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BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

W Polsce miejsce 
znajduje coraz więcej 
cudzoziemców, dlatego do 
wielu szkół uczęszczają 
uczniowie z innych krajów. 
Coraz ważniejsze stają się 
zatem działania integrujące 
– nie tylko dla dorosłych, 
lecz także dla dzieci.

Dostrzegając tę potrzebę, Cari-
tas Polska – w  ramach projektu 
„Kompleksowy system wsparcia 
w zakresie adaptacji i integracji ze 
społeczeństwem obywateli państw 
trzecich przebywających na terenie 
województwa zachodniopomorskie-
go” – organizuje konkurs dla dzieci 
i młodzieży szkolnej „Witaj w naszej 
klasie”. Do udziału w nim zapraszane 
są dzieci i młodzież z różnych wo-
jewództw. Jako pierwsze z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego 
– o czym pisaliśmy w poprzednim 
wydaniu kwartalnika „Caritas”. Te-
raz przyszła kolej na województwo 
zachodniopomorskie.

W konkursie mogą wziąć udział 
uczniowie mający na co dzień 
kontakt z dziećmi cudzoziemskimi 
i środowiskiem międzykulturowym. 
Zapraszamy dzieci i młodzież z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego 
zainteresowane wzięciem udziału  
w konkursie do zgłaszania prac au-
diowizualno-plastycznych. 

Cele konkursu 

• Ułatwienie relacji między 
uczniami polskimi 
i cudzoziemskimi.

• Pokazanie pozytywnych 
wzorców budowania 
relacji i dialogu z osobami 
z innych krajów lub kręgów 
kulturowych.

• Wskazanie korzyści 
wynikających z różnic 
kulturowych i pozytywnego 
wpływu na rozwój 
wszystkich stron.

• Wskazanie przykładów 
przyjaźni z dziećmi z innych 
kultur i nawiązywania dialogu 
międzykulturowego.

• Przedstawienie dzieci 
cudzoziemców w aspekcie 
ich pozytywnego wpływu na 
relacje między uczniami. 

• Przedstawienie spostrzeżeń 
na temat Polski i pozytywnych 
relacji między uczniami 
polskimi i cudzoziemskimi 
z perspektywy dzieci 
pochodzących z innych krajów.

• Przyczynienie się do 
budzenia chęci poznania 
i zrozumienia przez uczniów 
innych kultur.

• Zaktywizowanie uczniów 
polskich i cudzoziemskich do 
wspólnego działania i pracy 
zespołowej.  

• Kształtowanie wrażliwości 
na potrzeby innych osób, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
osób z innych krajów 
i kręgów kulturowych.

• Promowanie otwartości na 
cudzoziemców i inne kultury.

• Pokazanie, że pomimo bariery 
językowej i kulturowej 
największą wartością 
– niezależną od pochodzenia 
– są m.in. szacunek i przyjaźń.

Kto może  
wziąć udział

• Dzieci polskie uczęszczające 
do szkoły w województwie 
zachodniopomorskim, w któ-
rych klasach lub najbliższym 
środowisku znajdują się dzie-
ci cudzoziemskie reprezen-
towane przez przedstawicieli 
ustawowych lub prawnych.

• Dzieci cudzoziemskie uczęsz-
czające do polskich szkół 
w województwie zachodnio-
pomorskim reprezentowane 
przez przedstawicieli usta-
wowych lub prawnych.

Zadania konkursowe

• Przygotowanie w formie 
audiowizualnej krótkiego 
(maksymalnie 5-minutowego) 
filmu nakręconego telefonem 
komórkowym / kamerą lub 
pracy plastycznej o tematyce 
związanej z kolegami i kole-
żankami w klasie lub najbliż-
szym środowisku pochodzą-
cymi z innych krajów.

• Prace powinny być świadec-
twem konkretnych uczniów 
na temat ich koleżeńskiej 
relacji z koleżankami lub ko-
legami z innych krajów lub 
kręgów kulturowych i wska-
zywać, że pomimo bariery 
językowej i kulturowej naj-
większą wartością, niezależ-

ną od pochodzenia, są m.in. 
szacunek i przyjaźń. 

• Przedstawienie spostrzeżeń 
na temat Polski i pozytyw-
nych relacji między uczniami 
polskimi i cudzoziemskimi 
z perspektywy dzieci pocho-
dzących z innych krajów.

Nagrody

Tablety o wartości  ok. 2 000 zł. 
Nagrody w konkursie współfinan-
sowane są z Programu Krajowego 
Funduszu Azylu, Migracji i Inte-
gracji oraz budżetu państwa.

Harmonogram  
realizacji konkursu

• Nadsyłanie prac: od dnia 
ogłoszenia konkursu  
do 15 listopada 2019 r.

• Obrady Komisji Konkursowej: 
od 15 do 30 listopada 2019 r.

• Ogłoszenie wyników kon-
kursu i wręczenie nagród: 
1-15 grudnia 2019 r.

W przypadku gdy w wyznaczo-
nym terminie nie wpłynie mi-
nimum 35 prac konkursowych, 
organizator zastrzega sobie pra-
wo do zmiany terminu realizacji 
konkursu.

Organizator konkursu

Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 
01-043 Warszawa; Centrum Po-
mocy Migrantom i Uchodźcom 
w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 5, 
71-142 Szczecin, telefony: +48 
515 402 273, +48 507 870 258, 
e-mail: biuro.fami.szczecin@ca-
ritas.org.pl

Tekst Katarzyna Gugała

Konkurs realizowany jest w ramach 
projektu „Kompleksowy system 
wsparcia w zakresie adaptacji 
i integracji ze społeczeństwem 
obywateli państw trzecich 
przebywających na terenie 
województwa zachodniopomorskiego” 
współfinansowanego z Programu 
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji 
i Integracji oraz budżetu państwa. 
Projekt realizowany jest przez 
wojewodę zachodniopomorskiego  
oraz Caritas Polska.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz dokumenty 
zgłoszeniowe dostępne są na stronie: 

migranci-uchodzcy-szczecin.caritas.pl/konkurs/

Witaj 
w naszej 
klasie 
KONKURS 
INTEGRACYJNY 
DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY


