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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

z działalności CREO w 2021 r. 

 

 

W roku 2021 Stowarzyszenie CREO podejmowało liczne działania społeczne, w które 

zaangażowane zostały praktycznie wszystkie grupy wiekowe, począwszy od dzieci i młodzieży, 

poprzez studentów, osoby dorosłe, aż po seniorów. Działania prowadzone były w formie 

dostosowanej do panujących warunków pandemicznych, w trybie stacjonarnym lub zdalnym.  

Realizowane były działania wspierające zarówno wolontariat szkolny i akademicki, jak i wolontariat 

pracowniczy oraz senioralny.  W 2021 realizowaliśmy różnorodne projekty, które otrzymały 

dotacje z wielu źródeł grantowych. Były to zarówno granty ze środków lokalnych i ogólnopolskich.  

 

DZIAŁANIA PROSENIORALNE 

 

KLUB STARSZAKA 

 

W 2021 realizowaliśmy regularne spotkania projektu KLUB STARSZAKA będącego miejscem 

spotkań osób starszych. Już o siedmiu lat działania klubu dedykujemy starszym mieszkańcom 

miasta Poznania. Za cel stawiamy sobie aktywizację i integrację seniorów, tworzenie nowych więzi 

społecznych oraz poprawienie kondycji psychofizycznej za sprawą oferowanych zajęć.  

Dostosowują projekt pod panujące warunki pandemiczne rozszerzyliśmy działania stacjonarne o 

ofertę zajęć w trybie online. Ofertę Klubu w 2021 przygotowaliśmy na tyle różnorodnie, by 

stanowiła ciekawą alternatywę aktywnego spędzania czasu dla Seniorek, jak i Seniorów – 

mieszkańców Poznania na różnym etapie ich życia. W ofercie były spotkania integracyjne (m.in. 

wyjście do Rogalowego Muzeum, spotkania podróżnicze), spotkania edukacyjne (m.in. z zakresu 

nauki nowych technologii, rękodzieła, treningu pamięci czy wolontariatu), spotkania o charakterze 

profilaktycznym (m.in. wykłady z gerontodietetykiem, czy zajęcia z 1 pomocy). Łącznie w 2021 r. 

udało się zrealizować łącznie 38 spotkań i warsztatów, w których uczestniczyły osoby starsze. Część 

zajęć odbywała się stacjonarnie - w biurze stowarzyszenia CREO przy ul. Kochanowskiego 8A/2, 
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część w formie online. Odbyły się również zajęcia w dwóch DPS, w zaprzyjaźnionym Klubie Seniora 

oraz spotkanie organizowane w przestrzeni miejskiej. W działania projektowe włączyło się łącznie 

71 osób w wieku senioralnym. Zaangażowane wolontariuszki senioralne były również włączane z 

działania wolontariackie CREO, między innymi tworzenie rękodzieł, które były przekazywane na 

cele charytatywne. W roku 2021 Starszaki były finansowane ze środków Urzędu Miasta Poznania 

oraz środków Stowarzyszenia.  

 

STARszaki – kampania społeczna 

 

W 2021 obalaliśmy również stereotypy związane z osobami z starszym wieku oraz 

promowaliśmy aktywność seniorów realizując projekt STARszaki. W ramach zadania założono 

kompleksowe działania służące promowaniu aktywności osób starszych. Na główną kampanię 

społeczną składał się edukacyjny materiał filmowy w formie wywiadu dzieci z osobami starszymi (7 

Ambasadorami i Ambasadorkami kampanii) oraz artystyczne zdjęcia prezentujące aktywności i 

zainteresowania seniorów i seniorek stworzone podczas sesji fotograficznej. Ponadto w ramach 

działań projektowych zaangażowani uczniowie i uczennice z 7 szkół z 4 powiatów w województwie 

Wielkopolskim zrealizowali łącznie 7 kampanii społecznych zwiększając w ten sposób świadomość 

nt. starości wśród społeczności szkolnej, propagując akceptację, szacunek i empatię wobec 

seniorów i seniorek, podkreślając ich doświadczenie oraz zachęcając do działań 

międzypokoleniowych. Projekt był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

PAKIET szkoleniowy SENIORA 

 

W 2021 roku uczestniczyliśmy także w przygotowaniu Pakietu szkoleniowego Seniora, 

stanowiącego wsparcie merytoryczne dla działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) oraz 

Gminnych Rad Seniorów (GRS) z całej Wielkopolski. W niezbędniku przygotowanym przez CREO 

skupiliśmy się na tematyce wolontariackiej przedstawiając propozycje aktywizacji dla osób z wieku 

senioralnym oraz oferując wsparcie instytucji w budowaniu klubów wolontariatu dla seniora na 

bazie naszych doświadczeń. Projekt realizowany był na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej (ROPS) w Poznaniu.  
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SENIOR W ŚWIECIE VR 

 

W 2021 roku podjęliśmy się również realizacji projektu SENIOR W ŚWIECIE VR, który 

będziemy realizować również w 2022 roku. Głównym założeniem projektu jest wdrożenie w 

Domach Pomocy Społecznej modelu zajęć w wirtualnej rzeczywistości przy wykorzystaniu gogli VR. 

Osoby starsze często nie chcą zaakceptować nowej technologii, odrzucając ją z obawy, że nie będą 

w stanie jej samodzielnie użyć. Dzięki wartościowym scenariuszom przygotowanym przez 

specjalistów CREO chcemy pozytywnie utrwalić zajęcia z goglami VR w świadomości seniorów. 

