Załącznik nr 3
do Rocznego planu stypendialnego na 2022 rok

PLAN WARSZTATÓW I ZJAZDÓW STYPENDYSTÓW W 2022 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:

I.

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 2022 roku ich tematem przewodnim jest pojęcie
dobra wspólnego. W trakcie poszczególnych spotkań stypendyści będą zastanawiać się, w jaki
sposób dbać o dobro wspólne, by przysłużyło się ono rozwojowi siebie i wspólnoty. Postarają się
zdefiniować to pojęcie i podać przykłady dobra wspólnego na podstawie znanych im miejsc i
przestrzeni (dom, szkoła, podwórko). Będą wspólnie odkrywać, dlaczego tak ważne jest mieć
świadomość istnienia tego dobra oraz dbania o nie już od najmłodszych lat. Uczestnicy projektu
zastanowią się również, jak mogą angażować się we wspólnotę i jakie działania podejmować, by
chronić i rozwijać dobro wspólne.

•

Konstruktorzy codzienności to projekt adresowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
Podczas comiesięcznych spotkań uczestnicy w 2022 roku odkrywają takie wartości, jak
odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, męstwo, uważność na innych. Przewodnikami w
poznawaniu znaczenia oraz przykładów realizacji tych postaw są dla stypendystów sylwetki osób
związanych z historią bliższą i dalszą naszego miasta - Warszawy, które mogą być inspiracją dla „tu i
teraz” młodych ludzi. Warsztaty będą także okazją do poznania nowych miejsc w stolicy albo
spojrzenia na dobrze znane miejsca w mieście z nieco innej perspektywy.

•

Kurs na… to projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Hasłem tegorocznego cyklu
spotkań jest Kurs na przyszłość. Punktem wyjścia do poszukiwań przez stypendystów swojego
miejsca w świecie w przyszłości jest zdefiniowanie wartości, którymi się kierują oraz potrzeb,
których realizacja jest dla nich kluczowa. Uczestnicy podczas kolejnych spotkań warsztatowych
zastanowią się również nad tym, jakie znaczenie mają różne obszary życia, jak się przenikają oraz
jakich wyborów dokonywać, by żyć w zgodzie ze sobą. W tym kontekście przydatna będzie refleksja
nad zarządzaniem sobą w czasie oraz nad rolą zmiany w życiu. Stypendyści będą także odkrywać,
jak wpływa na ich rozwój zaangażowanie w różne formy aktywności społecznej.
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•

Inkubator Miłosierdzia jest projektem skupiającym studentów – wolontariuszy, którzy podejmują
działania wolontariackie na terenie wybranego przez siebie warszawskiego ośrodka pomocowego.
Przygotowaniem ich do realizacji wolontariatu będą wizyty studyjne oraz szkolenia. Pierwszym
działaniem, do którego zaproszeni byli wolontariusze Inkubatora Miłosierdzia w 2022 roku był
projekt PoKolędzie, czyli cykl spotkań kolędowych w różnych placówkach pomocowych: domach
dziecka, aresztach, szpitalach, hospicjach, domach samotnej matki, domach pomocy społecznej.

•

Zrealizuj projekt to drugi projekt dla studentów. Jego celem jest przekazanie stypendystom wiedzy
teoretycznej z zakresu zarządzania projektem oraz umożliwienie im wykorzystania jej w praktyce
poprzez realizację projektów w jednym z czterech obszarów: nauka, kultura, sport, zaangażowanie
społeczne. Projekt obejmuje następujące etapy: rekrutację uczestników, cykl warsztatów
szkoleniowych oraz spotkań konsultacyjnych z ekspertem-trenerem, realizację projektów oraz
ewaluację i wspólne świętowanie.

II.

Dwa projekty otwarte dla wszystkich stypendystów:
•

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,
głównie rodzin i młodzieży. 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. Tematem przewodnim tegorocznej edycji gry jest solidarność.

•

Podziel się talentem to projekt, w ramach którego starsi stypendyści udzielają swoim młodszym
koleżankom i kolegom darmowych korepetycji. Odbiorcami projektu są stypendyści-uczniowie,
którzy potrzebują pomocy w nauce lub przygotowują się do egzaminów. W skład zespołu
wolontariuszy Podziel się talentem wchodzą korepetytorzy-wolontariusze spośród grona starszych
stypendystów i absolwentów programu stypendialnego. W ramach inicjatywy, poza zajęciami
indywidualnymi, mogą odbywać się także zajęcia grupowe z przedmiotów szkolnych, języków
obcych oraz różnorodnych kompetencji specjalistycznych (takich jak np. komunikacja,
przedsiębiorczość, programowanie, podstawowa edycja graficzna zdjęć).

III.

Wydarzenia integrujące społeczność stypendystów:
•

Spotkanie z kolędą stypendystów to noworoczne spotkanie, którego celem jest integracja
młodzieży i celebrowanie polskiej tradycji wspólnego śpiewania kolęd.

•

Zakończenie roku stypendialnego spotkanie stypendystów podsumowujące edycję programu
edukacyjnego 2021/2022, które jest okazją do wspólnej dyskusji i podziękowania za doświadczenia
kończącego się roku stypendialnego.
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•

IV.

Inauguracja Programu Stypendialnego to wspólne, uroczyste rozpoczęcie roku stypendialnego
i pierwsze spotkanie wszystkich stypendystów edycji 2022/2023 – w gronie stypendystów i ich
bliskich, władz Warszawy oraz Centrum jako operatora stypendiów.
Wokół Ukrainy

•

Pod tą nazwą powstał cykl spotkań w związku z trwającą wojną w Ukrainie dla stypendystów,
absolwentów oraz ich bliskich. W ramach cyklu zaplanowano warsztat dotyczący języka
ukraińskiego, spotkanie przybliżające historię Ukrainy oraz spotkanie z psychologiem dotyczące
radzenia sobie z emocjami, stresem, ale też zwiększające wiedzę na temat prowadzenia rozmów z
osobami przeżywającymi traumę oraz trudności.

•

Ponadto od połowy marca chętni stypendyści oraz wolontariusze Inkubatora Miłosierdzia włączają
się w pomoc w kawiarence dla uchodźców z Ukrainy prowadzonej przez Fundację Joanny
Radziwiłł. Kawiarenka jest czynna w każdą sobotę. W ramach działań wolontariusze przygotowują
kawę i herbatę oraz sprawują opiekę nad dziećmi.

V.

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.

•

Studenci zapraszani są do udziału w projektach naukowych, adresowanych do środowiska
akademickiego.

•

Wszyscy stypendyści zachęcani są do włączenia się w akcje społeczne, np. „Paczkę dla Powstańca”
(przygotowanie koszy z upominkami oraz ich osobiste wręczenie Powstańcom).
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