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Zestawienie projektów realizowanych przez Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS” 
 

 

Lp. Nazwa projektu Charakterystyka Liczba beneficjentów Grantodawcy Okres realizacji 

1. „Wokół praw dziecka 

i rodziny” 

Trzy dwudniowe kursy na temat 

przeciwdziałania przemocy wobec 

dzieci z udziałem lekarzy pediatrów, 

sędziów rodzinnych, prokuratorów, 

kuratorów sądowych, pielęgniarek 

93 osoby Fundacja Dzieci 

Niczyje, Helsińska 

Fundacja Praw 

Człowieka, Urząd 

Wojewódzki 

10 – 11.1997 

2. „Demokracja w szkole” Projekt przeznaczony dla rodziców, 

nauczycieli i uczniów na temat ich 

praw w szkole i tworzenia rad szkół. 

1256 osób (718 

nauczycieli, 180 

rodziców, 332 

uczniów, 36 innych) 

Fundusz Współpracy 

Program PHARE 

Dialog Społeczny, 

ODN, Kuratorium 

Oświaty w Zielonej 

Górze 

10 .1997 – 12.1998 

3. „Sieć” Szkolenie dla pedagogów z zakresu 

pomocy dzieciom w 

niebezpieczeństwie. 

30 pedagogów Helsińska Fundacja 

Praw Człowieka, 

ODN 

09 – 10.02.1998 

4. „Nowa Polska 

Konstytucja” 

Seminarium z udziałem Marka 

Nowickiego, spotkania edukacyjne 

dla nauczycieli, młodzieży i innych, 

działania w ramach Radiowej 

Akademii Praw Człowieka 

29 osób na 

seminarium, 1088 

uczestników spotkań 

edukacyjnych 

Ambasada USA w 

Polsce, Helsińska 

Fundacja Praw 

Człowieka, ODN 

04 – 11.1998 

5.  „Konstytucyjna Tarcza” 22 spotkania edukacyjne służące 

upowszechnieniu wiedzy o nowej 

konstytucji ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony praw 

dzieci. 

436 osób (255 

licealistów i starszych 

harcerzy i inni) 

Polska Fundacja 

Dzieci i Młodzieży 

07 – 12.1998 

6. „Korzenie Traw” 4 dwudniowe szkolenia dla 

powiatów: Żagań, Nowa Sól, Zielona 

Góra, Krosno Odrzańskie w celu 

121 osób Helsińska Fundacja 

Praw Człowieka, 

ODN 

05.02 – 17.04.1999 



 2 

usprawnienia koordynacji lokalnych 

instytucji działających na rzecz 

systemu pomocy dzieciom 

w sytuacjach kryzysowych. 

7. „Prawa i wolności 

człowieka w szkole” 

Pierwsze seminarium nauczycieli 

polskich i niemieckich w Ochli. 

30 osób Fundacja Naumanna, 

Helsińska Fundacja 

Praw Człowieka, 

ODN, PiLB-

Elsterwerda 

02 – 04.07.1999 

8. „Spotkanie – znaczy 

Begegnung. Uczę się 

Twojego języka” 

Transgraniczny projekt niemiecko – 

polski 36 grup partnerskich dla 

młodszych dzieci. 14 spotkań 

467 osób Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, polsko – 

Niemiecka współpraca 

Młodzieży – Poczdam, 

ODN, RAA – 

Brandenburg 

01.08 – 31.12.1999 

2008 i dalej 

9. „O godność dziecka w 

szkole” 

Spotkania edukacyjne o prawach 

dziecka, interwencje, aktywizowanie 

działalności punktu pomocowo - 

informacyjnego 

117 osób Polska Fundacja 

Dzieci i Młodzieży, 

Fundacja Stefana 

Batorego 

01.10.1999 – 12.2000 

10. „Gimnazjum szansą 

dzieci wiejskich” 

Wspieranie rodziców i nauczycieli 

gimnazjów w celu podnoszenia 

jakości pracy i rozwiązywania 

problemów wychowawczych. 

130 osób (w tym 41 

nauczycieli) 

Polska Fundacja 

Dzieci i Młodzieży, 

ODN 

14.06 – 30.11.2000 

11. II seminarium polsko – 

niemieckie „Granice 

wolności w nauczaniu 

i wychowaniu w szkole 

publicznej” 

Seminarium dla nauczycieli 

lubuskich i brandenburskich 

zainteresowanych problematyką 

praw człowieka w nauczaniu 

35 osób Helsińska Fundacja 

Praw Człowieka, 

Fundacja Naumanna, 

PiLB – Elsterwerda, 

ODN 

14 – 15.04.2000 

12. „CIVIS – prawa 

i wolności człowieka 

w społeczeństwie 

demokratycznym” 

Szkolenia (warsztaty), konsultacje, 

doradztwo, publikacje (książka 

„Prawa człowieka w edukacji” – 

1000 egz., broszura „Prawa dzieci” – 

I transza: 490 

nauczycieli, 131 

uczniów, 143 

rodziców 

Program małych 

Dotacji PHARE 

Demokracja 

I transza: 06.2000 – 

02.2001 
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1000 egz.) 

