Poznań, dnia 30. września 2017r.

Sprawozdanie z realizacji projektu:
„Międzypokoleniowa więź – razem znaczy raźniej”

Projekt realizowano w okresie od maja 2017 do września 2017r., w Zespole Szkół
Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Otrzymał on dofinansowanie w wysokości 14.550zł w ramach
wygranej w konkursie zorganizowanym przez Aquanet SA w Poznaniu. Swoim zasięgiem objął
uczniów z niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Sprawozdanie merytoryczne
Zakładane cele dotyczące budowania więzi międzypokoleniowej między uczniami Zespołu Szkół
Specjalnych nr 105 i ich rodzicami zostały zrealizowane.

Osiągnięte cele:
- pogłębienie więzi międzypokoleniowej,
- podniesienie poziomu akceptacji życia z niepełnosprawnym dzieckiem w rodzinie,
- ukazano wartość rodziny, podkreślono rolę członków rodziny
- przełamywano różnice wiekowe i łamano stereotypy
- poznano zainteresowania i historie rodzinne
- kultywowano spędzanie wolnego czasu razem
- ukazano mocne strony osób niepełnosprawnych
- podniesiono poczucie wartości rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
- umożliwiono przekraczanie różnego rodzaju „granic” rodzicom, dziadkom, dzieciom
niepełnosprawnym
- wymieniono doświadczenia między pokoleniowe

Opis realizacji projektu:
W zależności od zakresu działań w poszczególnych etapach uczestniczyły grupy uczniów, lub
społeczność szkolna. Do wielu wydarzeń, realizowanych zadań uczniowie nawiązują i wracają
także dzisiaj, pozostały one w pamięci i stały się ważnym doświadczeniem dla naszych
podopiecznych. Spotkania, wycieczki, imprezy zrealizowane w ramach projektu zostały również
zamieszczone na szkolnej stronie internetowej, a zdjęcia z nich znalazły swoje miejsce w
klasowych albumach.

Maj
•

•

Zorganizowane zostały zajęcia tematyczne, podczas których uczniowie poznali
ciekawe historie rodzinne. Stworzyli albumy rodzinne i drzewa genealogiczne swoich
rodzin. Na zajęcia warsztatowe zaproszeni zostali dziadkowie i rodzice wybranych
grup uczniowskich. Spotkania z rodzinami odbywały się także w domach rodzinnych,
gdzie uczniowie klasy poznawali środowisko rodzinne swoich kolegów.
Zorganizowano zajęcia szkolne prezentujące zawody rodziców, a kontynuacją ich były
wycieczki kilku klas na: Lotnisko Krzesiny, na sortownię Poczty Polskiej, do Remizy
Strażackiej, na spotkaniach tych obecni byli rodzice reprezentujący poszczególne
zawody i prezentujący swoją pracę.

Czerwiec
• Zorganizowano piknik międzypokoleniowy integracyjny dla członków rodzin:
dziadków, rodziców, wszystkich dzieci uczęszczających do ZSS nr 105 w Poznaniu.
Piknik został zorganizowany w czerwcu ze względów organizacyjnych pracy szkoły.
Podczas pikniku społeczność szkolna i członkowie rodzin wzięli udział w
zorganizowanych w tym czasie zajęciach plastycznych, sportowych, muzycznych.
Rodzice zostali zaangażowani do stworzenia kawiarenki, przygotowali ciasta i napoje.
Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej ze względu na załamanie pogody, to jednak
nie przeszkodziło w serdecznym i radosnym spędzeniu czasu. Wspólne działanie,
wesoła zabawa, zaprezentowanie swoich umiejętności i mocnych stron budowało więzi
między dziećmi i rodzicami.
•

Zorganizowano integracyjne ognisko dla rodzin na zakończenie roku szkolnego
wybranej grupy uczniów w nadleśnictwie Gruszczyn koło Swarzędza. Tam w radosnej
atmosferze zaprezentowały się dzieci swoim rodzicom zachęcając ich do wspólnej
zabawy. Wspólne biesiadowanie, śpiewanie podczas wieczoru przy ognisku
zaowocowało kolejnymi planami spotkań rodzinnych na nowy rok szkolny.

•

Zorganizowano szkolny konkurs, który zaowocował wystawą prac plastycznych o
tematyce rodzinnej na koniec roku szkolnego w budynku ZSS nr 105. Chętne rodziny
wykonały je w swoich domach. Podczas szkolnego pikniku wręczono wszystkim
autorom prac dyplomy i nagrody za udział w konkursie.

Sierpień
• Zorganizowanie wyjazdu do Legolandu dla grupy uczniów. Wypełnienie
dokumentacji, przedstawienie rodzinom programu wyjazdu, opłacenie transportu,
noclegu, wyżywienia. Ze względów organizacyjnych wyjazd odbył się w terminie 914. września 2017r. i stał się dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem. Na
szkolnym korytarzu na parawanach wystawiono gazetkę przedstawiającą wspomnienia
podróżników, przeżyte chwile radości i ogromnego szczęścia.

Podjęte działania w ramach projektu zaowocowały umocnieniem więzi, polepszyły kontakty
między członkami rodziny i zaangażowały ich w życie szkoły. Rodziny biorące udział w
spotkaniach integracyjnych pragną powtórzyć tego typu spotkania i planują kolejne w przyszłym
roku szkolnym.
Zorganizowanie wyjazdu do Legolandu bez dofinansowania nie byłby możliwe. Dzięki
życzliwości Aquanetu udało nam się spełnić marzenia. Czas zabawy, niezapomniane wrażenia,
doświadczenie pobytu za granicą, wspólnie spędzone dni są dla nas wszystkich biorących udział
w projekcie bezcenne. Bardzo dziękujemy za pomoc w budowaniu pozytywnych przeżyć i
doświadczeń u naszych podopiecznych i ich bliskich.

Sprawozdanie z wykonania wydatków
Przyznana przez Aquanet SA kwota 14.550zł na realizację projektu została przeznaczona
na dofinansowanie wyjazdu do Legolandu. Szczegółowe rozliczenie wydatkowania tych środków
znajduje się w załączniku. Faktury i rachunki dotyczące poniesionych kosztów znajdują się w
dokumentacji księgowej szkolnego Stowarzyszenia Trwanie.

Opracowały:
Elżbieta Jaśkowiak, Katarzyna Modrzejewska

Załączniki:
1. Rozliczenie projektu
2. Płyta CD - Prezentacja multimedialna

