FUNDACJA „ŚWIAT NA TAK” W DZIAŁANIU
(www.swiatnatak.pl)
SAMORZĄDOWY KONKURS NASTOLATKÓW
„OŚMIU WSPANIAŁYCH”
Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw
i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej,
sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia społecznego. Joanna Fabisiak, inaugurując w 1993 r. Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”,
inspirowała się przesłaniem westernu „Siedmiu Wspaniałych”. Bohaterowie
filmu przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku
i zwyciężają. To proste przesłanie „wystarczy niewielu, by zmienić wiele” było
pełne optymizmu i doskonale nawiązywało do założeń Konkursu.
Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 29 lat, ma charakter ogólnopolski
i dwuetapowy. Otwierają go eliminacje na szczeblu lokalnym: miasta, gminy,
powiatu, województwa. W przypadku Warszawy etap ten przeprowadzany
jest na szczeblu dzielnicowym.
Na tym etapie wyłanianych jest maksymalne ośmiu laureatów indywidualnych w kategorii „Ósemka”. Do eliminacji ogólnopolskich komitety lokalne
zgłaszają tylko jednego laureata. Bierze on udział w wyborze ogólnopolskiej
ósemki zwyczajnych-niezwyczajnych „Wspaniałych”. Laureatem w kategorii
„Ósemka” można być tyko raz, zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim.
W edycji lokalnej prowadzane jest również postępowanie konkursowe indywidualne w kategorii „Ósemeczka”, obejmujące młodsze dzieci. Jury wybiera spośród kandydatów nie więcej niż 8 wyróżnionych. Kandydaci mogą
uczestniczyć w Konkursie wielokrotnie, ale tylko na etapie lokalnym. Zarówno Jury Lokalne jak Ogólnopolskie ma prawo przyznać wyróżnienia równorzędne a Prezes Fundacji „Świat na Tak” wyróżnienie specjalne.
Wyrażeniem uznania dla postaw i działań młodych wolontariuszy jest uroczysta gala, podczas której laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy i pamiątkowe statuetki.
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Uroczystości – zarówno ogólnopolska, odbywająca się co roku w innym
mieście jak i lokalne – zyskują zawsze godną oprawę i towarzyszą im ciekawe imprezy oraz wspólne zabawy. Każdą edycję dokumentuje kronika.
Kronika jest rozsyłana do wszystkich Klubów, aby zaprezentować Polsce
„Wspaniałych”, nasze wspólne dobro. Jest ważne, aby finał Konkursu nie był
końcem, lecz początkiem ich działalności.
Uroczysta gala w Warszawie kończy edycję stołeczną, zaś galę edycji ogólnopolskiej organizuje co roku inne miasto. Dotychczas gale ogólnopolskie
odbyły się w następujących miastach: Wrocław (1997, 2006), Toruń (1998),
Częstochowa (1999, 2005), Wadowice (2000), Poznań-Września (2001),
Rzeszów (2002, 2013), Białystok (2003, 2012), Przemyśl (2004), Białogard
(2007, 2019), Kamień Pomorski (2008, 2014), Poznań (2009), Wałbrzych
(2010), Gdynia (2011), Ostróda (2015), Prudnik (2016), Gdańsk (2017), Trzebiatów (2018). Kilkukrotnie połączone one były z galami stołecznymi, szczególnie w okresie pandemii Covid..

„KLUBY OŚMIU”
Autorski program wychowawczy Joanny Fabisiak „Wychowanie przez pracę
i pomoc słabszym” realizowany jest w szkołach, w „Klubach Ośmiu” – młodzieżowym wolontariacie. Głównym celem programu jest kształtowanie
osobowości dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. Bezinteresowną pomoc potrzebującym, pracę na rzecz społeczeństwa
i środowiska naturalnego uznajemy za skuteczny sposób oddziaływania wychowawczego.