13. „Prawo w szkole” 36 godzinny kurs 63 osoby  17.03 – 19.04.2001 

 „Szanse edukacyjne 

młodego pokolenia ze 

środowiska wiejskiego” 

Współorganizacja (wraz 

z Ośrodkiem Doskonalenia 

Nauczycieli w Zielonej Górze) 

debaty naukowo-społecznej pt. 

„Szanse edukacyjne młodego 

pokolenia ze środowiska wiejskiego” 

148 osób Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 

18 – 19 czerwca 2001 

14. „Spotkanie heiBt 

Begegnung – Uczę się 

Twojego języka” 

Realizacja kursu doskonalącego do 

kadry – opiekunów i nauczycieli, 

którego celem było: 

1) Doskonalenia warsztatu 

metodycznego w nauczaniu 

języka obcego (j. polskiego 

i niemieckiego) 

2) Podnoszenie kompetencji 

językowych. 

3) Poznanie podstaw metodyki 

wychowania 

interkulturowego. 

4) Przekaz wiedzy o kraju, 

kulturze, zwyczajach 

i tradycji sąsiada. 

5) Szerzenie idei jednoczącej się 

Europy. 

80 osób Kuratorium Oświaty 

w Gorzowie Wlkp. 

15 – 18 listopada 2001 

15. „Przedszkolaki – krok 

drugi” 

3 zjazdy, 70 godzin zajęć dla 19 

nauczycielek (17 z terenów 

wiejskich) w celu wzbogacenia pracy 

nauczycieli o nowe metody i formy 

pracy z dzieckiem 

19 osób Polska Fundacja 

Dzieci i Młodzieży 

03.2001 

(I zjazd: 09 – 

11.03.2001, 

II zjazd: 17 – 

18.03.2001, 

III zjazd: 24 – 

25.03.2001) 
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16.  „Razem w nowej szkole” Zapoznanie społeczności szkolnej 

z obowiązującymi przepisami prawa 

oświatowego, prawa do nauki, 

współudziału w kształtowaniu życia 

w szkole ? 

 Program „działaj 

lokalnie”  

15.01 – 30.06.2001 

17. „Upowszechnianie 

wiedzy oprawach i 

wolnościach człowieka” 

Udział w organizacji konkursu na 

temat upowszechniania wiedzy o 

prawach i wolnościach człowieka. 

 Województwo 

Lubuskie 

Sierpień – grudzień 

2002 

18. „Spotkanie znaczy 

Begengung – uczę się 

Twojego języka” 

Udział „Civilitasu” w organizacji 

projektu trans granicznego. 

Poznanie języka oraz kultury 

sąsiadów, a poprzez realizację 

programu szersze rozumienie 

edukacji europejskiej. Szerzenie idei 

zjednoczonej Europy, 

przełamywanie narodowych 

stereotypów w trakcie 

bezpośredniego, żywego kontaktu 

z partnerem. 

 Województwo 

Lubuskie 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Sportu 

Wrzesień – listopad 

2002 

19. „Szkoła po lekcjach” 2 spotkania szkoleniowe na temat 

możliwości wykorzystania środków 

z projektu na zajęcia pozalekcyjne, 

przyznanie 35 dotacji (wybór ze 103 

wniosków), konferencja sumująca; 

efekt: praktyczne przeszkolenie 

wielu nauczycieli w pracy z 

projektami edukacyjnymi itp. 

Opracowano oraz wydrukowano 

ulotkę informacyjną o projekcie 

w nakładzie 100 egz., którą 

przekazano zainteresowanym 

nauczycielom. 

Przyznano 35 dotacji 

dla szkół 

Fundacja im. Stefana 

Batorego 

2002 – 2003 



 5 

20. „II Festiwal Mediów dla 

Dzieci i Młodzieży” 

Udział w organizacji II Festiwalu 

Mediów dla Dzieci i Młodzieży, 

którego organizatorem było 

Województwo Lubuskie. 

 Województwo 

Lubuskie 

Kwiecień – maj 2003 

21. „Zielona Góra miastem 

przyjaznym sercu” 

Realizacja programu profilaktyki 

chorób serca 

 Miasto Zielona Góra Maj – grudzień 2003 

22. „Spotkanie znaczy 

Begengung – uczę się 

Twojego języka” 

Organizacja spotkań uczniów 

polskich i niemieckich szkół 

podstawowych głównie z 

miejscowości przygranicznych. 

W ramach tych spotkań uczestnicy 

poznają język oraz kulturę sąsiadów, 

a poprzez realizację programu 

szerzej rozumieją edukację 

europejskiej. Szerzenie idei 

zjednoczonej Europy, 

przełamywanie narodowych 

stereotypów w trakcie 

bezpośredniego, żywego kontaktu 

z partnerem. 

Realizacja spotkań w 

64 grupach, z tego 30 

po stronie polskiej. 

Województwo 

Lubuskie 

Kwiecień – listopad 

2003 

23. „Zielona Góra miastem 

przyjaznym sercu” 

Realizacja działań wśród młodzieży 

I klas gimnazjów zielonogórskich 

z zakresu pomocy w podejmowaniu 

działań na rzecz zdrowia w postaci 

promocji zdrowia i profilaktyki 

chorób serca. 

 Miasto Zielona Góra Maj – listopad 2004 
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24. „Młodzieżowa 

Wszechnica Praw 

Obywatelskich” 

 

Interaktywny kurs praw człowieka 

i obywatela  dla uczniów klas 

drugich zielonogórskich szkół 

średnich. Kształtowanie 

umiejętności wykorzystania tej 

wiedzy w praktyce w życiu 

osobistym i w interesie publicznym. 

25 osób – uczniów 

(jednorazowo) 

Fundacja im. Stefana 

Batorego, Urząd Miasta 

Zielona Góra, we 

współpracy z ODN 

Zielona Góra 

2004 

25. „Młodzieżowa 

Wszechnica Praw 

Obywatelskich” 

Zorganizowano obóz integracyjny w 

Przytoku, na który zapoznano 

uczestników z programem projektu oraz 

formami realizacji, wprowadzono do 

podstaw wiedzy o prawach i 

wolnościach człowieka. W ramach 

projektu przeprowadzono szereg 

szkoleń, między innymi: 

1) Filozofia praw człowieka. 

2) Wolność słowa w ochronie praw 

człowieka. 

3) Prawa ucznia/ dziecka w szkole. 

4) System ochrony praw człowieka 

z dziennikarskiego punktu 

widzenia w poszczególnych 

mediach. 

Zostało przeprowadzonych również 

szereg warsztatów: dziennikarskich, 

radiowych telewizyjnych, obserwacji 

procesów sądowych. 

28 osób Fundacja im. Stefana 

Batorego 

Wrzesień 2004 – 

czerwiec 2005 

26. „Wieś po lekcjach” Promocja działalności pozalekcyjnej 

w środowisku wiejskim, w którym 

zamknięto szkoły. 

Szkoły otrzymały dotację w 

wysokości 2000,00 zł na realizację 

zajęć pozalekcyjnych. 

Szkoły podstawowe Fundacja im. Stefana 

Batorego 
2005 
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27. „Młodzieżowa 

Wszechnica Praw 

Obywatelskich” 

Przeprowadzono zajęcia dla uczestników 

projektu dot.: 

1) Obywatel przed sądem, czyli prawo 

do rzetelnego procesu; 

2) Prawa dziecka 

 

 Fundacja im. Stefana 

Batorego 
2005 

28. „Radiowa akademia praw 

człowieka” 

Comiesięczna półgodzinna 

edukacyjna audycja w Radio Zachód 

prowadzona przez Dobiesława 

Barczyńskiego we współpracy z red. 

Dorotą Zyń. Podczas audycji na 

żywo słuchacze odpowiadali na 

pytania dot. praw człowieka, za co 

otrzymywali ufundowane przez ZTE 

Civilitas nagrody książkowe. 

Np. 600 os. ZTE Civilitas  05.1997 – 09.2006 

29. „Młodzieżowa 

Wszechnica Praw 

Obywatelskich” 

W ramach projektu zrealizowano 

131 godzin warsztatów, szkoleń, 

dwa wyjazdy szkoleniowe 2-

dniowe, 1 wyjazd 3-dniowy. 

Uczestnicy projektu nabyli 

umiejętność wykorzystania w 

praktyce życia osobistego i 

publicznego wiedzę  o prawach 

człowieka, prawach obywatelskich 

oraz w praktyce szkolnej 

Ok. 90 osób (w tym 25 

uczniów) 

Miasto Zielona Góra Marzec – czerwiec 

2006 

30. „Młodzieżowa 

Wszechnica Praw 

Obywatelskich” 

W ramach programu zrealizowano 

szereg spotkań, wykładów, 

warsztatów, debatę, dyskusję 

panelową (101 godz.) z zakresu 

praw człowieka i obywatela. 

Przekazano uczestnikom (uczniom  

Ok. 50 osób Fundacja im. Stefana 

Batorego 
2006 - 2007 
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klas przedmaturalnych szkół miasta 

Zielona Góra) wiedzę o prawach 

i wolnościach człowieka, prawach 

i obowiązkach obywatela w teorii. 

Nabyli umiejętność wykorzystania 

zdobytej wiedzy w praktyce w 

życiu osobistym i w interesie 

publicznym.  

31. Dyskusja panelowa 

„Samorządność lokalna a 

aktywność obywatelska” 

Zorganizowana w ramach projektu 

Młodzieżowa Wszechnica Praw 

Obywatelskich. 

