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Załącznik nr 3 

do Rocznego planu stypendialnego na 2021 rok 

 

PLAN WARSZTATÓW I ZJAZDÓW STYPENDYSTÓW W 2021 ROKU 

 

Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia 

jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, 

pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów. 

Plan warsztatów i zjazdów stypendystów (odbywających się zdalnie lub stacjonarnie, z 

uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych) obejmuje: 

1. Projekty dedykowane poszczególnym grupom wiekowym stypendystów:  

 Odkrywcy to projekt dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, na który składają się 

comiesięczne spotkania prowadzone metodą warsztatową. W 2021 roku uczestnicy 

warsztatów wraz z zaproszonymi gośćmi, podejmują refleksję nad tematem POKOJU. 

Odkrywcy dowiadują się, jak dziś rozumiany jest pokój i w jaki sposób, poprzez swoje 

działania, mogą sprawiać, by go było więcej wśród ludzi.  

 Konstruktorzy codzienności to projekt adresowany do uczniów klas VII-VIII. Podczas 

comiesięcznych spotkań uczestnicy zastanawiają się nad tym, jakie elementy składają się na 

projekt pod nazwą ŻYCIE. Odkrywają te czynniki, które ich kształtują oraz przyglądają się 

wyzwaniom, które przed nimi stoją. W 2021 roku uczestnicy zajęć poznają różne aspekty 

SŁOWA. Konstruktorzy codzienności rozmawiają o języku jako ważnym elemencie polskiej 

kultury oraz odkrywają moc słowa jako narzędzia komunikacji i wyrażania siebie. 

 Kurs na działanie to projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach 

spotkań w tej grupie zapraszamy młodzież do tego, aby zrobiła coś dla siebie i innych. Cykl 

warsztatów jest okazją do wzajemnego poznania i nauki współpracy w grupie rówieśników, 

ale także pobudzenia aktywności twórczej. Kurs na działanie uczestnicy kończą realizacją 

projektu tworzonego wspólnie podczas wcześniejszych, comiesięcznych spotkań;  

 Inkubator Miłosierdzia jest projektem skupiającym studentów – wolontariuszy, którzy 

podejmują działania wolontariackie na terenie wybranego przez siebie warszawskiego 

ośrodka pomocowego. W ramach projektu funkcjonują trzy grupy, zajmujące się 

następującymi obszarami: praca z dziećmi z ośrodków socjoterapeutycznych i domów 

dziecka, praca z seniorami oraz udzielanie korepetycji „Podziel się talentem”. W ramach tej 

ostatniej grupy starsi stypendyści wspierają w nauce młodszych. Dla wolontariuszy 

realizowane są warsztaty i szkolenia, dzięki którym mogą rozwijać swoje kompetencje;  
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2. Realizację przez stypendystów ze wszystkich kategorii wiekowych wspólnego projektu dla 

mieszkańców Warszawy: 

 Gra o Wolność to miejski projekt realizowany każdego roku przez stypendystów m.st. 

Warszawy im. Jana Pawła II. Polega on na stworzeniu i realizacji gry miejskiej dla 

warszawianek i warszawiaków. Przygotowując własną grę stypendyści uczą się współpracy 

oraz pracy metodą projektu. Zdobywają też wiedzę związaną z treścią gry. Stypendyści 

uczestniczą w cyklu warsztatów merytorycznych i logistycznych dotyczących projektowania 

gier miejskich oraz pracują nad stworzeniem własnej gry. Ze względu na trwającą pandemię, 

poza grą realizowaną w przestrzeni Warszawy, tworzona jest dodatkowo wersja online. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji gry jest wolność jako warunek budowania pokoju i 

wzajemne przenikanie się tych dwóch pojęć: wolności i pokoju; 

3. Wydarzenia integrujące społeczność stypendystów:  

 Kolędowanie stypendystów, czyli noworoczne spotkanie, którego celem jest integracja 

młodzieży i celebrowanie polskiej tradycji wspólnego śpiewania kolęd; 

 Wielkie Dzięki, czyli spotkanie stypendystów podsumowujące edycję programu 

edukacyjnego 2020/2021, które jest okazją do wspólnej dyskusji i podziękowania za 

doświadczenia kończącego się roku stypendialnego;  

 Inauguracja Programu Stypendialnego to wspólne, uroczyste rozpoczęcie roku 

stypendialnego i pierwsze spotkanie wszystkich stypendystów edycji 2021/2022 – w gronie 

stypendystów i ich bliskich, władz Warszawy oraz Centrum jako operatora stypendiów; 

4. Dodatkowe zaangażowanie stypendystów w działania Centrum Myśli Jana Pawła II: 

 uczniowie powyżej 16. roku życia oraz studenci zaproszeni są do zaangażowania 

w wolontariat, dzięki któremu mogą wspomagać realizowane przez Centrum projekty 

kulturalne, społeczne i naukowe. Wolontariusze podejmują zadania merytoryczne 

i pomocnicze w ramach wolontariatu stałego wspierającego działalność Centrum, mogą też 

angażować się w wolontariat akcyjny podczas organizowanych przez Centrum wydarzeń, np. 

festiwali Nowe Epifanie czy Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju; 

 studenci i pełnoletni licealiści mogą śpiewać w Chórze Centrum Myśli Jana Pawła II; 

 studentów zapraszani są do udziału w projektach naukowych, adresowanych do środowiska 

akademickiego;  

 wszyscy stypendyści zachęcani są do włączenia się w akcje społeczne, np. „Rodacy 

Bohaterom” (zbiórka żywności dla polskich kombatantów mieszkających na Kresach).  


