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Patronat honorowy nad Projektem:
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski
Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz – Administrator Diecezji Tarnowskiej
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski
Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty
Patronat medialny:
Dziennik Polski
Gość Niedzielny
Radio Plus
RDN Małopolska
TVP Kraków
Tydzień Nowosądecki
Wychowawca
Hejnał Oświatowy
Portal www.franciszkanska3.pl
Organizator projektu:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, którego organizatorami
są: Województwo Małopolskie, Gmina Kraków, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”
Współorganizatorzy:
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Instytucje wspomagające:
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie
Stowarzyszenie „Wiosna” w Krakowie
Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie
Miasta, powiaty i gminy - organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział
w Projekcie
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Komitet Organizacyjny – Kapituła Projektu:
Przewodniczący:
Jacek Krupa
Zastępcy przewodniczącego:

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Barbara Dziwisz

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku
Województwa Małopolskiego
Małopolski Wicekurator Oświaty
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci
i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie

Grzegorz Baran
Ks. dr Krzysztof Wilk
Ks. dr Bogusław Połeć

Członkowie:
Dariusz Styrna

Agata Szuta
Ks. Czesław Bogdał

Wincenty Janowiak

Urszula Blicharz
Bożena Bryl
Elżbieta Kowalczyk
Stanisław Szudek
Jarosław Chodźko
Małgorzata Dutka-Mucha

Ks. Piotr Zioło
Ks. Andrzej Wciślak
Ks. dr Bolesław Klaus

Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia
Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
Dyrektor Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II w Krakowie
Wicedyrektor Instytutu Dialogu
Międzykulturowego im. Jana Pawła II
w Krakowie
Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty
w Krakowie
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty
w Tarnowie
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty
w Nowym Targu
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty
w Wadowicach
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty
w Nowym Sączu
Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Krakowie
Wicedyrektor Małopolskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli ds. ODN
w Krakowie
Wizytator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci
i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wizytator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci
i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wizytator Wydziału Katechetycznego Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie
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Bartosz Albert
Józef Augustyn
Alina Bagińska
Grażyna Starzak
Sekretarz:
Ewa Fiałkowska

Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego w Oświęcimiu
Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego w Nowym Sączu
Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego w Tarnowie
Redaktor „Dziennika Polskiego” - Patrona
medialnego
Pracownik Instytutu Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła w Krakowie

I. Założenia projektu:
Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy
„dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Projekt ten jest
kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego
zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu
rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego
nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych, które wynikają
z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Dotychczas zrealizowano od 2007 roku sześć edycji Małopolskiego Projektu
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w których uczestniczyło ponad 30 000 uczniów
z nauczycielami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski, pokazały,
że młodzież bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi - musi jednak
być inspirowana do tych działań przez nauczycieli - opiekunów.
Siódma edycja Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” jest
działaniem skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które ma
przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród
młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk
wypracowanych przez uczestników projektu. Projekt ma również służyć tworzeniu
w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu.

II. Cele projektu:
• uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
• przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących,
• tworzenie w szkołach województwa małopolskiego podstaw wolontariatu,
• ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego
Jana Pawła II.

4

III. Organizacja:
1. Adresaci projektu:
Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu
województwa małopolskiego.
Uczestnikami projektu mogą być zespoły uczniowskie, których liczebność – łącznie
z opiekunem, może wynosić od 5 do 21 osób.
Zespoły reprezentować mogą gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną w zależności
od liczby uczniów tworzących zespół. O zakwalifikowaniu zespołu do gimnazjum lub
szkoły ponadgimnazjalnej decyduje % uczniów z danego typu szkoły. Gdy w zespole
minimum 51% lub więcej uczniów jest z gimnazjum - zespół zaliczany jest do grupy
gimnazjalnej, natomiast gdy w zespole minimum 51% lub więcej uczniów jest ze szkoły
ponadgimnazjalnej - zespół zaliczany jest do grupy szkół ponadgimnazjalnych.
2. Ogólne założenia projektu
Zespoły pod kierunkiem i z pomocą nauczyciela, katechety, wychowawcy, przygotowują
i realizują szkolne projekty działań na rzecz potrzebujących. Ze zrealizowanych działań
sporządzą sprawozdanie, a wybrane przez Komitet Organizacyjny szkoły
zaprezentują efekty swoich działań na spotkaniach rejonowych w jednym z pięciu miast:
Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach.
Zespoły mogą zaprosić do współpracy uczniów i nauczycieli ze swojej szkoły, osoby
prywatne, instytucje, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa, sponsorów
(osoby prywatne i firmy).
3. Treść projektów i formy ich realizacji:
Szkoły mogą składać i realizować kilka projektów. Działania w ramach projektu mogą
być realizowane:
• od 1 stycznia 2013 r.;
lub
• od momentu ogłoszenia projektu.
Projekt uwzględnia ocenę działań realizowanych od 1 stycznia 2013 roku, a także działań
planowanych do realizacji po nadesłaniu sprawozdań do końca roku.
Projekt powinien uwzględniać: rozpoznanie potrzeb, adresatów pomocy, cele planowane
do osiągnięcia, opis podejmowanych działań, harmonogram planowanych działań,
planowanych do pozyskania partnerów, zakładane rezultaty, dotychczasowe efekty
pomocy (jeśli projekt jest kontynuacją działań z poprzednich edycji). Zaplanowane
działania powinny uwzględniać potrzeby społeczności szkolnej, środowiska lokalnego lub
też dalszej społeczności (zarówno Polski jak i całego świata).
Sprawozdanie powinno zawierać: rozpoznanie potrzeb, adresatów projektu
(z uwzględnieniem liczby osób lub grup, które zostały objęte pomocą), osiągnięte cele,
szczegółowy opis i harmonogram działań realizowanych w ramach projektu, pozyskani
partnerzy, osiągnięte rezultaty, działania planowane do realizacji po zakończeniu szóstej
edycji do końca roku.
Propozycje adresatów, do których może być kierowana pomoc oraz przykładowe formy
pomocy, znajdują się w Załączniku nr 1.
Inspirację do realizacji projektu stanowią: Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II
poświęcona miłosierdziu, wygłoszona na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 roku
oraz jej egzegeza, a także Orędzie Jana Pawła II na XIX Światowy Dzień Młodzieży w
2004 r. (Załącznik nr 2).
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4. Etapy i harmonogram realizacji Projektu:
•

