
PLAN PRACY  

Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Korczakowa  

im. Jerzego Zgodzińskiego na rok 2021 
 

 

I. Wstęp 

 
Zważywszy na fakt, że celem KPK jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza 

w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w 

szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej, wspieranie dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu 

charakteru przez stawianie wyzwań, szerzenie wiedzy o życiu, działalności i dorobku twórczym 

Janusza Korczaka, upowszechnianie teoretycznych i praktycznych projektów oraz doświadczeń 

realizowanych w różnych krajach w oparciu o spuściznę Janusza Korczaka oraz inicjowanie 

i wspieranie działań służących realizacji „Deklaracji Praw Człowieka” oraz „Konwencji Praw 

Dziecka” – Koło Przyjaciół Korczakowa za główne cele swojego działania uznaje: 

 

a. stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, 

emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 

b. nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego 

prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 

c. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, 

sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 

d. stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad 

podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 

e. upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez 

cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. 

 

 

II. Zaplanowane działania 
 

Opierając się na tym, co powyższe, Zarząd zaplanował w roku 2021 następujące działania, poprzez które 

będą realizowane cele Stowarzyszenia: 

 

1. Kontynuowanie na stronie internetowej działu pt. „Korczakowski informator kulturalny” 

zawierającego recenzje i omówienia wartościowych wydarzeń kulturalnych, literackich, filmowych, 

teatralnych. 

TERMIN: cały rok 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW: 

- prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz oświatowej wśród dzieci i 

młodzieży, z wykorzystaniem harcerskiej metody wychowawczej, 

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, 

- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- działalność wydawniczą, radiową i informacyjną. 



 

2. Kontynuacja publikacji fragmentów dzieł Janusza Korczaka na stronie internetowej. 

TERMIN: cały rok 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW: 

- wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży, 

- upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

wspomaganie rozwoju demokracji, 

- działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 

 

3. Kontynuacja organizacji punktu bibliotecznego w Świniarach we współpracy z Sołtysem - zadanie 

realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

      TERMIN: lipiec 2021 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW: 

- współdziałanie z rodzicami oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży, 

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, 

- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności 

spędzania czasu wolnego, 

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 

4. Zorganizowanie Dnia Wiosny w Korczakowie - zadanie realizowane w ramach nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego. 

TERMIN: marzec 2021 r. 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW: 

- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży przez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i 

umiejętności spędzania czasu wolnego, 

- działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

- działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- kształtowanie więzi międzypokoleniowych. 

 

5. Zorganizowanie narady programowej i szkolenia wychowawczego dla kadry obozowej i wolontariuszy 

– zadanie realizowane w ramach prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

TERMIN: maj lub czerwiec 2021 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW: 

- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, 

- wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży, 

- upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

wspomaganie rozwoju demokracji, 

- promocję i organizację wolontariatu, 

- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży przez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i 

umiejętności spędzania czasu wolnego, 

- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 



 

6. Zorganizowanie Spotkań Pamięci w rocznicę śmierci założyciela Korczakowców, Jerzego 

Zgodzińskiego w kilku miastach Polski. 

TERMIN: czerwiec 2021 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW: 

- organizowanie imprez kulturalnych, 

- prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz oświatowej wśród dzieci i 

młodzieży, z wykorzystaniem harcerskiej metody wychowawczej, 

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, 

- kształtowanie więzi międzypokoleniowych, 

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

7. Przygotowanie i realizacja letniego obozu w Korczakowie dla dzieci i młodzieży. 

TERMIN: lipiec – sierpień 2021 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW: 

- organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, 

muzycznych, teatralnych oraz filmowych, 

- propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację 

wyjazdów, warsztatów, prelekcji, 

- organizowanie imprez kulturalnych, 

- finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 

- prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz oświatowej wśród dzieci i 

młodzieży, z wykorzystaniem harcerskiej metody wychowawczej, 

- wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży, 

- współdziałanie z rodzicami oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży, 

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, 

- kształtowanie więzi międzypokoleniowych, 

- działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, 

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

- działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

- działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

- działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

- upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

wspomaganie rozwoju demokracji, 

- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

- promocję i organizację wolontariatu, 

- działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- działalność wydawniczą, radiową i informacyjną, 

- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży przez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i 

umiejętności spędzania czasu wolnego, 



- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych 

- prowadzenie działalności w dziedzinie żeglarstwa, w tym w zakresie promowania wychowania 

żeglarskiego oraz wodnego wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

 

8. Zorganizowanie bezpłatnego wypoczynku na turnusach w Korczakowie wychowanka Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu oraz Domu Dziecka nr 2  

im. Janusza Korczaka w Warszawie - zadanie realizowane w ramach prowadzenia nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego. 

 

9. Organizacja koncertu Korczakowskiego Zespołu Reprezentacyjnego w Świniarach. 

TERMIN: lipiec 2021 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW: 

- organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, 

muzycznych, teatralnych oraz filmowych, 

- organizowanie imprez kulturalnych, 

- kształtowanie więzi międzypokoleniowych, 

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży przez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i 

umiejętności spędzania czasu wolnego. 

 

10. II Bieg o Puchar Sołtysa Świniar 

TERMIN: lipiec 2021 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW: 

- działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 

- kształtowanie więzi międzypokoleniowych, 

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

- działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności 

spędzania czasu wolnego. 

 

11. Współorganizacja (wraz z Domem Harcerza w Zielonej Górze) Dnia Latawca. 

TERMIN: październik 2021 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW: 

- organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, 

muzycznych, teatralnych oraz filmowych,  

- organizowanie imprez kulturalnych, 

- kształtowanie więzi międzypokoleniowych, 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

- działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności 

spędzania czasu wolnego. 

 



12. Przygotowanie Korczakowskiej Wigilii – zadanie realizowane w ramach nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego. 

TERMIN: grudzień 2021 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW: 

- organizowanie imprez kulturalnych, 

- finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 

- prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie działalności w zakresie wyrównywania szans tych 

rodzin i osób, resocjalizacja dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie 

- prowadzenie działalności charytatywnej, 

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, 

- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

- kształtowanie więzi międzypokoleniowych, 

- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności 

spędzania czasu wolnego. 


