KAMPANIA SPOŁECZNA
1. Temat: ŁĄCZY NAS SPORT – SPORTOWY WOLONTARIAT DZIECIĘCY CEMEX
2. Cel kampanii:
Mamy dwa wiodące cele, które realizujemy w roku szkolnym 2015/2016 w programie WF z Klasą
„Przewrót na WF-ie”.
1. Celem projektu jest wyrównywanie szans w sporcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej miasta
Chełma i powiatu chełmskiego. Projekt zapewnia uczniom niepełnosprawnym uczestnictwo we
współzawodnictwie sportowym, rozwój aktywności fizycznej podczas różnorodnych zajęć
sportowych, umożliwia spełnianie marzeń jako zawodnika, przeżywania sukcesów, a tym samym
pokazania własnych umiejętności i wyrażania radości z uprawiania sportu. Zaangażowanie w projekt
rodzin uczniów niepełnosprawnych umożliwi im świadome przeżywanie radości z sukcesów własnych
dzieci. Natomiast włączenie w projekt młodzieży pełnosprawnej jako sędziów, wolontariuszy,
młodych organizatorów sportu na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przyczyni się do
zwiększenia świadomości społecznej, wiedzy na temat sportów osób niepełnosprawnych. Wpłynie to
również na integrację społeczności szkolnej i lokalnej. Działania projektowe będą propozycją
czynnego spędzania czasu wolnego w rekreacji rodzinnej osób niepełnosprawnych.
2. Celem jest popularyzacja sportowego wolontariatu dziecięcego wśród społeczności szkolnej i
lokalnej w tym osób niepełnosprawnych. Przełamywanie barier i tworzenie pozytywnego wizerunku
wolontariusza sportowego. Praca na rzecz innych wpłynie na wyrównywanie szans w sporcie dzieci i
młodzieży w tym osób niepełnosprawnych miasta Chełma i powiatu chełmskiego. Projekt zapewnia
uczniom również niepełnosprawnym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, rozwój
aktywności fizycznej, spełnianie marzeń jako zawodnika, przeżywania sukcesów, a tym samym
pokazania własnych umiejętności i wyrażania radości z uprawiania sportu. Chcemy przez sport
wyeksponować skrywane, a niekiedy głęboko ukryte talenty. Chcemy promować wolontariat
sportowy poprzez zaangażowanie rodzin uczniów niepełnosprawnych co umożliwi im świadome
przeżywanie radości z sukcesów własnych dzieci. Włączenie w projekt młodzieży pełnosprawnej jako
wolontariuszy, sędziów, młodych organizatorów sportu na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej, wiedzy na temat sportów osób
niepełnosprawnych. Wpłynie to również na integrację społeczności szkolnej i lokalnej. Dzięki
projektowi sporty do wyboru i sporty całego życia staną się sportami popularnymi wśród osób
niepełnosprawnych Chełmszczyzny.
3. Hasło przewodnie/ identyfikacja graficzna:
ŁĄCZY NAS SPORT - SPORTOWY WOLONTARIAT DZIECIĘCY CEMEX
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4. Grupa docelowa:
Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci i młodzieży, dorośli, w tym osoby niepełnosprawne
Miasta Chełm i powiatu chełmskiego, ich rodziny, środowisko szkolne i społeczności lokalna,
„Sportowy Wolontariat Dziecięcy z CEMEX”, nauczyciele oraz nauczyciele WF. W kluczowych
wydarzeniach projektu weźmie udział 2000 zawodników, 50 dziecięcych wolontariuszy, 100
wolontariuszy dorosłych, Pracowniczy Wolontariat CEMEX oraz społeczność szkolna i lokalna Miasta
Chełm, w tym miejskie organizacje sportowe MOSiR Chełm i MSZS Chełm oraz liczni sponsorzy i
darczyńcy.