 Fundacja im. Stefana 

Batorego, Urząd Miasta 

Zielona Góra, we 

współpracy z ODN 

Zielona Góra, patron 

medialny – Radio 

Zachód 

30 maja 2006 

32. Ogólnopolska akcja 

społeczna „Masz głos, 

masz wybór” 

 

ZTE Civilitas przeprowadziło 

badania ankietowe wśród 

zielonogórzan na Placu Powstańców 

Warszawy w dniach 25 lipca i 10 

sierpnia 2006 oraz przez Internet, 

w celu zdiagnozowania problemów 

lokalnych gminy Zielona Góra. 

Akcja ankietowa trwa w Zielonej 

Górze do 11 września 2006 r.! 

Ankiety wypełniło dobrowolnie 

86 osób. 

  2006 
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33. „Młodzieżowy Klub 

Przyrodników”  

Zorganizowano i przeprowadzono 2-

godz. warsztaty nt „Przyroda w 

oczach plastyka”, 2 edycje 10-godz. 

warsztatów dla uczestników projektu 

oraz 16-godz. warsztaty 

 Polska Fundacja Dzieci 

i Młodzieży 

realizowany w ramach 

programu „Równać 

szanse” (finansowany 

przez Polsko-

Amerykańską 

Fundację Wolności) 

Styczeń – czerwiec 

2007 

34. „Młodzieżowa 

Wszechnica Praw 

Obywatelskich” – II etap 

Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty 

dziennikarskie dla młodzieży. 

Przeprowadzono zajęć dla uczestników 

projektu dot.: 

3) dyscypliny w szkole w 

poszanowaniu praw dziecka oraz 

praw człowieka w szkole; 

4) antydyskryminacji z 

wykorzystaniem filmu „Oczy 

niebieskie”; 

5) antydyskryminacji i 

funkcjonowania obywatela w 

administracji; 

6) obowiązków obywatela w 

sytuacjach zagrożenia; 

7) odpowiedzialności karnej 

nieletnich; 

8) praw człowieka a policja; 

9) obywatel przed sądem. 

Opracowano i wygłoszono wykład 

interaktywny na temat „Filozofia praw 

człowieka”. 

 Fundacja im. Stefana 

Batorego 
Luty – czerwiec 2007 
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35. „Spotkanie znaczy 

Begegung – uczenie się 

Twojego języka” 

Współpraca z RAA Brandenburg. 

W ramach współpracy w czerwcu 

zorganizowano spotkanie – 

Begegnug w Rzepinie 

  Marzec – czerwiec 

2007 

36. „Dyskryminacja?  

Działam przeciw!” 

Podniesienie świadomości społeczności 

lokalnych w zakresie zjawisk 

antydyskryminacyjnych. Przeszkolenie 

grupę 30 osób: przedstawicieli mediów 

lokalnych, organizacji pozarządowych 

oraz kadry oświatowej. Przeszkolony 

zespół, na podstawie badań ankietowych 

przeprowadzonych przez każdego 

uczestnika we własnym środowisku 

lokalnym, stworzył raport 

„Dyskryminacja w lubuskich środowiskach 

lokalnych”. Zespół działał na terenie 

województwa lubuskiego, wdrażając 

wypracowane podczas szkolenia (3 

warsztaty) projekty działań lokalnych 

zawarte w programie „Dyskryminacja? 

Działam przeciw!”. Podsumowaniem całego 

projektu była jego wojewódzka prezentacja 

w Dniu Praw Człowieka. 

 

28 osób ze środowisk 

charakteryzujących się 

szczególna aktywnością 

społeczną i mobilnością 

(nauczyciele, pedagodzy, 

wolontariusze i pracownicy 

organizacji 

pozarządowych). 

Dotacja z Ministerstwa 

Pracy i Polityki Socjhalnej 

w ramach Rządowego 

Programu „Fundusz 

Inicjatyw Pozarządowych”  

w partnerstwie z 

Ośrodkiem Doskonalenia 

Nauczycieli oraz Centrum 

Informacji Młodzieżowej 

06 – 12.2007 
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37. Projekt „Anti Bias and 

Intercultural Learning In 

context of youth work and 

informal education” 

Głównym celem realizowanych w 

ramach projektu zadań była 

identyfikacja istoty problemu w 

otaczającym nas życiu społecznym i 

podjęcie aktywnych działań w celu jego 

rozwiązywania. Uświadomienie ludziom 

różnych wymiarów i destruktywnego 

społecznie znaczenia dyskryminacji. W 

ramach projektu przeprowadzono szereg 

szkoleń dla nauczycieli – trening z 

zakresu metod Anti-Bias.  

Zorganizowano wyjazdy dla 

uczestników projektu do innych krajów i 

międzynarodowe zloty młodzież. 

Podczas wyjazdów i zlotów była 

możliwość lepszego poznania 

partnerów, problemów, z którymi się na 

co dzień borykają czy też bezpośrednie 

obcowanie z odmiennością kulturową 

narodowych i lokalnych społeczności. 