Pozytywne nastawienie do otaczającego świata i ludzi, chęć bezinteresownego działania, gotowość do systematycznej pracy ochotniczej, wstyd
za zło to zasady obowiązujące naszych wolontariuszy, ale też chętnie przez
nich akceptowane. Uznanie przez wolontariuszy służby wolontarystycznej
jako życiowej postawy jest celem, do którego zmierzają Opiekunowie „Klubów Ośmiu” Fundacji „Świat na Tak” w pracy z młodzieżą.
Aktywność wolontariuszy skupionych w „Klubach Ośmiu” jest skierowana do różnych grup odbiorców. Młodzież chętnie adresuje swoją pomoc
do rówieśników. Pomagają kolegom w lekcjach, prowadzą zabawy i zajęcia
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w świetlicach socjoterapeutycznych, spotkania kulturalne lub wycieczki. Odwiedzają mieszkańców domów dziecka. W swoich szkołach przeprowadzają
zbiórki zabawek, podręczników i artykułów szkolnych dla innych dzieci.
Ważną grupę podopiecznych, do których kierują pomoc, są osoby niepełnosprawne. Członkowie Klubów spędzają z nimi wolny czas, prowadzą lub
wspomagają ich rehabilitację, organizują wyjazdy plenerowe. Aktywnie włączają się w organizację Balu Integracyjnego dla młodzieży z wielorakimi dysfunkcjami organizowanego przez Fundacji „Świat na Tak”.
Wolontariusze nie zapominają o osobach chorych, nie wyłączając osób objętych opieką paliatywną. Odwiedzają pacjentów w szpitalach, organizują
zajęcia w świetlicach szpitalnych, prowadzą biblioterapię, pomagają w hospicjach.
Szczególną uwagę kierują na seniorów, dla których przygotowują spotkania i wyjazdy integracyjne. Spędzają czas z podopiecznymi domów pomocy
społecznej, prowadzą dla nich kursy komputerowe oraz aranżują wspólne
wyjścia do teatru, kina, na koncerty. Starają się objąć pomocą również osoby;
ubogie, samotne, nieporadne życiowo zagrożone wykluczeniem społecznym. Przed świętami Bożego Narodzenia przygotowują paczki, urządzają
spotkania wigilijne dla bezdomnych. W miarę potrzeb i możliwości spotykają
się z wychowankami zakładów poprawczych a nawet więźniami.
Członkowie Klubów chętnie włączają się w działalność na rzecz szeroko
rozumianej ochrony środowiska naturalnego: pomagają w schroniskach dla
zwierząt, urządzają zbiórki funduszy i niezbędnych akcesoriów dla czworonożnych przyjaciół.
Należy pamiętać, że inicjatywy podejmowane przez wolontariuszy zależą
od ich wieku i predyspozycji. Inne będą środowiska i sposób pracy uczniów
szkół podstawowych, inne – ponadpodstawowych. Dlatego uczniowie, decydujący się na wstąpienie do „Klubie Ośmiu” zobowiązani są do odbycia
szkoleń podstawowego i predyspozycyjnych, przygotowujących do bezpiecznego podjęcia pracy wolontarystycznej. Ważną rolę odgrywa Opiekun
Klubu, który najlepiej zna klubowiczów, ich preferencje i zdolności, mocne
i słabe strony. Przygotowując z nimi program pracy, musi mieć na uwadze,
jak dane miejsce czy konkretne przedsięwzięcie może wpływać na psychikę wolontariusza. Równolegle ze szkoleniami merytorycznymi prowadzone
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są szkolenia osobowościowe. Nastolatkowie kształtując własną tożsamość
stają przed wieloma wyborami. Zmagają się z fundamentalnymi wątpliwościami i pytaniami, na które nie znajdują odpowiedzi. Nie chcemy, aby pozostawali z nim sam na sam. Dlatego organizowane są w Klubach comiesięczne spotkania, podczas których wolontariusze mogą przedyskutować
problemy wynikające z podejmowanej pracy ochotniczej ale również trudności życiowych.