Naszym celem jest przyciągnięcie ich uwagi, zainteresowania i zwiększenie gotowości na zajęcia z 

wykorzystaniem nowoczesnej technologii w tej grupie wiekowej. Scenariusze zajęć będziemy 

realizować zarówno w trakcie warsztatów indywidualnych, jak i zajęć grupowych, zależnie od 

preferencji i możliwości. Projekt SENIOR W ŚWIECIE VR został zgłoszony do testowania w ramach 

Innowacji Społecznych Inkubatora Wielkich Jutra Dostępność Plus. 

 

WEBINAR „Możliwości testowania innowacji społecznych w Domach Pomocy Społecznej” 

 

W 2021 wspólnie z  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu 

zorganizowaliśmy webinar, w trakcie którego poruszyliśmy tematykę związaną ze zmianą jaką 

mogą nieść innowacje w DPS z perspektywy osób zarządzających, pracowników placówek 

sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi, czy osobami w 

podeszłym wieku. W webinarze zaprezentowaliśmy nasz przepis na tworzenie społecznych 

innowacji, podzieliliśmy się doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami z uczestnikami z całej 

Polski. 

 

ZWIERZAKI PRAWDZIWYMI PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW 

 

Rok 2021 był kolejnym, w którym realizowaliśmy projekt innowacyjny ZWIERZAKI 

PRAWDZIWYMI PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW skierowany do osób starszych zamieszkujących Domy 

Pomocy Społecznej. Dzięki niemu w 5 DPS na stałe mieszka już 6 gatunków zwierząt. 
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DZIAŁANIA W TEMATYCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

PROJEKT PRZEZ WOLONTARIAT DO INTEGRACJI 

 

W ramach projektu założyliśmy kompleksowe działania wychodzące naprzeciw problemom 

związanym z ograniczoną integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz deficytem 

wolontariuszy wspierających organizacje pozarządowe, czy instytucje działające na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami. W ramach projektu zrealizowaliśmy warsztat dla przedstawicieli 5 

poznańskich instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 

tematyce wykorzystania potencjału wolontariuszy oraz zwiększenia wiedzy kadr instytucji w 

zakresie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Ponadto realizowaliśmy zajęcia 

edukacyjne w szkołach oraz utworzyliśmy drużynę wolontariuszy CREO, która po odbyciu szeregu 

szkoleń angażowała się w wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Łącznie w ramach 

projektu zostało udzielone wsparcie dla inicjatyw 6 organizacji działających na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami w liczbie ponad 130 godzin pracy wolontariackiej. Ponadto na zakończenie 

projektu zorganizowaliśmy webinar „Wolontariat. Jak włączyć tryb pomagania”, w którym wzięli 

udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, miasta Poznań oraz szkół. Konferencja 

tłumaczona na PJM była znakomitą okazją, by wymienić doświadczenia w obszarze wolontariatu i 

podsumowujący projekt PRZEZ WOLONTARIAT DO INTEGRACJI. Projekt dofinansowano ze środków 

budżetowych Miasta Poznania. 

 

PROJEKT AKADEMIA WOLONTARIATU 

 

Rozszerzając działania realizowane w projekcie Przez wolontariat do Poznania 

rozpoczęliśmy projekt AKADEMIA WOLONTARIATU, który realizujemy w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem Jedna Chwila na terenie 4 województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, 

kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. W ramach działań założyliśmy kompleksowe działania 

wychodzące naprzeciw problemom związanym z deficytem wolontariuszy wspierających osoby z 

niepełnosprawnościami. W tym celu organizujemy cykl warsztatów zarówno dla instytucji i 

organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowujących je do 

współpracy z wolontariuszami oraz dla samych wolontariuszy przygotowujących ich do wspierania 
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osób z niepełnosprawnościami. Po szkoleniu wolontariusze angażują się w działania na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

W ramach projektu realizowanego w terminie 01.06.2021 - 31.03.2022 przeszkolonych 

zostanie 200 wolontariuszy i 40 przedstawicieli NGO i instytucji działających na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami. Projekt AKADEMIA WOLONTARIATU współfinansowany jest ze środków 

PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

PROJEKT AKTYWNOŚĆ MUROWANA 

 

W 2021 roku zrealizowaliśmy również projekt AKTYWNOŚĆ MUROWANA, w ramach 

którego realizowaliśmy kompleksowe działania służące promowaniu aktywności osób z 

niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Przekaz kampanii 

nakierowany był na wzbudzenie zainteresowania wyżej wymienionymi aktywnościami, 

przełamywanie funkcjonujących stereotypów o osobach z niepełnosprawnościami, a także 

ukazywanie barier, które funkcjonują po stronie społeczeństwa. W tym celu przygotowana została 

kampania społeczna: Aktywność MURowana, w ramach której stworzono cztery wielkoformatowe 

murale prezentujące sylwetki osób z niepełnosprawnościami, zrealizowano cztery eventy 

integrujące lokalną społeczność w każdej z czterech gmin (Czerwonak, Oborniki, Śrem, Wolsztyn) 

połączone z symbolicznym odsłonięciem murali oraz dwa materiały filmowe promujące 

realizowane działania, które zostały rozesłane do organizacji działających na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami, szkół, władz miejskich i lokalnych mediów. Ponadto w ramach projektu 

nawiązano współpracę z 12 szkołami z 4 powiatów. Projekt współfinansowany ze środków PFRON 

będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W SZKOŁACH 

 

W ramach realizowanych działań edukacyjnych kontynuowaliśmy działania związane z 

prowadzeniem długoletnich programów edukacyjnych w szkołach (tj. WIELKODUCHY, 

WOLONTARIAT Z KLASĄ, DziałaMY) w ramach różnych źródeł grantowych. Dostosowując się do 

warunków pandemicznych realizowaliśmy działania w trybie stacjonarnym lub zdalnym. 
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PROGRAM WIELKODUCHY 

 

Program edukacyjny WIELKODUCHY dedykowany jest dla szkół podstawowych. Założeniem 

programu jest zaciekawienie dzieci ideą wolontariatu i zaangażowanie ich do pracy wolontariackiej 

na rzecz potrzebujących. W ten sposób dzieci w praktyce poznają, że własną pracą mogą zmieniać 

świat na lepsze. W ramach programu wspieramy szkoły podstawowe w budowaniu trwałych 

struktur wolontariackich jakimi są Szkolne Kluby Wielkoducha. W tym celu szkolimy nauczycieli na 

opiekunów Klubu Wielkoducha i asystujemy im przy prowadzeniu działań społecznych z dziećmi. W 

ramach programu powstał również poradnik dla nauczycieli „Zobacz w sobie Wielkoducha”, w 

którym zawarte są cenne porady i scenariusze zajęć przygotowujące dzieci do roli Wielkoduchów. 

W ramach programu szkoły są wspieranie w rozwijaniu wolontariatu w swoich placówkach. Ze 

strony organizatora programu mają możliwość: wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, 

warsztatów dla uczniów prowadzonych przez animatorów Stowarzyszenia (m.in. warsztaty 

kreatywne, warsztaty nt. niepełnosprawności, warsztaty nt. starości), wsparcie w postaci gabloty 

Wielkoducha umieszczonej w szkole, otrzymanie dla uczniów książeczek i legitymacji Wielkoducha. 

Z kolei szkoły w ramach współpracy mają zadanie organizować ze swoimi uczniami akcje 

wolontariackie na rzecz potrzebujących.  

W 2021 r. wydaliśmy również grę planszową o wolontariacie „ I Ty możesz zostać 

Wielkoduchem!” w ramach grantu PROO, która jest ważnym elementem programu 

WIELKODUCHY. W roku 2021 program WIELKODUCHY finansowany był z różnych środków – m.in. 

ze środków Urzędu Miasta Poznania, NIW i środków własnych organizacji. Pod adresem 

www.wielkoduchy.pl oraz www.facebook.com/wielkoduchy prezentowane były wybrane działania 

podejmowane przez szkoły w ramach programu WIELKODUCHY.  

 

PROGRAM WOLONTARIAT Z KLASĄ 

 

Program edukacyjny WOLONTARIAT Z KLASĄ dedykowany jest dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych (przed reformą edukacji w programie uczestniczyły szkoły gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne). Założeniem programu jest wsparcie szkół w tworzeniu Klubów Wolontariatu. 

W tym celu nauczyciele mają możliwość wziąć udział w szkoleniu przygotowującym ich do 

pełnienia roli opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariatu, a dodatkowo specjalnie dla nich 

przygotowany został poradnik zawierający cenne wskazówki jak profesjonalnie organizować 
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wolontariat w szkole. W ramach programu, CREO zapewnia szkołom także wsparcie w postaci 

Animatorów Wolontariatu, którzy pomagają opiekunom rozwijać prowadzone przez nich Kluby 

Wolontariatu. Najczęściej wybieraną formą wsparcia jest prowadzenie warsztatów przez kadrę 

CREO dla uczniów i uczennic na temat starości i niepełnosprawności, które pomagają w 

przygotowaniu do przyszłych akcji wolontariackich. Ponadto ze strony organizatora programu 

szkoły mają możliwość wsparcie w postaci gabloty Wolontariatu umieszczonej w szkole czy 

otrzymania dla uczniów książeczek i legitymacji Wolontariusza. Z kolei szkoły w ramach współpracy 

mają za zadanie organizować ze swoimi uczniami akcje wolontariackie na rzecz potrzebujących.  

W 2021 r. w ramach grantu PROO wydana została również gra planszowa MAMY PLAN!, 

która jest wykorzystywana w programie WOLONTARIAT Z KLASĄ. 

W roku 2021 program WOLONTARIAT Z KLASĄ finansowany był z różnych środków – m.in. 

ze środków Urzędu Miasta Poznania, NIW i środków własnych organizacji.  

 

PROGRAM DziałaMY 

 

Program edukacyjny DziałaMY dedykowany jest szkołom ponadpodstawowym. Jego 

głównym celem jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej oraz zwiększenie 

zaangażowania w sprawy publiczne uczniów i uczennic. W szkołach tworzone są Szkolne Kluby 

Młodego Obywatela (SKMO) w których przeprowadzane są kompleksowe działania edukacyjne dla 

uczniów/uczennic oraz szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek. W roku 2021 program DZIAŁAMY! 

finansowany był z różnych środków – m.in. dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz 

Krajowy, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Narodowego 

Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków Urzędu Miasta 

Poznania, czy środków własnych organizacji.  

W 2021 r. w ramach grantu PROO wydana została również gra planszowa MAMY PLAN!, 

która jest wykorzystywana w programie DziałaMY!  
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PODSUMOWANIE WSZYSTKICH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W SZKOŁACH JAKIE 

REALIZOWALIŚMY ZE ŚRODKÓW GRANTOWYCH W 2021 ROKU: 

 

W 2021 włączyliśmy w działania łącznie ponad 1800 uczniów i uczennic z ponad 140 szkół, a 

efektem było ponad 80 akcji wolontariackich i kampanii społecznych. Poniżej szerzej opisana 

zostanie działalność i idea poszczególnych projektów oraz zestawienie otrzymanych grantów.  