Międzynarodowe 

przedsięwzięcie 

edukacyjne 

skierowane zarówno 

do młodzieży jak i 

osób dorosłych, 

którym bliski jest 

problem 

przeciwdziałania 

wszelkim przejawom 

dyskryminacji i 

uprzedzeń. 

Nauczyciele i 

pedagodzy szkolni 

oraz młodzież szkolna. 

  

38. „Nasza demokratyczna 

szkoła” 

Zorganizowano 4 godzinne spotkanie 

szkoleniowo-informacyjne, w którym 

uczestniczyli przedstawiciele z 4 placówek. 

Uruchomiono Punkt Konsultacyjny , 

którego celem było wspieranie wdrażania 

zmian promowych w projekcie. W ramach 

działania Punktu odbyło się jedno 

dodatkowe szkolenie liderów szkolnych 

zespołów dot. roli strażnika praw szkolnych. 

Przeprowadzono 4-godz. szkolenie, w czasie 

którego przygotowano zespoły szkolne do 

wykonania zadań związanych z organizacją 

wyborów strażnika praw szkolnych. 

Zrealizowano warsztat dla wszystkich 

uczestników projektu. Zajęcia obejmowały 

34 osoby z trzech 

szkół i jednej 

placówki oświatowej 

Miasto Zielona Góra 01.03.2009 – 

10.12.2009 r. 
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ćwiczenia z zakresu konstruowania zapisów 

statutowych, np. dotyczących tworzenia 

szkolnego katalogu praw dziecka, 

uprawnień i obowiązków ucznia, praw 

proceduralnych zapisywanych w szkolnych 

statutach. 

W Punkcie Konsultacyjny przeprowadzono 

5 godz. szkolenie 3 strażników praw 

szkolnych. 

Zorganizowano konferencję podsumowującą 

efekty projektu (wzmocnienie idei 

wychowania w kulturze praw człowieka 

i podniesienie poziomu poszanowania 

demokratycznych zasad i praw, 

wprowadzenie innowacyjnej koncepcji 

strażnika praw szkolnych). 

39. „Demokracja od 

przedszkola” 

Zorganizowano spotkanie szkoleniowe 

skierowane do wszystkich grup 

pracowniczych przedszkoli oraz rodziców 

na temat „Nasze prawa w demokracji i 

autonomicznym przedszkolu”. 

Przeprowadzono 4 spotkania szkoleniowe 

po 2 godz. każde, w których uczestniczyło 

79 osób z 5 zielonogórskich przedszkoli. 

Uczestnicy spotkań otrzymali wybór 

przepisów prawa i deklaracji pod tytułem 

„Rodzice w przedszkolu i szkole” oraz 

szereg innych materiałów z zakresu praw 
człowieka (dziecka). 

Zapoznano nauczycieli oraz rodziców 

z praktycznymi możliwościami pracy 

z dziećmi w celu upowszechnienia 

poszanowania demokratycznych zasad 

i prawa, w tym prawa do autonomii. 

79 osób z 5 

zielonogórskich 

przedszkoli 

Miasto Zielona Góra 01.03.2010 – 

10.12.2010 r. 
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40. „Szkoła Dojrzałości” Zorganizowano spotkanie inicjujące projekt, 

na którym przekazano młodzieży 

najważniejsze informacje i ustalono terminy 

spotkań warsztatów pedagogicznych i 

treningów twórczych, przeprowadzono 

zajęcia pedagogiczne – 1 godz./tydzień, 

przeprowadzono treningi twórcze – 2 

godz./tydzień, zrealizowano warsztaty 

wokalne w Radio INDEX, zwiedzono kulisy 

teatru, obejrzano próbę generalną spektaklu, 

zorganizowano happening przed teatrem, 

wystąpiono przed publicznością – etudia pt. 

„Skarb”, wyjście grupy do zielonogórskiej 

galerii BWA. Podsumowano projekt i 

wyciągnięto wnioski  do dalszej 

działalności. Zaktywizowano młodzież 

do ciekawego spędzania czasu wolnego 

uczestnicząc w zajęciach artystycznych 

i pedagogicznych. 

20 osób – młodych 

dziewcząt i chłopców 

z Gimnazjum nr 3 

w Zielonej Górze 

Województwo Lubuskie 20.04.2010 – 

30.09.2010 r. 

41. „Profesjonalna 

sekretarka/asystentka” 

W ramach projektu zrealizowano 

162 godziny zajęć z zakresu 

profesjonalnej obsługi sekretariatu, 

podstaw obsługi komputera, 

doskonalenia znajomości języka 

angielskiego w zakresie komunikacji 

interpersonalnej oraz  

korespondencji biurowej. 

przeszkolono 15 

bezrobotnych osób 

zgłoszonych przez 

PUP w Zielonej Górze 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Zielonej Górze 
Wrzesień – 

październik 2010 
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42. „Uczymy się całe życie” 

promocja kształcenia 

ustawicznego w formach 

szkolnych 

Realizacja działań informacyjnych 

ukierunkowanych na podniesienie 

świadomości społeczeństwa o znaczeniu 

kształcenia ustawicznego w formach 

szkolnych jako czynnika oddziaływującego 

na sytuację na rynku pracy.  

