Drogi Nauczycielu!

Serdecznie dziękujemy, że podjąłeś decyzję, aby zostać Koordynatorem naszego
projektu „Ozłacamy Kasisi” i zgłosiłeś swoją Klasę/Szkołę do współpracy z
naszą Fundacją. To będzie niezapomniana przygoda zarówno dla Ciebie, jak i
Twoich Uczniów. Czeka Was niezwykła podróż po Afryce, podczas której razem
odkryjecie odległy świat Zambii i poznacie niezwykłe historie dzieci z Domu
Dziecka w Kasisi.

Pomaganie innym to nie męka wyrzeczenia, lecz szczęście płynące z tego, że
zyskuje się kompletnie nowy świat. My już w niego wsiąknęliśmy, teraz kolej na
Was!

I. INFORMACJE O PROJEKCIE „OZŁACAMY KASISI”
Projekt w pełnej wersji składa się z dziewięciu zadań.
Cztery z nich nawiązują do naszych projektów pomocowych – dzięki nim Twoi
Uczniowie nauczą się skutecznie pomagać, sięgając po niebanalne pomysły i
kreatywne rozwiązania („Adoptuj z sercem”, „Spiżarnia dla Kasisi”, „Garaż”,
„Rozpieszczalnik” – szczegóły na stronie www.fundacjakasisi.pl ).

Pięć kolejnych zadań to akcje specjalne:
– „Święta w Kasisi”* – zapraszamy polskich uczniów, by pomogli naszej
Fundacji zorganizować niezapomniane święta dla dzieci z Kasisi,
– „Świętuj z nami” – zdradzimy Wam przepis, jak połączyć przyjemne z
pożytecznym, czyli jak poprzez dobrą zabawę realizować efektywną pomoc,
– „Kasiska wywiadówka” – to propozycja wykorzystania ciekawych metod
komunikacji w przeprowadzonej wśród Rodziców akcji informacyjnej o
zaangażowaniu dzieci w pomaganie Kasisi,
– „Zaskocz nas” – chcemy, byście mieli szansę wykazania się kreatywnością i
przedsię-biorczością. To zadanie jest dla Was polem do popisu – możecie puścić
wodze wyobraźni i zaproponować rozmaite sposoby na wolontariat dla Kasisi. A
ponieważ bardzo cenimy kreatywność, zadanie to będzie oceniać specjalne
trzyosobowe jury złożone np. z członków rady nadzorczej Fundacji Kasisi – s.
Małgorzata Chmielewska, Marcin Prokop i Szymon Hołownia – które wyłoni
trzy najciekawsze pomysły,
– „Zaproszenie dla VIP-a” – podpowiemy Wam, jak w oryginalny i skuteczny
sposób zainteresować tym, co robicie, osoby ważne w środowisku lokalnym (np.
przedstawicieli władzy, mediów itp.).
*Święta Bożego Narodzenia lub Święta Wielkanocne

II. SPOSÓB REALIZACJI

Projekt został przygotowany w bardzo elastyczny sposób i to Ty wraz z
Uczniami decydujesz, wybierasz zakres i ustalasz harmonogram Waszych
działań. Możesz:

1.

Zrealizować PEŁNY PROJEKT złożony z dziewięciu wyżej opisanych

zadań oraz wziąć udział w Wielkim Ogólnopolskim Finale 16 czerwca 2016 r.
Zyskujesz wówczas PODWÓJNĄ SZANSĘ na zajęcie I miejsca w naszym
rankingu pomagania.

2.

Zrealizować WYBRANE przez Fundację ZADANIA (sześć spośród

wyżej opisanych: „Spiżarnia”, „Garaż”, „Rozpieszczalnik”, „Święta w Kasisi”,
„Świętuj z nami”, „Zaskocz nas”) oraz wziąć udział w Wielkim Finale 16
czerwca 2016 r. Rywalizujesz wówczas tylko w jednej kategorii w naszym
rankingu pomagania – SKUTECZNOŚCI mierzonej ilością wygenerowanego
dla Kasisi materialnego wsparcia.