Obecnie w Polsce działa 205 „Klubów Ośmiu” Fundacji „Świat na Tak, w tym
35 warszawskich.
Oto jeden z nich
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WEBINARIA
Czas pandemii wymusił, ale
i wzbogacił sposoby prowadzenia szkoleń i spotkań formacyjnych z wolontariuszami i opiekunami „Klubów Ośmiu”. Obok
tradycyjnej formy nawiązywaliśmy kontakt z Klubami online.
W organizowanych co najmniej
raz w miesiącu spotkaniach bierze udział od 100 do 200 wolontariuszy.
Tematyka jest bardzo zróżnicowana i odpowiada na zapotrzebowanie młodzieży. Przede
wszystkim jest reakcją na sytuację
społeczną, z którą zmagają się
uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Po agresji Rosji na Ukrainę uczestnicy webinaru spotkali się z Anną
Wojtachą, korespondentką wojenną, by głębiej wejść i poznać dramatyczne następstwa wojny. Dyskutowaliśmy także o odpowiedzialności każdego
człowieka za umacnianie pokoju lub kreowanie konfliktów we własnym otoczeniu. Webinar nawiązujący do problematyki wojennej, lecz przede wszystkim pokazujący zachowania humanitarne żołnierzy w najtrudniejszych sytuacjach wojennych, poprowadził ksiądz Bogusław Jankowski. W webinarze
poświęconym motywacji i rywalizacji w sporcie uczestniczył Tomasz Majewski, lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski oraz Dominik Wietrak, Prezes Polskiego Związku Rugby na Wózkach. Młodzież, szczególnie męska,
bardzo aktywnie brała udział w dyskusji. Spotkanie poświęcone oddziaływaniu świadczonej pomocy wolontarystycznej na pomagającego cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem a poprowadził je Opiekun naszego Klubu
Ośmiu z Olsztyna Krzysztof Świątek.
Pełny wykaz spotkań: https://swiatnatak.pl/webinaria-spotkania-on-line.
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POGOTOWIE NAUKOWE
BEZPŁATNE KOREPETYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Projekt skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mających problemy w nauce, których nie stać na korepetycje.
Obejmuje wsparcie ze wszystkich
przedmiotów. Najczęściej rodzice poszukują dla swoich dzieci pomocy z zakresu matematyki i języków obcych,
ale oferta zajęć obejmuje również chemię, fizykę, język polski. Fundacja stara
się odpowiadać na zapotrzebowanie
uczniów, poszukując osób posiadających wiedzę w danej dziedzinie.
Dzięki bezpłatnym zajęciom „Pogotowia naukowego” uczniowie mają
szansę uzupełnić zaległości w nauce, przygotować się do egzaminów
w klasie ósmej, matury lub egzaminów poprawkowych.
Program realizowany jest przy współpracy nauczycieli i studentów warszawskich szkół wyższych oraz osób mających wiedzę i chcących się
nią dzielić. Wymuszona przez pandemię forma zajęć online pozwoliła
na poszerzenie grona korepetytorów o osoby spoza Warszawy oraz osoby przebywające poza granicami Polski.
Zajęcia prowadzone są stacjonarnie oraz online. Zajęcia stacjonarne odbywają się dzięki użyczeniu sal przez warszawskie szkoły. Co roku wsparcie w nauce otrzymuje ok. 50 dzieci.
Bardzo chciałabym podziękować za dotychczasowe wsparcie Antka na lekcjach matematyki. Lekcje pomogły Antkowi otrzymać na I semestr ocenę dostateczną, co jest
ogromnym sukcesem. Nabrał pewności siebie na lekcjach matematyki a jest to szczególnie ważne przed nadchodząca maturą. Bardzo pomaga Antkowi również prowadzenie zajęć stacjonarnie, bo w czasach nauczania online nie wszystko jest dla Antka
zrozumiałe i nie zawsze jest w stanie się skoncentrować. Dla nas natomiast, jako rodziców, istotny jest stały kontakt z Fundacją w bieżących sprawach organizacyjnych
Pogotowia Naukowego. Za Państwa dotychczasową pomoc bardzo dziękujemy.