Zorganizowano 6 konferencji 

informacyjnych (w Nowej Soli, Żaganiu, 

Żarach, Międzyrzeczu, Gorzowie Wlkp. 

i Zielonej Górze, dzięki którym 

rozpowszechniono wiedzę o konieczności 

i przydatności kształcenia ustawicznego 

wśród pracujących, niepracujących 

i pracodawców. Przeprowadzono kampanię 

medialną: w prasie, telewizji, radio. Nagrano 

spot informacyjny oraz reportaż 

podsumowujący. Stworzono stronę 

internetową promującą kształcenie 

ustawiczne i zawierającą internetową bazę 

ofert placówek dokształcających dorosłych. 

521 osób Województwo Lubuskie 

Unia Europejska 

Europejski Fundusz 

Społeczny 

01.03.2011 – 

31.12.2012 r.   

43. „Sieć wsparcia 

partnerstwa lubusko-

brandenburskiego” 

Na 2 stronach internetowych zamieszczono 

informację o projekcie i o możliwości 

poszukiwania partnera do projektu. 

Zorganizowano spotkanie informacyjne 

z udziałem 40 uczestników, w tym 22 

skautów w Niemiec, 1 spotkanie 

szkoleniowe „Praca metodą projektu w ngo 

rozwijająca kompetencje interkulturowe, w 

którym uczestniczyły 23 osoby z 16 różnych 

środowisk. Zorganizowano 1 konferencję 

z udziałem 57 osób, w tym 5 osób 

z Frankfurtu n/Odrą. Zadeklarowano 2 nowe 

partnerstwa, 3 wzbogaciły swoje wzajemne 

doświadczenia. Około 90 osób otrzymało 

materiały informacyjne o projekcie. 

74 osoby Województwo Lubuskie 05.05.2011 – 

31.12.2019 
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44. „Praktykowanie 

demokracji i praw dziecka 

w szkole podstawowej” 

W trzech szkołach opracowano „Mały raport 

o demokracji i prawach dziecka (ucznia) 

w naszej szkole”. Przeprowadzono w tych 

szkołach konferencję społeczności szkolnej 

„Szkolna edukacja demokracji i praw 

dziecka”, w której uczestniczyli nauczyciele, 

przedstawiciele rodziców, przedstawiciele 

samorządu uczniowskiego i pracowników 

niepedagogicznych. W każdej z tych szkół 

przeprowadzono 3 godz. warsztaty dla 

nauczycieli „Pierwsza zmiana ku 

demokracji” oraz 3 godz. warsztaty dla 

uczniów „Pierwsza zmiana w poszanowaniu 

praw dziecka (ucznia)”. 

Podniesiono poziom wiedzy społeczności 

szkolnej z zakresu koncepcji edukacji ku 

demokracji i praw człowieka (dziecka). 

 

 Miasto Zielona Góra 01.03.2011 –  

14.12.2011 r. 

45. „Prawa dziecka w mojej 

szkole” 

Opracowano regulamin konkursu „Prawa 

Dziecka w mojej szkole”. Ze szkół, które 

zgłosiły się projektu losowo wybrano 5, 

w których przeprowadzono 3-godz. 

warsztaty dla nauczycieli z udziałem 

rodziców „Wychowanie w kulturze prac 

człowieka w szkole” oraz 3-godz. warsztaty 

dla uczniów „Moje prawa w szkole”. 

Szkoły nominowane do udziału w Finale 

Konkursu zaprezentowały swoje dokonania, 

otrzymały upominki i dyplomy. Do Nagrody 

Doktora Korczaka wybrano jedną szkołę 

podstawową i jedno gimnazjum. Celem 

projektu było upowszechnienie praw i 

wolności człowieka (w tym praw dziecka) 

wśród uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych i gimnazjów. 

 Województwo Lubuskie 2011 r. 
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46. „Prawa dziecka w Roku 

Janusza Korczaka” 

Przeprowadzono 8 spotkań szkoleniowych 

dla nauczycieli, pedagogów, animatorów, 

studentów i rodziców, w których 

uczestniczyło 199 osób. 

Zrealizowano 8 warsztatów dla dzieci, 

w których wzięło udział 129 osób. 

Przeprowadzono konkurs o Nagrodę 

Doktora Korczaka „Prawa dziecka w Roku 

Janusza Korczak” 

W ramach przeprowadzonych działań 

upowszechniono prawa i wolności 

człowieka, w szczególności prawa dziecka 

wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów, 

animatorów. Opublikowano i 

rozpowszechniono na terenie województwa 

lubuskiego (dystrybucja do szkół, placówek, 

instytucji) zbioru ciekawych scenariuszy 

działań popularyzujących prawa dziecka 

w nakładzie 350 egz. 

 

328 osób Województwo Lubuskie 

–  

Urząd Marszałkowski 

Woj. Lubuskiego 

24.04.2012 r. – 

30.12.2012 r. 