3.

Wziąć udział TYLKO W FINALE PROJEKTU, organizując akcję 16

czerwca 2016 r. podczas Wielkiego Ogólnopolskiego Finału – tutaj również
rywalizujecie tylko w jednej kategorii w naszym rankingu pomagania –
SKUTECZNOŚCI. Z uwagi na krótkotrwałą obecność w projekcie zmniejszasz
swoje szanse w porównaniu ze szkołami realizującymi projekt jedną z ww.
ścieżek. Jeśli jednak masz świetny pomysł na spektakularną akcję, która
wywinduje Was wysoko w naszym rankingu, możesz zwrócić uwagę wszystkich
na siebie i swoich Uczniów.

Ad 1)
To bogata propozycja, atrakcyjna dla wszystkich ambitnych, którzy lubią
działania z rozmachem i fantazją ;)
Uczestnicy tej wersji wiele zyskują:
1.

Możliwość zdobycia największej wiedzy i doświadczenia w realizowaniu

akcji pomocowych.
2.

Prawo do rozegrania całej MAPY POMAGANIA „Kasiska misja”* –

zdobycia wszystkich baz oraz statusów i to zarówno na poziomie grupowym, jak
i indywidualnym.

3. Zadania nie muszą być realizowane przez jedną klasę. Można je podzielić
pomiędzy dzieci z kilku klas, które będą sobie nawzajem relacjonowały postępy
w swoich działaniach oraz prezentowały osiągnięte rezultaty.
4. W przypadku wyboru tej ścieżki każdy z uczniów uczestniczących w
projekcie zyskuje także szansę na zdobycie indywidualnego tytułu w kategorii
UCZEŃ NAJBARDZIEJ SKUTECZNY W POMAGANIU.
5. Realizując cały projekt, zyskujecie PODWÓJNĄ SZANSĘ na zajęcie I
miejsca w naszym rankingu pomagania (albo dzięki najwyższemu wynikowi ze
zbiórek uzyskanemu w rankingu SKUTECZNOŚCI, albo dzięki szybkości
realizacji całego projektu).
6. Tylko idąc tą ścieżką, można jednocześnie zająć I miejsce w obydwu
kategoriach i nie pozostawić cienia wątpliwości, kto jest LIDEREM
POMAGANIA.
7. To także atrakcyjna propozycja dla Klas/Szkół, które z uwagi na różne
uwarunkowania (np. są małymi placówkami, z ograniczonymi zasobami
finansowymi itp.) mają mniejsze szanse, aby zająć czołowe miejsce w rankingu
pomagania w kategorii SKUTECZNOŚĆ, mierzonej ilością wygenerowanego
dla Kasisi materialnego wsparcia.

Dzięki swojej pracowitości i dynamice działań wciąż zachowują szansę – jak
pozostali uczestnicy – na zajęcie I miejsca. Warunek najważniejszy: muszą
zrealizować cały program jako pierwsi spośród wszystkich uczestników.

Ad 2)
To propozycja nieco okrojona, bo złożona z trzech zadań nawiązujących do
naszych projektów pomocowych oraz trzech akcji specjalnych. Jest jednak
również niezwykle atrakcyjna!
Uczestnicy tej wersji:
1.

Zachowują prawo do rozegrania MAPY POMAGANIA „Kasiska

misja”*, jednak w zredukowanej wersji – zarówno na poziomie grupowym, jak i
indywidualnym.
2.

Zadania nie muszą być realizowane przez jedną klasę. Można je podzielić

pomiędzy dzieci z kilku klas, które będą sobie nawzajem relacjonowały postępy
w swoich działaniach oraz prezentowały osiągnięte rezultaty.
3. W przypadku wyboru tej ścieżki każdy z uczniów uczestniczących w
projekcie zachowuje szansę na zdobycie tytułu w kategorii UCZEŃ
NAJBARDZIEJ SKUTECZNY W POMAGANIU.