Etap szkolny:
−
−
−
−

przesłanie deklaracji uczestnictwa do 26 kwietnia 2013 r.;
przesłanie szkolnych projektów do 14 maja 2013 r.;
realizacja projektów;
ocena projektów i sprawozdań przez Komisje Oceniające powołane przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu
Organizacyjnego i instytucji wspomagających;
− ostateczna decyzja dotycząca wyboru zespołów szkolnych do prezentacji
w rejonach dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie
i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi – 29 listopada 2013 r.

•

Przeglądy rejonowe:
− prezentacje projektów w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym
Targu, Wadowicach;
− ocena prezentacji przez Komisje Oceniające powołane przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu
Organizacyjnego i instytucji wspomagających;
− ostateczna decyzja dotycząca wyboru zespołów szkolnych do prezentacji
w czasie uroczystego podsumowania projektu w Krakowie dokonana przez
Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami
Oceniającymi.
− wybranie zespołów do prezentacji w czasie uroczystego podsumowania
w Krakowie.

•

Uroczyste podsumowanie projektu w Krakowie:
− prezentacja zespołów wybranych po przeglądach rejonowych;
− wręczenie
statuetek
„Mieć
wyobraźnię
miłosierdzia”,
nagród i wyróżnień. Główną nagrodą jest wyjazd do Rzymu.

5. Kolejność i terminarz działań związanych z projektem 2013 r.:
− Kwiecień- ogłoszenie VII edycji projektu na stronach internetowych oraz akcja
informacyjna skierowana do organów prowadzących i do szkół;
− do 26 kwietnia - złożenie przez szkoły deklaracji uczestnictwa
w projekcie i warsztatach szkoleniowych, wzór: Załącznik nr 3;
− do 14 maja – przesłanie szkolnych projektów działań przygotowanych w formie
pisemnej - wzór: Załącznik nr 4;
− do 8 listopada – przesłanie sprawozdań w formie pisemnej z realizacji szkolnych
projektów – wzór: Załącznik nr 5; ocena szkolnych projektów i sprawozdań;
− od 19 do 22 listopada – prezentacje rejonowe w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu,
i Nowym Targu i Wadowicach.
− 3 grudzień – uroczyste podsumowanie projektu w Krakowie.
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6. Organizacja projektu:
a) Deklaracje, szkolne projekty i sprawozdania należy przesyłać z dopiskiem
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”:
a. z rejonu tarnowskiego do:
• Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
w Tarnowie – al. Solidarności, 5-9, 33-100 Tarnów
lub
• Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – al. Solidarności 5-9, 33-100
Tarnów
b. z rejonu nowosądeckiego do:
• Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz
lub
• Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52,
33-300 Nowy Sącz
c. z rejonu wadowickiego do:
• Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
w Oświęcimiu ul. Śniadeckiego 21, 32-600 Oświęcim
lub
• Delegatury
Kuratorium
Oświaty
w
Wadowicach
ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice,
d. z rejonu nowotarskiego do
Instytutu
Dialogu
Międzykulturowego
im.
Jana
Pawła
II
w Krakowie, ul. Józefa Marcika 3F,31-443 Kraków,
lub
• Delegatura
Kuratorium
Oświaty
w
Nowym
Targu
ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ
e. z rejonu krakowskiego do:
Instytutu
Dialogu
Międzykulturowego
im.
Jana
Pawła
II
w Krakowie, ul. Józefa Marcika 3F,31-443 Kraków,
lub
• Kuratorium Oświaty w Krakowie – ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
b) Oceny szkolnych projektów i sprawozdań oraz prezentacji rejonowych dokonają
Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Komisje
Oceniające tworzą: przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego oraz instytucji
wspomagających.
c) Komitet Organizacyjny może skorzystać z wiedzy, doświadczenia i opinii ekspertów.
d) Szkolne projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2013 r. lub od momentu
ogłoszenia VII edycji Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”,
przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia
pomocy potrzebującym, do 30 października 2013 r. Komisje Oceniające będą oceniały
szkolne projekty za okres działania.
e) Uczestnicy projektu zostaną uhonorowani specjalnymi wyróżnieniami Samorządu
Województwa Małopolskiego. Nagrodą główna jest wyjazd do Rzymu.
f) Organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje
wspomagające, popierające ideę projektu oraz współorganizatorzy projektu mogą
ufundować specjalne wyróżnienia dla zespołów szkolnych biorących udział w
projekcie.
g) Udział w projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom
możliwość uzyskania punktów na świadectwie gimnazjalnym zgodnie z Decyzją
Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 stycznia 2012 r
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