie tylko wiedzę, ale także uczą się
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wrażliwości  na  potrzeby  drugiego  człowieka.  Chcielibyśmy  rozszerzać  takie  inicjatywy  w
przyszłości' – powiedział Dariusz Piątek, Wicewojewoda Mazowiecki.

W tegorocznej,  drugiej  już edycji  projektu wzięło udział  10 szkół  z  Mazowsza,  z  czego 9

pozyskało  wsparcie  finansowe  dla  organizacji  
pozarządowych:  Gimnazjum  nr  4  im.  Książąt  Mazowieckich  w  Ciechanowie  (środki  dla
Stowarzyszenia Psychoart), Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu (Grójecki Klub
Sportowy Mazowsze), Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim
(Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki), Liceum Ogólnokształcące im.
Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim (Stowarzyszenie Koniczynka), Zespół Szkół
nr 3 w Płocku (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Kai Kairos), Gimnazjum nr 6 im.
prof.  Wł.  Szafera  w  Płocku  (Stowarzyszenie  Hospicyjno  –  Paliatywne  Hospicjum Płockie),
Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku (Wodne
Ochotnicze  Pogotowie  Ratunkowe w Pułtusku),  Publiczne  Gimnazjum nr  13  z  Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu (Hospicjum Królowej Apostołów), Społeczne
Liceum z Maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana w Warszawie (Fundacja św. Jana
Jerozolimskiego). Projekt był realizowany w partnerstwie z wojewodą mazowieckim, kuratorem
oświaty  oraz  Mazowieckim  Samorządowym  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli.
'Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Mamy już nawet rezerwową listę gimnazjów i
liceów, które chciałyby przystąpić do projektu w następnym roku' – mówi Agnieszka Sawczuk,
prezes Fundacji dla Polski.
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