5. Narzędzia:
(Co pomoże Wam w przekonaniu do swojego pomysłu/idei. Np. hasła, plakaty, ulotki, film, listy do
odbiorców, happening itd.)
Wymowne hasło, krótkie i rzeczowe „ŁĄCZY NAS SPORT”, plakaty, bieżące informacje na portalach
społecznościowych np. facebook, krótkie filmy – relacje na żywo z przebiegu imprez sportowych, akcji
okolicznościowych, spotkań Lokalnych Liderów WF z Klasą, zebrań z nauczycielami – na Radach
Pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, gadżety reklamowe – koszulki z logo wolontariatu i ŁĄCZY
NAS SPORT, butony z logo akcji, listy do sponsorów i darczyńców, poczta pantoflowa, pisanie
projektów na granty do fundacji – co przekłada się na promocję w całej Polsce – prasa, internet.
6. Rola nauczyciela i rola uczniów:
„SPORTOWY WOLONTARIAT DZIECIĘCY CEMEXEM” to projekt innowacyjny, w któremu nadrzędną
rolę odgrywają dzieci i młodzież w tym niepełnosprawni w roli sportowych wolontariuszy. Kluczowe
zadania projektu będą realizowane w II etapach. Część warsztatową szkolenia interpersonalneprzygotowujące do pracy w roli wolontariusza sportowego, kształtowanie świadomości,
konstruktywnych relacji międzyosobowych, komunikacji, budowania relacji w grupie i planowania
poprowadzą psycholog, pedagog, reedukator i Pracowniczy Wolontariat Cemex. Natomiast w części
praktycznej projektu młodzi wolontariusze wykorzystają nabytą wiedzę teoretyczną w organizacji
imprez sportowych dla szkół z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych i ośrodków specjalnych z
Chełma i powiatu chełmskiego oraz społeczności lokalnej. Zawody odbędą się na obiektach
sportowych MOSiR Chełm i szkoły. Rywalizacja sportowa zostanie przeprowadzona zgodnie z
regulaminami przygotowanymi w oparciu o przepisy sportu powszechnego i osób niepełnosprawnych
z uwzględnieniem przepisów BHP i opieki medycznej. Wolontariusze wykażą się znajomością sportów
do wyboru i sportów całego życia, przygotują zaproszenia, dyplomy, podziękowania, medale,
nagrody, loterię fantową dla najmłodszych, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, wezmą udział w
warsztatach kulinarnych-zdrowie na talerzu, będą służyć pomocą i dobrą radą najbardziej
potrzebującym, odkryją tajniki dobrej promocji. Projekt i działania będą kontynuowane w kolejnych
latach.
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7. Ogólny harmonogram działań:
W roku szkolnym 2015/2016 w ramach WF Klasą „Przewrót na WF-ie”, tak wyglądała i trwa cała
akcja/kampania.
29.014.09.2015
Warsztaty wolontariackie - “Sportowy wolontariat na start – Młodzi organizatorzy sportu”
24.09.2015
III Bieg Przełajowy “Szarej Renety” dla klas I-III Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chełmie pod hasłem ŁĄCZY
NAS SPORT
03.10.2016
SPORTOWA SOBOTA Z JEDYNKĄ pod hasłem ŁĄCZY NAS SPORT w ramach Narodowego Dnia Sportu
05.10.2015
Warsztaty wolontariackie - “Szkolenie interpersonalne – przygotowanie do pracy w roli wolontariusza
sportowego”
15.10.2015
V INTEGRACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORLIK CUP CHEŁM 2015 pod hasłem ŁĄCZY NAS SPORT
02.11.2015
Warsztaty wolontariackie - „ Pierwsza pomoc”
23.11.2015
Warsztaty „Rola sędziego sportowego”
03.12.2016
I MIEJSKIE INTEGRACYJNE ZAWODY ROWEROWE NA TRENAŻERZE MULTIMEDIALNYM CHEŁM 2016
POD HASŁEM ŁĄCZY NAS SPORT
07.12.2015
Warsztaty wolontariacie - „Rola psychologa i pedagoga w sportowym wolontariacie dziecięcym ”
11.01.2016
Warsztaty wolontariacie - „Wolontariat sportowy w Polsce, Europie i na świecie”
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28.04.2016
XIII MIEJSKI INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO CHEŁM 2016 pod hasłem ŁĄCZY NAS SPORT
09.05.2016
Warsztaty wolontariackie - „Pracowniczy wolontariat Cemex – bank dobrych praktyk i pomysłów”
29.05.2016
3. Półmaraton Chełmski z Duchem BIELUCHEM – ŁĄCZY NAS SPORT i Sportowy wolontariat dziecięcy
CEMEX oficjalnym partnerem przedsięwzięcia sportowego
02.06.2016
Warsztaty wolontariackie – „Praca wolontariatu sportowego na rzecz osób niepełnosprawnych”
04.06.2016
Wspaniałe Sportowe Stulecie z Jedynką – Wspaniałe Sportowe Stulecie z CEMEX
MIEJSKI FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY
WOLONTARIUSZE& DZIECI & RODZICE & NAUCZYCIELE pod hasłem ŁĄCZY NAS SPORT
Honorowy Patronat Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz
09.06.2016
III MIEJSKA INTEGRACYJNA SPARTAKIADA DZIECI I MŁODZIEŻY CHEŁM 2016
„CEMEX nie próżnuje sportową integrację buduje”
19.06.2016
MIEJSKI FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY pod hasłem „TATO MOIM BOHATEREM” – ŁĄCZY NAS
SPORT i SPORTOWY WOLONTARIAT DZIECIĘCY współorganizatorem imprezy
8. Promocja:

Artykuły w lokalnej prasie, wywiady w radio. Powiastki, relacje, zdjęcia, logo Fundacji na stronie
internetowej szkoły. Baner reklamowy Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość na obiektach szkolnych.
Identyfikatory z logo Fundacji dla zawodników i wolontariuszy. Plakaty z logo Fundacji na każdą
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imprezę sportową dla szkół i na teren miasta. Zaproszenia, dyplomy i podziękowania z logo Fundacji.
Promocja projektu, opis , relacja, zdjęcia z logo Fundacji na ogólnopolskiej stronie bloga CEO
programu "WF z Klasą"- ZSO Nr 1 "Łączy nas sport". Prezentacja multimedialna z projektu jako
materiału szkoleniowego dla uczestników przedsięwzięcia. Prezentacja projektu dla rodziców i
społeczności lokalnej.
Wyeksponowanie banera Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” podczas imprez sportowych.
Artykuły lokalna prasa i wywiady w radio. Plakietka projektu z ŁĄCZY NAS SPORT Z CEMEX.
Identyfikatory z logo Fundacji dla zawodników i gości. Plakaty z logo projektu i Fundacji dla szkół i na
teren miasta. Zaproszenia, dyplomy i podziękowania z logo. Opis na stronie internetowej szkoły z
logo Fundacji, Projektu, zdjęcia, filmy i relacji z projektu. Promocja projektu z logo Fundacji na
ogólnopolskiej stronie bloga CEO "WF z Klasą" pod nazwą "ŁĄCZY NAS SPORT". Relacje na facebook
ŁĄCZY NAS SPORT.

9. Działanie:
(Przebieg kampanii, miejsce, kto ma wziąć w niej udział, program działania)
„ŁĄCZY NAS SPORT” to projekt innowacyjny, pierwszy w Chełmie , który jest przyszłością sportowej
integracji. Cykliczne spotkania w/g utworzonego kalendarza współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej z Chełma będą zawierały dyscypliny, w których młodzi sportowcy
zaprezentują się: rowery, tenis stołowy, piłka nożna, lekkoatletyka i rekreacja rodzinna. W kolejnych
latach do kalendarz będziemy dopisywali kolejne dyscypliny, w których mogą startować
niepełnosprawni. Projekt przewiduje udział przedszkoli, 7 szkół z oddziałami integracyjnymi, 2
ośrodków specjalnych oraz 2 warsztatów terapii zajęciowej. Liczba uczestników szacowana jest na
1500 zawodników, 50 wolontariuszy dziecięcych i 100 osób dorosłych. Zawody odbędą się w trzech
miejscach: Stadion Miejski, Hala Miejskiej, ORLIK oraz sportowe obiekty przyszkolne. Rywalizacja
sportowa zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem przygotowanym w oparciu o przepisy
sportu osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem przepisów BHP i opieki medycznej. Młodzież
będzie podzielona na kategorie startowe według: płci, wieku i stopnia niepełnosprawności. Po
zawodach każde dziecko otrzyma medal i dyplom, a szkoły – puchary i podziękowania. Przewidziany
jest poczęstunek. Całość projektu objęta zostanie patronatem medialnym. Przedsięwzięcie oparte
będzie na „Sportowym Wolontariacie Dziecięcym z CEMEX” i Pracowniczym Wolontariacie CEMEX.
Bieżące relacje na fecebook i blogach ŁĄCZY NAS SPORT.

