
Projekt realizowany z Fundacją Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu.  

Opis Inicjatywy: 

Organizacja festynu (12.07.2017r.) na terenie Szpitala Klinicznego nr V w Poznaniu - animatorzy i 

wolontariusze przebrani w bajkowe stroje przeprowadzać będą zabawy dla dzieci przebywających w 

szpitalu; będą balony, bańki mydlane, wata cukrowa, warsztaty z robienia lizaków; na zakończenie 

dzieci otrzymają podkładki do wykorzystania podczas jedzenia posiłków, wykonywania lekcji i zabaw. 

Projekt realizowany ze Stowarzyszeniem maliniewidzialni.leszno.pl z Leszna.  

Opis Inicjatywy: 

Organizacja wydarzenia pn. "Pirackie przygody" - impreza plenerowa w lesie i na leśnej polanie. 

Uczestniczyć w wydarzeniu będą dzieci zdrowe i niepełnosprawne wraz z opiekunami. Uczestnicy 

przebrani w pirackie stroje wyruszą na poszukiwanie skarbu ukrytego w lesie (podchody). W 

wydarzeniu wezmą również udział wolontariusze. Każdy wolontariusz będzie miał pod opieką 1-3 

dzieci. „Pirackie przygody" będą pełne różnorodnych zadań: manualnych, ruchowych, nastawionych na 

pracę w grupach, orientację w terenie, kreatywność. 

Na zakończenie wspólne ognisko i zabawy dla całych rodzin. 

Projekt "Moja Grupa zwiedza kraj".  

Opis Inicjatywy: 

To konkurs, dla wychowanków Domu Dziecka w Gnieźnie. Dwie grupy przez miesiąc będą rywalizować 

o 2-dniowy wyjazd do Wrocławia, podczas którego zwiedzą Afrykanarium i Panoramę Racławicką. 

Konkurs będzie polegał na  wspólnym przygotowaniu zadania, co wesprze pracę zespołową, zaufanie, 

pobudzi kreatywność i rozwinie umiejętności zdrowej rywalizacji. Przede wszystkim jednak przełoży się 

na zaangażowanie i motywację do działania. 

 Modernizacja placu zabaw dla dzieci. Projekt zostanie zrealizowany z Świetlicą Profilaktyczno -

Terapeutyczną przy Parafii w Koźli.  

Opis Inicjatywy: 

Modernizacja placu zabaw i zakup akcesoriów do placu zabaw. Inicjatywa podniesie atrakcyjność placu 

i zwiększy bezpieczeństwo przebywających tam dzieci. 

  

Edukacja zdrowotna i profilaktyka antynowotworowa dla Pracowników Grupy. Projekt zostanie 

zrealizowany z Fundacją "Ludzie dla Ludzi". 

Opis Inicjatywy: 

Projekt dotyczy edukacji zdrowotnej i uwrażliwienia pracowników Grupy Enea na kwestie dbania o 

własne zdrowie w tym promocja profilaktyki antynowotworowej. W akcji  Fundacja "Ludzie dla Ludzi" 

przygotuje pakiet informacji oraz przekaże do wykorzystania na wewnętrznych stronach Grupy filmów 

edukacyjnych z obszaru profilaktyki onkologicznej. Dodatkowo zostanie przeprowadzony chat z 

lekarzem.  

  



Projekt pn. Integracja i aktywizacja środowiska senioralnego, w tym pracowników Grupy Enea 

oraz seniorów m. Poznań zostanie zrealizowany ze Stowarzyszeniem MY50+.  

Opis Inicjatywy: 

Program ma na celu zdobycie nowych umiejętności przez seniorów, zaktywizowanie ich do wspólnego 

działania.  Akcja obejmie zorganizowanie dwóch warsztatów artystycznych dla emerytowanych 

pracowników Grupy Enea oraz dla poznańskich seniorów (współpraca z Centrum Inicjatyw Senioralnych 

w Poznaniu). W ramach warsztatów uczestnicy wykonywać będą witraże - tematyka Święta Bożego 

Narodzenia. 

 Realizacja projektu współpracy "Pociąg Tolerancji". Projekt zostanie zrealizowany ze Szkołą 

Podstawową nr 1 w Luboniu. 

Opis Inicjatywy: 

W ramach projektu współpracy "Pociąg Tolerancji" zorganizowane zostaną: warsztaty, wycieczki i 

spotkanie świąteczne. Przygotowane zostaną: imprezy sportowe, przedstawienie i konkurs tematyczny. 

Do wszystkich działań zostaną włączeni uczniowie z wolontariatu szkolnego SP1 oraz ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie.   

Integracja lokalnej społeczności oraz propagowanie zdrowego trybu życia poprzez organizację II 

Pikniku Rodzinnego w Gowarzewie. Projekt zostanie zrealizowany ze Stowarzyszeniem Teraz 

Tulce. 

Opis Inicjatywy: 

Projekt dotyczy edukacji zdrowotnej i propagowanie zdrowego trybu życia popraz organizację II 

Pikniku Rodzinnego w Gowarzewie pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch!". Impreza ma na celu 

integrację społeczności oraz zachęcenie ludzi do aktywnego trybu życia i uprawiania sportu.   

Projekt pn. Piknik solidarności z osobami chorymi psychicznie. Inicjatywa zostanie 

zrealizowana przy wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Animus 

Vera.  

Opis Inicjatywy: 

Inicjatywa "Piknik solidarności z osobami chorymi psychicznie" to działanie na rzecz podniesienia 

świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych, zmiany stereotypów, przeciwdziałania lęku i 

niepokoju w kontaktach z osobami chorymi, integracji, przeciwdziałanie wykluczeniu i izolacji. 

  