 

Realizowaliśmy w ten sposób następujące projekty edukacyjne: PEDAGOG NA SZÓSTKĘ, 

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W POZNANIU, PRZEDSZKOLA I 

SZKOŁY PEŁNE SZACUNKU, WOLONTARIAT Z KLASĄ (2 edycje), OD SBO DO PBO, DZIAŁAMY! 

PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W POZNANIU, DZIAŁAMY! PROGRAM ROZWOJU 

EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W WIELKOPOLSCE 2021, DZIAŁAMY! PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI 

OBYWATELSKIEJ W WIELKOPOLSCE 2021/2022, DZIAŁAMY DLA DOSTĘPNOŚCI, DZIAŁAMY NA 

RZECZ ROZWIJANIA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH, PRZEZ WOLONTARIAT DO INTEGRACJI, 

AKTYWNOŚĆ MUROWANA, STARszaki, 

 

1. PEDAGOG NA SZÓSTKĘ 

 

W 2021 realizowaliśmy projekt PEDAGOG NA SZÓSTKĘ rozwijający kompetencje 

pedagogów z 8 poznańskich szkół. W jego ramach kompleksowo przygotowaliśmy kadrę 

pedagogiczną do wprowadzenia w szkole działań zwiększających wśród młodych aktywność 

obywatelską i społeczną. W trakcie wspólnych spotkań warsztatowych wyposażyliśmy nauczycieli i 

nauczycielki w wiedzę, przydatne programy i narzędzia oraz zapewniliśmy wsparcie doradcze oraz 

materiały dydaktyczne przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Następnie przed nauczycielami 

zostało postawione zadanie przeprowadzenia w swojej szkole wybranej akcji, np. wolontariackiej 

akcji międzypokoleniowej, ogólno-szkolnej kampanii społecznej, edycji szkolnego budżetu 

obywatelskiego, czy debaty oksfordzkiej na nurtujący społeczność szkolną temat. W projekt 

zaangażowaliśmy 8 nauczycieli/nauczycielek z 8 poznańskich szkół. Projekt dofinansowano ze 

środków budżetowych Miasta Poznania. 
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2. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY POZNANIU 

 

W 2021 realizowaliśmy projekt KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH WŚRÓD 

MŁODZIEŻY W POZNANIU, którego głównym założeniem był rozwój kompetencji społecznych 

wśród poznańskiej młodzieży poprzez organizację kompleksowych działań edukacyjnych i 

wychowawczych. W każdej z placówek zrealizowano 4 warsztaty w tematyce starości, 

niepełnosprawności, spotkania z osobami z niepełnosprawnościami oraz warsztaty dotyczące 

uważności. Ponadto w każdej z 4 szkół uczestniczącej w projekcie przeprowadzono kampanię 

społeczną zwiększającą świadomość w temacie dyskryminacji i wykluczenia osób starszych i osób z 

niepełnosprawnościami ze społeczeństwa, a także propagującą akceptację, szacunek i empatię 

wobec osób starszych i mniej sprawnych (w tym rówieśników). Łącznie działania projektowe objęły 

80 uczniów i uczennic z 4 poznańskich szkół. Projekt dofinansowano ze środków budżetowych 

Miasta Poznania. 

 

3. PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PEŁNE SZACUNKU 

 

W 2021 realizowaliśmy projekt PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PEŁNE SZACUNKU, którego 

głównym założeniem był wzrost wiedzy i umiejętności wśród nauczycieli i wychowawców z 10 

przedszkoli i szkół w Poznaniu w tematyce kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw opartych 

na otwartości i szacunku dla różnorodności społecznej i respektowaniu praw człowieka. 10 

przedstawicieli przedszkoli/szkół wzięli udział w dwóch szkoleniach zwiększających ich wiedzę w 

zakresie kształtowania postaw szacunku i otwartości wśród uczniów i uczennic oraz wdrażania w 

program wychowawczy tematyki prospołecznej. Następnie przed nauczycielami biorącymi udział w 

projekcie postawione zostało zadanie zrealizowania dwóch działań praktycznych: lekcji 

wychowawczych (pogadanek) propagujących szacunek i zrozumienie dla osób starszych/osób z 

niepełnosprawnościami na bazie scenariuszy CREO oraz kampanii społecznej propagującej 

szacunek i zrozumienie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększającej 

świadomość na temat możliwości ich wspierania np. poprzez wolontariat. Kampanie zostały 

przeprowadzone w każdej z placówek w okresie 15-20 listopada 2021 (wpisując się tym samym w 

III Poznański Tydzień Tolerancji). Projekt został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.  

 

 



 

 

 




Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO  KRS 0000218555  REGON 634654720  NIP 779-22-55-681                                                                                               
 www.centrumcreo.pl www.facebook.com/centrumcreo   

   

4. WOLONTARIAT Z KLASĄ 2020/2021 

5. WOLONTARIAT Z KLASĄ 2021 

 

W lutym 2021 zakończyliśmy jeden z projektów programu WOLONTARIAT Z KLASĄ,  który 

rozpoczęliśmy w 2020 roku. W 2021 podjęliśmy się także realizacji drugiej edycji WOLONTARIATU 

Z KLASĄ. 