4. Realizując projekt w takiej wersji, można zająć I miejsce w naszym rankingu
pomagania tylko w jednej kategorii: SKUTECZNOŚĆ, mierzonej ilością
wygenerowanego dla Kasisi materialnego wsparcia.
Ad 3)
To propozycja dla miłośników szybkich i spektakularnych akcji :)
Uczestnicy tej wersji:
1.

Mają szansę na zajęcie I miejsca w naszym rankingu pomagania tylko w

jednej kategorii SKUTECZNOŚĆ, mierzonej ilością wygenerowanego dla
Kasisi materialnego wsparcia podczas zrealizowanego w swojej szkole Finału
Projektu „Ozłacamy Kasisi” 16 czerwca 2016 r.
2.

Niestety, nie zachowują prawa do rozegrania MAPY POMAGANIA*.

3. Nie mogą także ubiegać się o indywidualny tytuł w kategorii UCZEŃ
NAJBARDZIEJ SKUTECZNY W POMAGANIU.
4. Mogą zrealizować wybrane przez siebie zadania jako wprowadzenie do akcji
finałowej.

* III. CZYM SĄ MAPY POMAGANIA „KASISKA MISJA”?
Wiemy, że dzieci i młodzież lubią gry planszowe, w których pokonuje się
kolejne etapy, dochodzi do wyznaczonych baz, osiąga levele i zdobywa
atrakcyjne badże. Zadbaliśmy o to, aby realizacja projektu była właśnie formą
takiej gry.
1. Grupowa Mapa Pomagania „Kasiska misja”
To graficzna pomoc stylizowana na mapę Kasisi z zaznaczonymi do zdobycia
bazami odpowiadającymi realnym miejscom w Kasisi oraz statusami do
osiągnięcia zaczerpniętymi wprost z wielkiej afrykańskiej piątki. Mozecie
podązać róznymi ściezkami jednocześnie i równolegle realizować kilka zadań.
Sami decydujecie o strategii pomagania :) Na kazdej biegnącej do centrum
Mapy ściezce są do zdobycia trzy bazy. Kolejnym bazom odpowiadają zaś
statusy zaawansowania w pomocy – BRĄZOWY SŁOŃ, SREBRNY
LAMPART i ZŁOTY LEW.
Wybierzcie w klasie lub szkole miejsce, w którym wyeksponujecie Waszą
Grupową Mapę Pomagania.
Mapę grupową przekazujemy Ci w wersji drukowanej z całym zestawem
naklejek – badży.

Jeśli realizujesz projekt w PEŁNEJ WERSJI, dotyczą Cię wszystkie trzy
części naszej gry:
– uzupełnianie drzewa z logo Kasisi kolorowymi naklejkami-sercami za kolejno
wykonane zadania,
– przemieszczanie się na Mapie lokacji do zdobycia i odnotowywanie faktu
zdobywania kolejnych baz w Kasisi,
– osiąganie statusów (BRĄZOWEGO SŁONIA, SREBRNEGO LAMPARTA,
ZŁOTEGO LWA), które zaznaczasz, wklejając odpowiednie badże w
odpowiednie miejsca na tablicy grupowej.
Jeśli realizujesz projekt w OKROJONEJ WERSJI, dotyczą Cię tylko dwie
części naszej gry:
– przemieszczanie się na Mapie lokacji do zdobycia i odnotowywanie faktu
zdobywania kolejnych baz w Kasisi,
– osiąganie statusów (BRĄZOWEGO SŁONIA, SREBRNEGO LAMPARTA,
ZŁOTEGO LWA), które zaznaczasz, wklejając odpowiednie badże w
odpowiednie miejsca na tablicy grupowej.