10. Sojusznicy:
Lokalne media: Radio BON TON
Chełmskie gazety: Super Tydzień Chełmski,
Nowy Tydzień Chełmski
Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”
Wolontariat Pracowniczy CEMEX POLSKA – Fundacja CEMEX
Lokalne firmy jako darczyńcy i współorganizatorzy inicjatyw sportowych:
MPEC CHEŁM, MPGK CHEŁM, BABY ZDRÓJ, OBST CHEŁM, OSM KRASNYSTAW, GREINPLAST,
CHEŁMSKIE CUKIERNIE – KIJEWSCY, ŚWIAT TORTÓW, GRELA, HETMAN, PZU, RESTAURACJA KOZAK,
SKLEP SPORTOWY MARATON, SKLEP ROWEROWY PELETON,

Akcja: „Twój sposób na przewrót na WFie”

11. Źródła:
Z własnych doświadczeń i znajomości środowiska lokalnego – organizacji inicjatyw sportowych od
trzynastu lat, internetu, dobrych praktyk WF Z Klasą.
12. Ewaluacja:
Można przedstawić w kilku sferach:
Sfera: społeczna: wolontariusz-zdobycie akceptacji wśród rówieśników, wzmocnienie więzi, poznanie
nowych miejsc i środowiska; społeczeństwo-poznanie możliwości i potrzeb dzieci i młodzieży w tym
niepełnosprawnej, przełamywanie barier, uwrażliwienie społeczności szkolnej i lokalnej na potrzeby
osób niepełnosprawnych; fizyczna: podnoszenie sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu
życia, aktywne spędzanie czasu wolnego i udział w rekreacji rodzinnej w tym osób
niepełnosprawnych; intelektualna: sport jako łącznik pokoleń; psychologiczna: wzmocnienie
poczucia własnej wartości. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt sportowy dla uczniów.
Projekt obejmie 2000 zawodników niepełnosprawnych, 50 wolontariuszy dziecięcych, 100
wolontariuszy dorosłych, członków rodzin i środowisko lokalne. Organizacja 7 imprez sportowych dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Miasta Chełm. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci do
uprawiania sportów całego życia i rekreacji rodzinnej. Rezultatem w przedszkolach, szkołach z
oddziałami integracyjnymi, szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych, warsztatach terapii
zajęciowej, Domu Dziecka, środowisku szkolnym i lokalnym jest przełamywanie barier
niepełnosprawności w społeczeństwie, pokaże efekty pracy nauczycieli wychowania fizycznego w
rocznym cyklu kształcenia. Promocja Wolontariatu Dziecięcego.

Najważniejszą oceną i wyróżnienie dla całorocznych działań pod szyldem ŁĄCZY NAS SPORT jest
otrzymanie dwóch grantów od Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” – Wolontariat Pracowniczy
CEMEX POLSKA na realizację dwóch imprez sportowych:
1. „Wspaniałe sportowe stulecie z CEMEX” w ramach Stulecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Chełmie – Miejski Festyn Sportowo-Rekreacyjny Wolontariusze & Dzieci & Rodzice &
Nauczyciele pod hasłem ŁĄCZY NAS SPORT Honorowy Patronat Prezydent Miasta Chełm.
Realizacja: 04.06.2016 r. przyszkolne obiekty sportowe ORLIK
2. „CEMEX nie próżnuje sportową integrację buduje” – III Miejska Integracyjna Spartakiada
Dzieci i Młodzieży Chełm 2016 Honorowy Patronat Prezydent Miasta Chełm.
Realizacja: 09.06.2016 r. Miejski Stadion MOSiR Chełm
Na szczególną uwagę zasługuje trzeci grant od Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, który będzie
realizowany jako projekt szkolny w roku szkolnym 2016/2017 pod tytułem „ŁĄCZY NAS SPORT z
CEMEX” – Budujemy Przyszłość sportowej integracji w Chełmie.
13. Autorka: Katarzyna Janicka – nauczyciel wychowania fizycznego, szkolny koordynator WF z
Klasą, Lokalny Lider WF z Klasą, autor i koordynator projektów grantowych CEMEX.
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