INTEGRACYJNA IMPREZA ŚRODOWISKOWA
PODRÓŻE MARZEŃ

Termin i miejsce:
•
•

18 kwietnia 2013 godz. 10 i 17
aula Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st, ul. Solna 12

Autor i koordynator zewnętrzny projektu: mgr Ewa Mencel
Główny organizator: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu
Partnerzy:
• Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
•

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,

•

Urząd Miasta Poznania,

•

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa,

•

Gimnazjum nr 25,

•

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.,

•

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym
Żurawinka,

•

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu,

•

Środowiskowy Dom Samopomocy „ISKRA”,

•

Integracyjny Klub Tańców Polskich,

•

Szkoła Tańca Bailando,

•

Klub Sportowy Dąbrówka,

•

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych,

•

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan,

•

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,

•

Poznańskie ośrodki kuratoryjne i domy dziecka.

Szczegółowy opis przedsięwzięcia
•

Integracyjna impreza środowiskowa Podróże marzeń to kolejny innowacyjny projekt
edukacyjny kilku poznańskich szkół i fundacji, oparty na partnerstwie wielostronnym,
który stanowi odpowiedź na apel MEN odnośnie podejmowania inicjatyw
kształtujących postawy prospołeczne oraz aktywność obywatelską uczniów w ramach
współpracy szkół i organizacji pozarządowych,

•

Przedsięwzięcie nawiązuje charakterem i problematyką do dwóch wcześniejszych
integracyjnych koncertów charytatywnych zorganizowanych przez w/w partnerów, tj.
Marzeniami przełamujmy bariery (luty 2011)i Otwarci na świat, otwarci na siebie
uczmy się żyć z pasją (marzec 2012),z których ostatni został objęty przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Poznania honorowym
patronatem,

•

Obecny koncert o charakterze wiosennej podróży sentymentalnej przez rozmaite
trendy muzyczne i obyczaje kulturowe świata będzie składał się tradycyjnie z dwóch
części. W czasie pierwszej godziny zespoły z poszczególnych szkół przedstawią
własne 5-minutowe prezentacje kulturalne. Dzieci niepełnosprawne fizycznie
wystąpią naprzemiennie z dziećmi zdrowymi, przy czym występy uczniów
niepełnosprawnych będą trwały o kilka minut dłużej.

•

Druga, integracyjna, część koncertu to 30-minutowy wspólny pokaz edukacyjnoartystyczny, w czasie którego jednocześnie wystąpią obok siebie uczniowie zdrowi
i niepełnosprawni z partnerskich szkół. We wnioskowanym koncercie młodzież
przedstawi część sztuki zainspirowanej muzyką Fryderyka Chopina. Zadaniem tej
części

programu

jest

obalenie

mitów

i

stereotypów

związanych

z niepełnosprawnością oraz specyfiką szkół artystycznych i sportowych.
•

Nad drugą częścią programu od stycznia 2013 r. pracuje wspólnie zespół składający
się z koordynatorów wewnętrznych poszczególnych instytucji partnerskich.

• Koncertowi

towarzyszyć

będzie

m.in.

wystawa

plastyczna

(prace

osób

niepełnosprawnych wystawiane w dniu koncertu w holu Szkoły Muzycznej na ul.
Solnej) oraz konferencja przygotowana przez ODN w Poznaniu skierowana do
nauczycieli szkół poznańskich na temat różnych typów wykluczenia społecznego
i

metod

jego

przeciwdziałania

(18

czerwca

br.,

budynek

ODN).

Zasięg imprezy
•

Adresatem projektowanego działania poza młodzieżą uczęszczającą do poznańskich
szkół jest społeczność lokalna oraz osoby wykluczone społecznie, które mają
utrudniony dostęp do oferty kulturalnej Poznaniai okolic (m.in. podopieczni domów
dziecka i domów pomocy społecznej, osoby starsze, z dysfunkcjami fizycznymi, itd.),

•

Koncert o godz. 10 jest skierowany m.in. do uczniów poznańskich szkół aktywnie
działających w wolontariatach, kołach artystycznych i/lub sportowych oraz młodzieży
wykluczonej, tj. z domów dziecka, ośrodków kuratoryjnych i z dysfunkcjami
fizycznymi,

•

Adresatem koncertu o godz.17 są m.in. przedstawiciele społeczności lokalnej,
organizacji pozarządowych, zakładów pracy, młodzież uzdolniona naukowo
z wylosowanych szkół, osoby starsze, jak również do władze oświatowe Poznania.

Cele projektu
•

Promowanie wśród młodzieży postaw prospołecznych, polegających na wzajemnym
szacunku i tolerancji, wrażliwości na biedę i krzywdę ludzką, kształtujących
umiejętność niesienia pomocy i kreatywnej współpracy,

•

Wspieranie rozwoju talentów, zainteresowań, umiejętności i indywidualnych pasji
dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie występu edukacyjno-artystycznego dla
szerszego gremium,

•

Zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu procesu niedostosowania społecznego
uczniów

z

rodzin

eliminowanie

zachowań

i

stylu

zdrowego

z

problemami

agresywnych

życia

poprzez

oraz

środowiskowymi,
propagowanie

uprawianie

sportu

i

zasad

w

tym

fair

play

wspólną

zabawę

o charakterze edukacyjnym,
•

Propagowanie

wśród

uczniów

haseł

europejskiego

programu

Młodzież

w działaniu, takich jak: mobilność i solidarność, umiejętność polegania na sobie,
odpowiedzialność

i

kreatywność,

aktywny

udział

w

życiu

społecznym

i działalność w instytucjach,
•

Promowanie wśród nauczycieli, uczniów oraz szeroko rozumianej społeczności
lokalnej idei przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz uczenia się przez całe
życie.

Uzasadnienie projektu
Projekt edukacyjny Podróże marzeń odpowiada na żywe zainteresowanie młodzieży
działaniami artystycznymi o charakterze integracyjnym i wolontariatu. Pokrywa niszę
rynkową w zakresie ofert kulturalno-oświatowych dla uboższej części mieszkańców Poznania
i okolic, pozwalając na wyrównanie szans w w/w zakresie. Aspirując do bycia imprezą
środowiskową

o

niekwestionowanych

walorach

programowych,

organizacyjnych,

wychowawczych i profilaktycznych, pozostaje zarazem w zgodzie z aktualnymi wytycznymi
i priorytetami MEN.

Uwaga
• W trakcie koncertu będą zbierane tzw. Dobrowolne cegiełki na cele charytatywne
w wysokości minimum 5 zł od osoby.
• Dochód z koncertu o godz. 10 zostanie przeznaczony na przyszłoroczne wyprawki
szkolne

dla

niewidomych

dzieci

uczęszczających

do

Ośrodka

Szkolno-

Wychowawczego w Owińskach.
• Dochód z koncertu o godz. 17 wesprze działalność statutową pozostałych fundacji na
rzecz osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie.