Nie uzupełniasz jednak drzewa z logo Kasisi kolorowymi naklejkami-sercami za
kolejno wykonane zadania, ponieważ nie realizujesz wszystkich zadań.
(szczegółowa instrukcja w osobnym dokumencie – folder MAPY „Kasiska
misja”)

2. Indywidualna Mapa Pomagania „Moja kasiska misja”

Indywidualna Mapa Pomagania „Moja kasiska misja” jest odzwierciedleniem
Mapy Grupowej. W klarowny sposób obrazuje ona postępy Ucznia w projekcie
„Ozłacamy Kasisi” i jego zaangażowanie w przygodę, jaką jest pomaganie
kasiskim dzieciom.

Mapę indywidualną przekazujemy Ci w wersji elektronicznej. Należy ją
wydrukować, powielić i skleić (składa się z dwóch stron A4), tak aby każdy
Uczeń dostał jeden egzemplarz i mógł zabrać go z sobą do domu.

Przekaż Uczniom Indywidualną Mapę Pomagania w momencie, gdy osiągniecie
drużynowo pierwszy status, realizując pierwsze zadanie.

W przypadku klas 0-III i IV-VI dostajesz od nas zestaw naklejek (badży)
potrzebnych do uzupełniania Indywidualnych Map Pomagania. Młodzież
gimnazjalna i ponadgimnazjalna uzupełnia ją własnymi wpisami.

Jeśli realizujesz projekt w PEŁNEJ WERSJI, Twoi Uczniowie wypełniają
wszystkie trzy części swojej mapy:
– uzupełniają drzewo z logo Kasisi kolorowymi naklejkami-sercami lub
odpowiednimi wpisami za kolejno wykonane zadania,
– przemieszczają się na Mapie lokacji do zdobycia i odnotowują fakt
zdobywania kolejnych baz w Kasisi stosownie do swojego indywidualnego
wkładu materialnego,
– stosownie do swojego indywidualnego wkładu materialnego osiągają statusy
(BRĄZOWEGO SŁONIA, SREBRNEGO LAMPARTA, ZŁOTEGO LWA),
które zaznaczasz, przekazując im do wklejenia odpowiednie badże w
odpowiednie miejsca na tablicy indywidualnej lub sami odnotowują ten fakt
odpowiednim wpisem.

Jeśli realizujesz projekt w OKROJONEJ WERSJI, Twoi Uczniowie
wypełniają tylko dwie części swojej mapy:
– przemieszczają się na Mapie lokacji do zdobycia i odnotowują fakt
zdobywania kolejnych baz w Kasisi stosownie do swojego indywidualnego
wkładu materialnego,
– stosownie do swojego indywidualnego wkładu materialnego osiągają statusy
(BRĄZOWEGO SŁONIA, SREBRNEGO LAMPARTA, ZŁOTEGO LWA),
które zaznaczasz, przekazując im do wklejenia odpowiednie badże w
odpowiednie miejsca na tablicy indywidualnej lub sami odnotowują ten fakt
odpowiednim wpisem.
Nie uzupełniają jednak drzewa z logo Kasisi kolorowymi naklejkami-sercami
ani odpowiednimi wpisami za kolejno wykonane zadania, ponieważ nie
realizujecie wszystkich zadań.
(szczegółowa instrukcja w osobnym dokumencie – folder MAPY „Kasiska
misja”)
IV. WIELKI OGÓLNOPOLSKI FINAŁ – 16 CZERWCA 2016 r.
Wielki Ogólnopolski Finał Projektu „Ozłacamy Kasisi” odbędzie się już po raz
drugi, 16 czerwca 2016 r., gdy obchodzony jest, ustanowiony przez UNICEF
oraz Unię Afrykańską, Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego,
upamiętniający masakrę dzieci w RPA domagających się prawa do edukacji i
równości społecznej.