47. „Wspieranie i promocja 

wartościowych 

przedsięwzięć 

edukacyjnych WOKÓŁ 

PRAW DZIECKA 

III konkurs o Nagrodę 

Doktora Korczaka” 

Wydano 200 egz. broszurki „Wokół Praw 

Dziecka”. Ponad 150 szkół podstawowych, 

gimnazjów oraz placówek szkolno-

wychowawczych zostało poinformowanych 

o projekcie, w ramach którego 

przeprowadzono konkurs, kurs rzeczników 

oraz udzielono wsparcia przy realizacji 

forum dyskusyjnego (25 godz. dyżurów 

w Punkcie Konsultacyjnym w Civilitas). 

Przeprowadzono 8-godz. kurs rzeczników 

praw dziecka/ucznia dla 15 dorosłych 

(wydano zaświadczenia o udziale w kursie). 

Wsparto realizację w trzech szkołach Forum 

Dyskusyjne Wokół Praw Dziecka. W 

uroczystym podsumowaniu projektu 

 Województwo Lubuskie 15.03.2013 – 

30.12.2013 
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uczestniczyły 22 osoby. 

Konkurs, w ramach którego 

przeprowadzono szereg różnych działań, 

wpłynął na zainteresowanie tematyką praw 

ucznia wśród dzieci i młodzieży. 

 

48. „Młodzieżowy Konkurs 

Filmów o Prawach 

Człowieka. Zielona Góra 

2014” 

W projekcie uczestniczyła młodzież z 

zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych. 

Przeprowadzono warsztaty dotyczące praw 

człowieka oraz warsztaty filmowe. Powstało 

pięć filmów o prawach człowieka, które 

zostały zaprezentowane na Festiwalu 

Filmowym Watch Docs w Kinie Newa, dla 

ok. 150 osób. Wszystkie filmy konkursowe 

zostały opublikowane w Internecie. 

Uczestnicy projektu zgłębili wiedzę na 

temat praw człowieka oraz sztuki filmowej, 

zainspirowano ich do własnej twórczości, 

pokazano możliwości spędzania wolnego 

czasu oraz promowano Miasto Zielona Góra 

poprzez ukazanie aktywności społecznej i 

kulturowej mieszkańców. 

26 uczniów z 5 szkół 

ponadgimnazjalnych 

z Zielonej Góry 

Miasto Zielona Góra 01.04.2014 – 

31.10.2014 r. 

49. „Wokół Praw Dziecka 

IV Konkurs o Nagrodę 

Doktora Korczak” 

Opracowano informację o projekcie oraz 

Regulamin IV Konkursu o Nagrodę Doktora 

Korczaka. Poinformowano szkoły oraz 

placówki oświatowe o projekcie i zachęcono 

do wzięcia w nim udziału. Zorganizowano 

kurs o prawach dziecka w szkole dla 

rzeczników praw ucznia (dziecka), 

pedagogów/psychologów szkolnych 

w wymiarze 8 godzin. Przeprowadzono 

konkurs o Nagrodę Doktora Korczaka. 

Wyłoniono laureata nagrody głównej oraz 

osoby wyróżnione. Zorganizowano Forum 

dyskusyjne wokół praw dziecka. Wydano 

broszurę popularyzującą dobre praktyki 

Ok. 45 osób – Forum 

dyskusyjne; 

12 osób uczestniczyło 

w 8 godz. szkoleniu 

Województwo Lubuskie 01.04.2014 – 

30.12.2014 
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„Wokół praw dziecka – IV Konkurs 

o Nagrodę Doktora Korczaka – Jedno prawo 

dziecka” w nakładzie 100 egz.  

50. „Rodzinne Przystanki”   Województwo Lubuskie 

–  Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej, 

Spółdzielnia Socjalna 

„GRONO” 

07.04.2014 – 

30.12.2014 r. 

51. „Konkurs Magia 

Zielonogórskich Miejsc i 

Zabytków – III edycja” 

Zorganizowano i przeprowadzono 

konkurs Magia zielonogórskich 

miejsc i zabytków – III edycja. 

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc 

otrzymali dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. Szkoły, z których 

uczniowie zajęli pierwsze miejsca, 

otrzymały listy gratulacyjne. 

Uczestnicy konkursu poszerzyli 

swoją wiedzę na temat historii 

miasta i miejsc atrakcyjnych 

turystycznie w Zielonej Górze. 

Wśród uczniów gimnazjów 

rozwinięto lokalny patriotyzm, 

Uczniowie 

zielonogórskich 

gimnazjów 

Miasto Zielona Góra 09.02.2015 – 

31.08.2015 
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zainteresowano ich legendami 

związanymi z kulturą regionalną.  

52. „Objazdowy Festiwal 

Filmowy Watch Docs – 

Prawa Człowieka w 

Filmie z konkursem 

filmowym dla młodzieży” 

  Województwo Lubuskie 03.08.2015 – 

30.10.2015 r. 