Mama Antka
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KONKURS „BYĆ POLAKIEM”
(www.bycpolakiem.pl)
Konkurs, zainicjowany w 2010 r., jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży
polonijnej oraz mieszkającej poza granicami Polski.
Jego celem jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej młodych Polaków, kształtowanie postaw patriotycznych, poznawanie historii
Polski splecionej z historią swojej rodziny, doskonalenie sprawności języka
polskiego, ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności, przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
W dotychczasowych XII edycjach udział wzięło ponad 10.000 uczestników
w wieku 6-22 lata z 45 krajów świata nawet tak egzotycznych jak Kuwejt,
Madagaskar, Tadżykistan, Turkmenistan, Chiny, Wenezuela, Brazylia.
Równolegle prowadzony jest konkurs dla nauczycieli szkół polonijnych.
Przygotowują oni scenariusz lekcji dla dzieci w dwóch grupach wiekowych,j
których tematem jest pomoc w przyswojeniu przez uczniów trudnego zagadnienia gramatycznego.
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OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE
DLA WOLONTARIUSZY I OPIEKUNÓW
Fundacja organizuje co roku konferencje dla wolontariuszy oraz opiekunów, działających w „Klubach Ośmiu” na terenie całej Polski. Pozwalają one na uzupełnienie wiedzy merytorycznej i praktycznej, potrzebnej
do działania w wolontariacie.
Zajęcia prowadzą specjaliści z dziedzin, których dotyczy dana konferencja – ludzie nauki i praktycy, którzy pomagają uczestnikom spotkania
rozwiązywać własne problemy i przygotowują do pracy na rzecz potrzebujących.
Konferencje to nie tylko wykłady i praca w grupach. To wyjątkowe spotkania „towarzyskie” wolontariuszy i opiekunów, połączone z doskonała
zabawą – tańcem oraz grami.
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SPOTKANIA DLA OPIEKUNÓW WOLONTARIATU
Fundacja organizuje dwa razy w roku spotkania dla opiekunów wolontariatu.
Omawiane na ich zagadnienia dotyczą pracy z młodzieżą a także motywowania uczniów do pracy w wolontariacie.
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BALE INTEGRACYJNE
Od 24 lat Fundacja organizuje Integracyjne Bale Karnawałowe dla
osób z niepełnosprawnościami.
Osoby te często nie mają szans
w społeczeństwie, na miarę swoich predyspozycji i możliwości. Bal
ma na celu dać naszym przyjaciołom, wobec których los okazał się
nieprzychylny, możliwość spotkania
ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Aby mogli opuścić swój dom i zapomnieć o chorobach. Każdy bal
ma swój motyw przewodni. Były już bale pod hasłem „W krainie bajek i legend warszawskich”, „Karnawał w Rio”, „W świecie magii i fantazji” czy „W rytmie Bollywood”. Uczestnicy świetnie się bawią pod opieką wolontariuszy,
którzy stawiają się wyjątkowo licznie do pomocy.
Ostatni przed pandemią bal liczył 250 osób oraz 250 wolontariuszy-opiekunów. W czasie pandemii bal odbył się w formule online z występami artystycznymi, tańcami i innymi atrakcjami.
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WARSZAWSKI BAL DLA WOLONTARIUSZY
W 2021 r. zainaugurowano, po okresie wyjątkowych obostrzeń pandemicznych, bal dla naszych wspaniałych wolontariuszy z „Klubów Ośmiu”.
Został zorganizowany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom izolacji wśród młodzieży, a także dał możliwość integracji młodzieży z różnych
szkół. W tym pierwszym balu uczestniczyło 15 szkół i blisko 65 wolontariuszy oraz ich opiekunowie.