Zorganizujcie go dla całej swojej szkoły, Rodziców i społeczności lokalnej.
Może to być afrykański kiermasz albo inna forma wydarzenia, na którym
pochwalicie się niezwykłymi umiejętnościami, które nabyliście, biorąc udział w
naszej akcji, oraz pracami i rękodziełem, które wytworzyliście podczas
realizacji powierzonych Wam zadań. Zróbcie fanterię, kawiarenkę, pokaz
filmów itp. Niech będzie barwnie i wesoło. To będzie także ostatnia szansa, aby
wywrócić nasz ranking „Skuteczności” i wykorzystując siłę, która tkwi w
drobnych złociakach, zawalczyć o I miejsce w naszym projekcie oraz o jeszcze
więcej dobra dla Kasisi.

ZBIÓRKA DROBNYCH ZŁOCIAKÓW
W przypadku organizowania wśród uczniów zbiórki drobnych złociaków do
puszek, które otrzymasz w pakiecie pomocy, postępuj zgodnie z poniższymi
wytycznymi. Pamiętaj, że Fundacja jest organizacją społeczną i jako organizator
zbiórki publicznej podlega określonym przepisom prawnym oraz nadzorowi
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W związku z tym konieczne będzie
dopełnienie kilku formalności, ale przygotowaliśmy wszystkie dokumenty i
wskazówki dla Ciebie, abyś Ty mógł się skupić na zabawie i pomocy naszym
dzieciom!
1. Otrzymasz od nas identyfikator, którym będziesz się posługiwać
podczas przeprowadzania zbiórki. Przeprowadzając zbiórkę, będziesz działał
jako wolontariusz naszej Fundacji, jednakże nie nakłada na Ciebie to żadnych
dodatkowych obowiązków, poza prawidłowym przeprowadzeniem zbiórki do
puszek i dokonaniem przelewu.
2. Pamiętaj, że podczas zbiórki puszki nie można otwierać ani w żaden
inny sposób naruszać zabezpieczenia.

3. Po dokonanej zbiórce otwórz puszkę w obecności Dyrektora Twojej
szkoły, a następnie przelicz zebrane środki (w tym celu załączamy wzór
protokołu).
4. Zebrane środki wpłać na nasze konto bankowe (Bank BZWBK 48 1090
1883 0000 0001 2101 3122) z dopiskiem „Ozłacamy Kasisi” i tytułem zadania
np. „Święta w Kasisi”, a następnie my przekażemy je na pomoc naszym
dzieciom z sierocińca w Kasisi.
5. Podpisany protokół prześlij na adres: Fundacja Kasisi, ul.
Limanowskiego 11/32, 02-943 Warszawa.
6. Dodatkowe środki przekazywane Ci przez Uczniów, którzy realizują
swoją Mapę Pomagania „Moja kasiska misja”, traktujemy jako zbiórkę
wewnątrzszkolną. Zgromadzone środki wpłacaj zgodnie z wolą młodych
darczyńców, czyli na wskazany przez nich projekt. Najlepiej wówczas, gdy
środki zebrane od indywidualnych Uczniów na dany projekt pozwalają
przekroczyć kolejny próg finansowy na Drużynowej Mapie Pomagania „Kasiska
misja”. Potwierdzenie wpłaty prześlij na adres ozlacamy@fundacjakasisi.pl,
byśmy mogli uaktualnić na naszej stronie WWW sumę zebranych przez Was
środków na pomoc Kasisi.

V. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1.

Zwycięzca

w

kategorii

SKUTECZNOŚĆ,

mierzonej

ilością

wygenerowanego dla Kasisi materialnego wsparcia, zostanie ogłoszony po
Wielkim Ogólnopolskim Finale „Ozłacamy Kasisi”, gdy od wszystkich
uczestników spłyną do nas informacje, ile środków łącznie na pomoc dla Kasisi
zebrała dana Klasa/Szkoła, realizując projekt oraz organizując finał.