W ramach obu projektów założyliśmy kompleksowe działania przyczyniające się do 

wzmocnienia szkół z Poznania w rozwijaniu szkolnego wolontariatu. W tym celu zrealizowaliśmy 

warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek (przygotowując ich do pełnienia roli 

koordynatorów/koordynatorek grup wolontariackich) oraz uczniów i uczennic (przygotowujące ich 

do roli wolontariuszy/wolontariuszek). Następnie uczniowie i uczennice wraz z 

koordynatorami/koordynatorkami zaangażowali się w prospołeczne działania na rzecz innych 

zdobywając niezwykle cenne praktyczne doświadczenia społeczne. Forma działań została 

dostosowana do ograniczeń związanych ze stanem pandemicznym. Łącznie w działania projektowe 

obu edycji projektu włączono 300 uczniów i uczennic oraz 20 nauczycieli/nauczycielek z 20 

poznańskich szkół. Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania. 

 

6. OD SBO DO PBO 

 

Głównym założeniem projektu był wzrost partycypacji obywatelskiej młodzieży oraz 

zwiększenie ich zaangażowania w sprawy publiczne w Poznaniu. Projekt był także znakomitą 

okazją, by zachęcić młodzież do aktywnego udziału w procedurze zgłaszaniu propozycji i 

oddawania głosów w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. W ramach działań przygotowaliśmy 

nauczycieli i nauczycielek do pełnienia roli Koordynatorów i Koordynatorek Szkolnych Klubów 

Młodego Obywatela oraz przeprowadziliśmy warsztaty dla uczniów i uczennic zapoznające z ideą 

Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz przygotowujące do przeprowadzenia Szkolnych Budżetów 

Obywatelskich. W projekt “Od SBO do PBO” zostało włączonych 30 uczniów i uczennic z 3 

poznańskich szkół. Projekt realizowano na zlecenie Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania. 
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7. DZIAŁAMY! PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W POZNANIU 

 

Projekt DZIAŁAMY! PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W POZNANIU zakładał 

rozwinięcie sieci Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) w 5 szkołach w Poznaniu. 

Nauczyciele - opiekunowie Szkolnych Klubów Młodego Obywatela przeszli szkolenie w tematyce 

organizowania pracy Klubu, rekrutacji uczniów, promocji działań, organizowania szkolnego 

budżetu obywatelskiego, przygotowywania i realizacji inicjatyw obywatelskich z uczniami. Z kolei 

uczniowie i uczennice odbyli zajęcia z tworzenia własnych projektów obywatelsko-społecznych, w 

tym debat, organizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO) oraz zdobyli wszechstronne 

informacje nt. samorządu terytorialnego, w tym w szczególności Miasta Poznania. Następnie mieli 

okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami w trakcie realizacji SBO oraz organizacji debaty na 

ważny lokalnie problem. W działania projektowe włączyliśmy łącznie 100 uczniów i uczennic oraz 5 

nauczycieli. Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania. 

 

8. DZIAŁAMY! PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W WIELKOPOLSCE 2021 

 

W ramach projektu rozwinęliśmy sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) w 4 

szkołach w Wielkopolsce. Nauczyciele - opiekunowie Szkolnych Klubów Młodego Obywatela 

przeszli szkolenie warsztatowe, z kolei uczniowie i uczennice odbyli zajęcia z tworzenia własnych 

projektów obywatelsko-społecznych, w tym debat, organizowania Szkolnego Budżetu 

Obywatelskiego (SBO) oraz zdobyli wszechstronne informacje nt. samorządu terytorialnego, w tym 

w szczególności Miasta Poznania. Następnie mieli okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami 

w trakcie realizacji SBO oraz organizacji debaty na ważny lokalnie problem. W działania projektowe 

włączyliśmy łącznie 80 uczniów i uczennic oraz 4 nauczycieli. Grantodawcą było Województwo 

Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

9. DZIAŁAMY! PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W WIELKOPOLSCE 2021/2022 

 

W ramach projektu realizowanego w terminie 1.02-2021 – 31.08.2022 rozwijamy sieć 

Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) w 20 szkołach w Wielkopolsce. W działania 

projektowe włączyliśmy już 300 uczniów i uczennic, którzy biorą udział w 4 rodzajach warsztatów: 

warsztaty na temat starości, warsztaty na temat niepełnosprawności, tworzenia własnych 
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projektów obywatelsko-społecznych, w tym debat oraz organizowania Szkolnego Budżetu 

Obywatelskiego (SBO). Następnie członkowie SKMO mają okazję wykazać się zdobytymi 

umiejętnościami w trakcie organizowanych przez siebie inicjatyw: akcji wolontariackiej, lokalnej 

akcji ekologicznej, Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz debaty ekologicznej na ważny lokalnie 

problem. Z kolei pedagodzy z 20 zaangażowanych szkół wzięli  udział w szkoleniu dotyczącym 

organizowania pracy SKMO, rekrutacji uczniów, promocji działań, organizowania szkolnego 

budżetu obywatelskiego, przygotowywania i realizacji inicjatyw obywatelskich z uczniami. W 

działania projektowe zaangażowaliśmy również 40 pracowników i pracowniczek Jednostek 

Samorządów Terytorialnych nt. aktywizacji obywatelskiej osób młodych i włączania ich w procesy 

partycypacyjne. Projekt realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań z 

dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

10. DZIAŁAMY DLA DOSTĘPNOŚCI 

 

W 2021 rozpoczęliśmy także projekt DZIAŁAMY DLA DOSTĘPNOŚCI w ramach grantu z 

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem 

projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz promocja idei 

dostępności i uniwersalnego projektowania poprzez stworzenie 23 Szkolnych Klubów Młodego 

Obywatela (SKMO), kompleksowe działania edukacyjne dla 345 uczniów i uczennic, 23 nauczycieli, 

60 pracowników samorządowych, 45 członków Rad Młodzieżowych i Rad Seniorów z terenu 23 

samorządów Metropolii Poznań oraz wielokanałowe działania informacyjne. Projekt będziemy 

realizować do końca czerwca 2023 roku. 