53. „Akademia Zdrowego 

Stylu Życia ZTE 

„Civilitas” 

  Miasto Zielona Góra 05.05.2015 – 

14.12.2015 

54. „Wolni i Równi”   Województwo Lubuskie 

– Urząd Marszałkowski 

Woj. Lubuskiego 

07.12.2015 – 

20.12.2015 r. 

55. „Rozpoznawanie 

zagrożenia depresją i 

samobójstwami wśród 

uczniów 

eksperymentujących z 

narkotykami 

Przygotowano i przeprowadzono 

trzy warsztaty. Uczestnicy 

warsztatów poszerzyli swoją wiedzę 

i umiejętności w zakresie 

diagnostyki oraz interwencji w 

sytuacji pojawienia u ich 

podopiecznych myśli i zamiarów 

samobójczych. Opracowano 

przykładowy konspekt rozmowy 

indywidualnej oraz zajęć grupowych 

z młodzieżą na temat możliwości 

15 osób Miasto Zielona Góra 15.03.2015 – 

15.12.2015 



 20 

rozwiązywania problemów 

osobistych bez sięgania po środki 

odurzające.  

Uczestniczki projektu 

przeprowadziły 14 spotkań z 

młodzieżą weryfikując w praktyce 

uzyskaną wiedzę i umiejętności. 

Zapoznano je z możliwością 

uzyskiwania pomocy od różnych 

osób i instytucji. Wydrukowano i 

rozpowszechniono materiały 

informacyjne. 

56. „Rozpoznawanie 

zagrożenia depresją i 

samobójstwami wśród 

dzieci i młodzieży 

eksperymentującej z 

narkotykami” 

Przeprowadzono warsztat dla 13 

osób w wymiarze 8 godzin i 

wprowadzono uczestników do 

zorganizowania spotkań 

informacyjno-profilaktycznych. 

Uczestnicy szkolenia przeprowadzili 

13 spotkań informacyjno-

profilaktycznych z młodzieżą. W 

trakcie spotkań rozpowszechniono 

plakaty dotyczące ww. tematyki, 

które zostały opracowane na 

potrzeby projektu. Przeprowadzono 

superwizję, dzięki której uczestnicy 

projektu poszerzyli swoją wiedzę w 

zakresie rozpoznawania zagrożeń 

występujących wśród dzieci i 

młodzieży eksperymentującej z 

narkotykami. 

13 osób Województwo Lubuskie 

– Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Zielonej Górze 

25.04.2015 – 

31.10.2015 
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57. „Jak pomóc swojemu 

dziecku i sobie” 

Zorganizowano i przeprowadzono dwie 

grupy warsztatowe, w których 

przeprowadzono do 20 godzin zajęć. 

Opracowano scenariusze i metody zajęć, 

przygotowano materiały merytoryczne, 

które otrzymali uczestnicy warsztatów. 

Wzbogacili oni swoją wiedzę dotyczącą 

problemów emocjonalnych okresu 

dojrzewania oraz wpływu obciążeń 

wynikających z sytuacji rodzinnej na 

funkcjonowanie emocjonalne i społeczne 

dziecka. 

Do projektu zgłosiło 

się 39 osób, jednak w 

warsztatach 

uczestniczyły 22 

osoby 

Miasto Zielona Góra – 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Zielonej Górze 

15.03.2016 – 

30.11.2016 

58. „Z prawami człowieka 

przeciw przemocy” 

Przygotowano merytorycznie i metodycznie 

grupę 6 studentów Koła Naukowego Praw 

Człowieka do przeprowadzenia warsztatów 

z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadzono 12 

warsztatów i konkursów z dziećmi z 

przedszkoli w Kożuchowie i w Zielonej 

Górze oraz dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Upowszechniono 

elementarną wiedzę o prawach i 

wolnościach człowieka poprzez 

rozpowszechnienie prawie 1000 ulotek 

wśród mieszkańców i uczestników 

warsztatów. 

138 przedszkolaków z 

Kożuchowa i Zielonej 

Góry oraz 105 

uczniów szkół 

ponadgimnazjnalnych 

Województwo Lubuskie 

– Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubuskiego 

08.11.2016 – 

23.12.2016 

 

59. „Język oknem na świat” Zbudowano i uruchomiono stronę 

internetową WWW.polski.wh.zgora.pl 

adresowaną głównie do młodych 

cudzoziemców przebywających na terenie 

woj. lubuskiego w celu ułatwienia im nauki 

j. polskiego. Przeprowadzono konkurs 

wiedzy o Polsce dla 16 cudzoziemców, jako 

formę rekrutacji do kursu językowego. W 

30. godzinnym kursie języka polskiego 

uczestniczyło 14 osób z Ukrainy, Białorusi, 

Thailandii 

16 osób Związek Lubuskich 

Organizacji 

Pozarządowych „ZLOP” 

 

Województwo Lubuskie 

30.08.2017 – 

10.11.2017 

 

http://www.polski.wh.zgora.pl/