2. Zwycięzcą w kategorii SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA będzie ta Klasa/Szkoła,
która zgłosi się do realizacji projektu w pełnej wersji, tzn. wykona dziewięć
zadań i zrobi to najszybciej spośród wszystkich uczestników. Warunkiem jest
przesłanie do Fundacji pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie każdego
zadania zgodnie z opisem procedury „Feedback” zamieszczonej przy opisie
każdego zadania.
3. Każdy Uczeń biorący udział w projekcie realizowanym w wersji pełnej
(dziewięć zadań) lub okrojonej (sześć zadań) ma szansę na zdobycie
indywidualnego tytułu w kategorii UCZEŃ NAJBARDZIEJ SKUTECZNY
W POMAGANIU. SKUTECZNOŚĆ mierzona jest ilością wygenerowanego
przez danego Ucznia materialnego wsparcia dla Kasisi, odnotowaną na jego
Indywidualnej Mapie Pomagania.
4. Zwycięzca w kategorii CZAS lub SKUTECZNOŚĆ zostaje Klasą/Szkołą
Partnerską z Kasisi. Tytuł ten obowiązuje przez rok. Otrzymuje także nagrody
niespodzianki od Szymona Hołowni i Fundacji Kasisi.
5. Wszyscy Uczestnicy Programu otrzymają Złote Certyfikaty.
6. Uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca spośród wszystkich
uczestników projektu w kategorii UCZEŃ NAJBARDZIEJ SKUTECZNY W
POMAGANIU, otrzymają nagrody od Fundacji Kasisi – gadżety przywiezione
z Afryki. Zwycięzca otrzyma także swój własny portret namalowany przez
jednego z wychowanków Sierocińca w Kasisi.

VI. POMOCE

Komplet pomocy dostarczymy przesyłką kurierską:
•

pomoce dydaktyczne do dziewięciu zadań na płycie CD (do

samodzielnego wydruku i powielenia w potrzebnej liczbie egzemplarzy),
•

puszka do zbiórki drobnych złociaków „Ozłacamy Kasisi”,

•

pakiet do projektu „Świętuj z nami” (balony, gra Talenty z Kasisi,

instrukcja do gry oraz dyplom od Szymona Hołowni i Fundacji Kasisi),
•

ulotki Fundacji Kasisi,

•

plakat akcji „Ozłacamy Kasisi”,

•

wydrukowana (format A1) Drużynowa Mapa Pomagania „Kasiska Misja”

z kompletem naklejek-badży oraz instrukcją,
•

elektroniczna wersja Indywidualnej Mapy Pomagania „Moja Kasiska

Misja” z kompletem naklejek-badży (0-III, IV-VI) oraz instrukcją,
•

elektroniczna wersja protokołu z otwarcia puszki oraz wzór zgody na

wykorzystanie wizerunku dziecka,
•

zestaw bonów świątecznych „Święta w Kasisi”,

•

identyfikator dla Koordynatora

•

LIST DO RODZICÓW (zachęcamy, abyś go wydrukował i powielił oraz

przekazał Rodzicom dzieci uczestniczących w projekcie).

VII. GALERIA ZDJĘĆ I FILMÓW
Twoja szkoła będzie miała możliwość zamieszczania na naszej stronie
internetowej opisów, fotorelacji i filmików ze wszystkich działań prowadzonych
w ramach projektu „Ozłacamy Kasisi. II edycja” – w tym celu utworzymy

specjalną podstronę. Wszelkie przesłane przez Ciebie materiały opublikujemy
zgodnie z regulaminem akcji „Ozłacamy Kasisi. II edycja”. Aby jednak filmiki
oraz zdjęcia mogły trafić na specjalną podstronę, zgodę na to muszą wyrazić
rodzice Twoich uczniów. W tym celu przygotowaliśmy wzór zgody na
wykorzystanie wizerunku dziecka, który rozdasz swoim uczniom. Przed
publikacją zdjęć i filmików na podstronie, skany zgody podpisanej przez
rodziców Twoich uczniów powinny być przesłane na nasz adres mailowy:
ozlacamy@fundacjakasisi.pl.