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ZBIÓRKI – ŚWIĄTECZNE,
ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH I ŻYWNOŚCIOWYCH
Fundacja regularnie, przy wsparciu wolontariuszy z warszawskich „Klubów Ośmiu” prowadzi
zbiórki dla potrzebujących.
We wrześniu są to artykuły
szkolne dla dzieci rodzin gorzej
sytuowanych. Zbieramy m.in.
zeszyty, kredki, farby, piórniki,
flamastry, plecaki, kleje, plastelinę. Asortyment zależy od ofiarodawców – uczniów, którzy wiedzą najlepiej co jest potrzebne w
szkole. Obdarowujemy rocznie
ponad sto dzieci.
W okresie przedświątecznym
zbieramy produkty żywnościowe, zabawki, środki czystości
ale przede wszystkim słodycze.
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Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy wyzwalają wyjątkową szczodrość ofiarodawców i dzięki zbiórce możemy „bogatymi” paczkami obdarować nawet dziewięćdziesiąt rodzin.
Grono podopiecznych Fundacji jest liczne i nie zawsze jest możliwe
zaspokojenie potrzeb wszystkich. Jednak wyjątkowa ofiarność wolontariuszy z warszawskich i podwarszawskich szkół przynosi radość dużej
grupie dzieci i ich rodziców.
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PUBLIKACJE FUNDACJI „ŚWIAT NA TAK”
Publikacje Fundacji są odpowiedzią na potrzeby opiekunów „Klubów Ośmiu”
Młodzieżowego Wolontariatu oraz wolontariuszy. Mają za zadanie aktywizować młodych ludzi, rozwiązywać problemy z którymi stykają się na co
dzień, uczyć jak przeciwstawiać się zagrożeniom które niesie współczesny
świat, rozwiązywać sytuacje kryzysowe w ich życiu. Przygotowane poradniki
dla wolontariuszy i opiekunów zawierają gotowe scenariusze szkoleń formacyjnych, rozwijające kompetencje miękkie i profilowane, przygotowujące
wolontariuszy do pracy m.in. z osobami niepełnosprawnymi, seniorami, rówieśnikami i dziećmi.
Młodzieżowy wolontariat, 2002; Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Fabisiak
Droga do samodzielności, 2004; Autorzy: Magdalena Kołodziejczyk, Karolina Malczyk, Jolanta Pollak, Jarosław Jóźwiak, Adam Szafrański, Tomasz Karaś, Tomasz Krawczyk, Aleksandra Zabłocka, Anna Izdebska, Marta Piasecka,
Anna Siarkiewicz
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Podaj dalej… Poradnik dla nauczyciela, opiekuna Szkolnego Klubu Ośmiu,
młodzieżowego wolontariatu, 2006; Zespół redakcyjny: Magdalena Kołodziejczyk, Karolina Malczyk, Monika Zielińska
Wstyd za zło. Jak radzić sobie z przemocą. Poradnik dla nauczyciela,
opiekuna szkolnego Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu, 2007;
Zespół redakcyjny: Joanna Fabisiak, Magdalena Kołodziejczyk, Karolina Malczyk, Jolanta Wójcikiewicz
Wiem, jak pomagać. Poradnik dla wolontariuszy Klubów Ośmiu „Fundacji
Świat na Tak”. 2015; Zespół redakcyjny: Joanna Fabisiak, Małgorzata Miernik,
Jolanta Pollak, Ewa Szubert
Wiem, jak pomagać. Poradnik dla opiekunów Klubów Ośmiu „Fundacji
Świat na Tak”, 2019; Autorzy: Joanna Fabisiak, Karolina Malczyk, Magdalena
Kołodziejczyk, Elżbieta Kubik, Jolanta Pollak, Małgorzata Miernik, Katarzyna
Staniszewska, Ewa Szubert
„Po prostu …TAK”. Ogólnopolska gazeta młodzieżowego wolontariatu.
Kwartalnik wydawany w latach 2000-2009.
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