 

11. DZIAŁAMY NA RZECZ ROZWIJANIA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH FSU 

 

W ramach projektu założyliśmy kompleksowe działania wychodzące naprzeciw potrzebie 

aktywizacji samorządów uczniowskich w poznańskich szkołach ponadpodstawowych oraz 

potrzebie przygotowania szkół do udziału w kolejnych edycjach Funduszu Samorządów 

Uczniowskich organizowanych przez Miasto Poznań. Zrealizowaliśmy 4 warsztaty dla 

przedstawicieli/przedstawicielek samorządów uczniowskich wzmacniające kompetencje liderskie i 

przygotowujące do tworzenia własnych projektów. Z kolei dla kadry pedagogicznej 
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przeprowadziliśmy 2 szkolenia w tematyce rozwijania idea samorządności uczniowskiej oraz 

angażowania młodzieży w działania społeczno-obywatelskie. Przygotowaliśmy 3 filmy promujące 

projekt oraz zapewniliśmy wsparcie doradcze dla uczestników/uczestniczek warsztatów. W projekt 

włączyliśmy łącznie 40 uczniów i uczennic oraz 20 nauczycieli i nauczycielek. Projekt sfinansowano 

ze środków budżetowych Miasta Poznania. 

 

12. PRZEZ WOLONTARIAT DO INTEGRACJI 

 

W ramach projektu założyliśmy kompleksowe działania wychodzące naprzeciw problemom 

związanym z ograniczoną integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz deficytem 

wolontariuszy wspierających organizacje pozarządowe, czy instytucje działające na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami. Zrealizowaliśmy cykl zajęć lekcyjnych (warsztat na temat 

niepełnosprawności oraz spotkanie z osobą z niepełnosprawnością) oraz działań integrujących w 5 

szkołach z Poznania. . Następnie przed uczniami/uczennicami zostało postawione zadanie 

przeprowadzenia w szkole akcji wolontariackiej oraz kampanii społecznej. W projekt 

zaangażowaliśmy 75 uczniów/uczennic z 5 poznańskich szkół. Projekt dofinansowano ze środków 

budżetowych Miasta Poznania. 

 

13. AKTYWNOŚĆ MUROWANA 

 

W ramach realizowanego projektu AKTYWNOŚĆ MUROWANA (promującego aktywność 

społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami) nawiązano współpracę z 12 szkołami z 4 

powiatów i realizując zajęcia edukacyjne dla ponad 190 uczniów/uczennic. Dzieci i młodzież wzięły 

udział w warsztacie na temat niepełnosprawności, w trakcie których nasi trenerzy (w tym osoby z 

niepełnosprawnościami) przybliżały tematykę różnorodnych aktywności społecznych i 

zawodowych osób z niepełnosprawnościami.  Następnie uczniowie i uczennice mieli okazję 

wykazać się zdobytymi umiejętnościami w trakcie organizowanych przez siebie kampanii 

społecznych. Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego. 
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14. STARszaki 

 

W ramach realizowanego projektu STARszaki (promującego aktywność osób starszych) 

działań projektowych zaangażowani uczniowie i uczennice z 7 szkół z 4 powiatów w województwie 

Wielkopolskim zrealizowali łącznie 7 kampanii społecznych zwiększając w ten sposób świadomość 

nt. starości wśród społeczności szkolnej, propagując akceptację, szacunek i empatię wobec 

seniorów i seniorek, podkreślając ich doświadczenie oraz zachęcając do działań 

międzypokoleniowych. Projekt był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

W 2021 realizowaliśmy również działania edukacyjne związane z rozwijaniem wiedzy w 

tematyce aktywności obywatelskiej w 4 poznańskich szkołach na zlecenie projektu Zdolni Oddolni.  

 

 

INNE DZIAŁANIA CREO 

 

PROO. WSPARCIE DZIAŁAŃ MISYJNYCH I ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO STOWARZYSZENIA CREO 

W roku 2019 CREO otrzymało grant z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Było to dla 

nas ogromne wyróżnienie, gdyż jesteśmy jedną z nielicznych organizacji w Polsce, która otrzymała 

ten grant (otrzymała ją jedynie 1/25 organizacji ubiegających się o dotację). Projekt realizowaliśmy 

przez okres 30 miesięcy, aż do 31 grudnia 2021 roku. Pozyskane środki pozwoliły znacznie 

rozszerzyć działalność programów edukacyjnych w szkołach, usprawnić działania organizacyjne, 

stworzyć podstawy fundraisingu w organizacji oraz doposażyć sprzęt i zamienić lokal na większy i 

przystosowany do osób z niepełnosprawnościami. W ramach realizowanego projektu wydane 

zostały dwie gry planszowe: I Ty możesz zostać Wielkoduchem oraz MaMY plan! , które trafiły do 

ponad 200 szkół w całej Polsce! 

 

Gra I Ty możesz zostać Wielkoduchem to kooperacyjna gra edukacyjna z elementami przygody. 

Fabuła gry rozgrywa się w Krainie Wielkoducha gdzie pojawiło się sześć potworów o różnych 

negatywnych cechach: Barierus, Fujekologus, Złośliwus, Chciwus, Leniwus i Niemasensus. Gracze 

wcielają się w role pomocników głównej postaci (WIELKODUCHA) i mają za zadanie zdobywać 

magiczne artefakty i punkty dobroci. Poprzez dobre uczynki bronią obywateli Krainy Wielkoducha 
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oraz mają możliwość przemienienia potworów w dobrych mieszkańców Krainy. W grze 

zaplanowano scenariusze o różnym poziomie trudności, dopasowując się w ten sposób do różnego 

wieku graczy (możliwa gra już od 6 lat). Liczba graczy może wynieść od 2-8. Czas gry od 45 – 90 

min., zależnie od scenariusza. Gra składa się z nast. elementów: planszy, 12 kart postaci, 6 kart 

potworów, 8 kart plecaków wielkoducha, 12 kart misji, 120 kart zadań, 48 żetonów artefaktów, 

100 żetonów dobroci, drewnianego znacznika rund, drewnianych pionków, drewnianej kostki, 

materiałowego woreczka, pudełka i instrukcji. 

 

Gra „maMY plan!” powstała, by wspierać rozwój szkolnych działań społecznych i obywatelskich. 

Jej głównym założeniem jest rozwijanie umiejętności w zakresie planowania własnych inicjatyw 

społeczno-obywatelskich, w tym pobudzanie kreatywności i otwartości oraz bud. zespołowej 

gotowości do realiz. akcji i projektów zgodnie z ideą myślenia projektowego. Zadaniem GRACZY 

jest zaplan. w grupie własnej inicjatywy. Musi ona być jednak dopasowana do warunków 

określonych za pomocą kart wylosowanych przez zespół graczy w 8 różnych KATEGORIACH: okres 

realizacji, miejsce, zasoby, partner, budżet, gość specjalny, mocne strony zespołu oraz zdarzenie 

losowe. Gracze podzieleni na zespoły próbują jak najlepiej wykorzystać sytuację, w której się 

znajdują, uwzględniając wylosowane przez nich możliwości i ograniczenia. Ich pomysły i 

rozwiązania zostają ocenione ze względu na realność, użyteczność i kreatywność proponowanych 

przez nich rozwiązań W grze zaplanowano scenariusze o różnym poziomie trudności, dopasowując 

się w ten sposób do różnego wieku i poziomu graczy (możliwa gra już od 12 lat). Liczba graczy od 2 

do kilkudziesięciu. Czas gry od 45 – 180 min., zależnie od scenariusza. Gra składa się z nast. 

elementów: planszy, 94 kart gry (w 8 kategoriach), pudełka i instrukcji. Co bardzo ważne gra w 

100% (merytoryka, rysunki) są dziełem ekspertów CREO. Gra powstawała w duchu eko – tj. z 

tektury i drewna, odchodząc od plastiku. 

 

Projekt został sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 

2018 – 2030. 
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WOLONTARIAT DO POZNANIA 

 

W 2021 w ramach projektu WOLONTARIAT DO POZNANIA jako operator grantu 

kompleksowo wsparliśmy 24 organizacje pozarządowych/instytucji pożytku publicznego/grup 

nieformalnych z Poznania w profesjonalizacji działań wolontariackich i współpracy z 

wolontariuszami. Centralnym punktem projektu był konkurs regrantingowy w ramach, którego 

zostały rozdysponowane 24 minigranty na inicjatywy wolontariackie. Przez cały okres trwania 

projektu dla pomysłodawców dostępny był punkt konsultacyjno-informacyjny, w ramach którego 

eksperci CREO realizowali działania doradcze. Ponadto oferowaliśmy działania szkoleniowe 

związane ze wzmacnianiem  organizacji/ instytucji pożytku publicznego / grup nieformalnych we 

wdrażaniu działań wolontariackich, tak aby przygotować każdy z podmiotów realizujących 

mikrogranty, do trwałego włączenia idei wolontariatu w strategię swoich działań. Projekt 

finansowany był ze środków budżetowych Miasta Poznania. 

 

LISTA PROJEKTÓW GRANTOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2021: 

1) PEDAGOG NA SZÓSTKĘ (01.03.2021-15.12.2021) Kwota dotacji: 15 750 zł. Dotacja z Urzędu 

Miasta Poznania. 

2) KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W POZNANIU 

(01.03.2021-15.12.2021) Kwota dotacji: 15 500 zł. Dotacja z Urzędu Miasta Poznania. 

3) PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PEŁNE SZACUNKU (01.08.2021-15.12.2021) Kwota dotacji: Dotacja 

z Urzędu Miasta Poznania. WOLONTARIAT Z KLASĄ 2020/2021 () Kwota dotacji: 24 977 zł. 

Dotacja z Urzędu Miasta Poznania. 

4) WOLONTARIAT Z KLASĄ (15.09.2020 – 28.02.2021) Kwota dotacji: 35 000 zł. Dotacja z 

Urzędu Miasta Poznania. 

5) WOLONTARIAT Z KLASĄ 2021 (16.08.2021–31.12.2021) Kwota dotacji: 45 000 zł. Dotacja z 

Urzędu Miasta Poznania. 

6) OD SBO DO PBO (01.04.2021 – 31.05.2021) Kwota dotacji: 6 000 zł. Grantodawca: na 

zlecenie Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania. 

7) DZIAŁAMY! PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W POZNANIU (01.03.2021-

15.12.2021) Kwota dotacji: 20 000 zł. Dotacja z Urzędu Miasta Poznania. 
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8) DZIAŁAMY! PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W WIELKOPOLSCE 2021 

(08.04.2021-31.12.2021) Kwota dotacji: 17 500 zł. Dotacja z Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

9) DZIAŁAMY! PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W WIELKOPOLSCE 2021/2022 

(01.02.2021–31.08.2022) Kwota dotacji: Grantodawca: dotacja programu Aktywni 

Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

10) DZIAŁAMY DLA DOSTĘPNOŚCI! (01.09.2021 – 30.06.2023) Kwota dotacji: Grantodawca: 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

11) DZIAŁAMY NA RZECZ ROZWIJANIA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH (20.09.2021-

18.12.2021) Dotacja z Urzędu Miasta Poznania. 

12) PRZEZ WOLONTARIAT DO INTEGRACJI (1.01.2021 – 31.12.2021) Kwota dotacji: Dotacja z 

Urzędu Miasta Poznania. 

13) AKTYWNOŚĆ MUROWANA (23.08.2021 – 30.11.2021) Kwota dotacji: Grantodawca: środki 

PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

14) STARszaki (01.06.2021-30.11.2021) Kwota dotacji: 37 700 zł. Grantodawca: Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego 

15) KLUB STARSZAKA (01.01.2021 – 31.12.2021) Kwota dotacji: 20 000 zł. Grantodawca: Urząd 

Miasta Poznania 

16) SENIOR W ŚWIECIE VR (01.06.2021 – 30.04.2022) Kwota dotacji: 50 000 zł Dotacja w 

ramach Innowacji Społecznych Inkubatora Wielkich Jutra Dostępność Plus. 

17) PROO. WSPARCIE DZIAŁAŃ MISYJNYCH I ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO 

STOWARZYSZENIA CREO (1.07.2019-31.12.2021) Kwota dotacji: 377 700 zł. Grantodawca: 

Dotacja z NIW w ramach PROO 

18) WOLONTARIAT DO POZNANIA (01.08.2021 – 31.12.2021) Kwota dotacji: 55 000 zł. Dotacja 

z Urzędu Miasta Poznania. 

  

PARTNERZY CREO 

 

W roku 2021 CREO współpracowało z wieloma podmiotami. Były to zarówno instytucje 

publiczne, organizacje pozarządowe oraz sektor biznesu. Wśród najważniejszych partnerów z 

instytucji publicznych można wymienić:  
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 Ponad 200 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Polski 

 Urząd Miasta Poznania ( z którym współpracujemy w ramach Komisji Dialogu 

Obywatelskiego przy wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Dialogu 

Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty, Komisji Dialogu Obywatelskiego przy 

Pełnomocniczce ds. równości, Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce ds. 

osób z Niepełnosprawnościami, realizujemy również liczne projekty dotowane przez Urząd 

Miasta).  

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z którym współpracujemy m.in. przy 

upowszechnianiu innowacji społecznych na rzecz osób starszych (jesteśmy zapraszani na 

targi i konferencje jako wystawcy i prelegenci)  

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (w ramach współpracy prowadzimy na uczelni 

warsztaty dla studentów)  

 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (w ramach współpracy prowadzimy na 

uczelni warsztaty dla studentów) 

 Domy Pomocy Społecznej (w ramach współpracy z 6 DPS w Wielkopolsce realizujemy liczne 

akcje międzypokoleniowe oraz projekty innowacyjne na rzecz seniorów) 

 Gmina Czerwonak, Gmina Jarocin, Gmina Oborniki, Gmina Śrem, Gmina Wolsztyn (z 

którymi współpracujemy przy okazji projektów na terenie wspomnianych gmin)  

 Centrum Inicjatyw Senioralnych (z którym współpracujemy przy realizacji i promocji działań 

związanych z aktywizacją osób starszych)  

 

Wśród najważniejszych partnerów z sektora pozarządowego możemy wymienić:  

 Stowarzyszenie Metropolia Poznań (w ramach współpracy prowadzimy wspólnie projekt 

DziałaMY)  

 Stowarzyszenie Jedna Chwila (w ramach współpracy prowadzimy wspólnie projekt 

Akademia Wolontariatu) 

 Fundacja Tak dla Samodzielności (w ramach współpracy tworzymy grupę roboczą ds. 

innowacyjnych rozwiązań na rzecz osób zależnych i ich opiekunów/rodziców) 

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 

ŻURAWINKA (w ramach współpracy tworzymy grupę roboczą ds. innowacyjnych rozwiązań 

na rzecz osób zależnych i ich opiekunów/rodziców) 
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 Fundacja Fiona (w ramach współpracy tworzymy grupę roboczą ds. innowacyjnych 

rozwiązań na rzecz osób zależnych i ich opiekunów/rodziców) 

 Zdolni Oddolni (w ramach współpracy przy projekcie rozwijającym aktywność obywatelską 

wśród młodzieży) 

 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Oddział Wielkopolski (w ramach współpracy wspieramy 

wzajemne działania społeczne) 

 

W 2021 roku mieliśmy okazję współpracować z partnerami z sektora biznesu, m.in. ARVATO 

oraz FRANKLIN TEMPLETON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO 

Ul. Wergiliusza 2C/3 

60 461 Poznań 

NIP: 7792255681 REGON: 634654720 KRS: 0000218555 

Numer konta bankowego: 24 1320 1016 3313 4855 2000 0001 (Bank Pocztowy S.A.) 

www.centrumcreo.pl 

www.facebook.com/centrumcreo 

CREO jest Organizacją Pożytku Publicznego. Przekaż nam swój 1% podatku. 

Dziękujemy! 

Poznań, Grudzień 2021 roku 
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