
 

 

  

Gra planszowa „Pioniersi” – Ty tez możesz ją mieć! 

Fundacja Dobra Sieć zaprasza biblioteki, domy kultury, świetlice, organizacje pozarządowe, domy 

dziecka oraz inne instytucje do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie. Wystarczy odpowiedzieć 

na jedno proste pytanie – W jakich okolicznościach zostanie wykorzystana gra planszowa „Pioniersi 

– gra obywatelska? Do wygrania wyjątkowa planszówka oraz publikacja, które udowadniają, że 

nawet małe marzenie może się spełnić dzięki aktywności obywatelskiej, stypendium lub włączeniu 

się w lokalny wolontariat. Wystarczy wejść na www.graobywatelska.pl i wypełnić formularz. 

Konkurs trwa do 16 września*! 

 
Dlaczego warto? 
 
„Pioniersi – gra obywatelska” przedstawia inspirujące przykłady aktywności z zakresu wolontariatu, 

programów stypendialnych i edukacji obywatelskiej. Grę wygrywa ten uczestnik, który w swojej 

strategii nie myśli tylko o sobie. Ma to udowodnić, że ignorując działanie na rzecz innych, nie osiągnie 

się pełnego sukcesu w życiu osobistym i zawodowym, a współpraca sama w sobie jest wielką 

wartością. Młodzi będą mogli poznać różne formy wsparcia, jakie mogą uzyskać od społeczeństwa 

(np. stypendia od lokalnych organizacji pozarządowych) oraz możliwości zaangażowania ich samych 

na rzecz otoczenia (np. poprzez wolontariat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gra – bawi, uczy, angażuje 

 

Planszówka „Pioniersi” może być tez doskonałym narzędziem do przeprowadzenia warsztatów dla 

dzieci i młodzieży w bibliotekach, domach kultury, świetlicach szkolnych i środowiskowych, w czasie 

lekcji wychowawczej, na szkoleniach i spotkaniach integracyjnych. Choć skierowana do młodzieży, 

wspaniale bawią się przy niej również dorośli. Jest elementem nauki przez zabawę, stąd ważna jest 

również jej wartość w edukacji i propagowaniu obywatelskiej postawy. „Pioniersi” stawiąją na 

wolontariat i edukację o tym, jak ważne dla rozwoju młodego człowieka jest odpowiednie 

stypendium. 

http://www.graobywatelska.pl/
http://www.graobywatelska.pl/aktualnosci/466


 

 

 

 

Jak wziąć udział w konkursie? 

Wystarczy wypełnić formularz zamieszczony na stronie www.graobywatelska.pl i odpowiedzieć na 

jedno pytanie W jakich okolicznościach zostanie wykorzystana gra planszowa „Pioniersi – gra 

obywatelska?. Następnie komisja Fundacji wybierze zwycięzców, do których prześle grę planszową 

oraz publikację „W co grać, żeby wiedzieć więcej? O stypendiach, wolontariacie i aktywności 

obywatelskiej”, która jest wsparciem dla graczy. Dzięki niej, można dowiedzieć się więcej o tym, że 

stypendia są nie tylko dla wybranych, wolontariat jest dla każdego, tak samo jak e-wolontariat, 

działania społeczne nie muszą być nudne a gry mogą zmieniać świat na lepsze. Osoby, które na co 

dzień działają społecznie, zajmują się stypendiami i wolontariatem, dzielą się tu własnymi 

doświadczeniami, a studenci opowiadają o swojej drodze na wymarzone studia. 

 

„Gra obywatelska” to projekt, którego głównym wydarzeniem są warsztaty dla ponad 450 uczniów  

w wieku 13-16 lat z woj. lubelskiego i podkarpackiego prowadzone od kwietnia do września 2013 

roku. Za realizację projektu odpowiada Fundacja Dobra Sieć wraz z partnerami: Fundacją BGŻ, 

Fundacją Parlamentu Studentów RP i Centro Servizi per il Volantariato delle Marche z Włoch w 

ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy. 

Więcej na www.graobywatelska.pl oraz www.facebook.com/graobywatelska. 

*zasady Konkursu dostępne na stronie projektu. 

Patronat honorowy nad projektem „Gra obywatelska”: 

 
 
 
 
Organizatorzy i partnerzy:  

http://www.graobywatelska.pl/
http://www.graobywatelska.pl/
http://www.graobywatelska.pl/w_co_grac/


 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 
 
Anna Koseska 
e-mail:a.koseska@dobrasiec.org  
 
Katarzyna Korus 
e-mail: k.korus@dobrasiec.org  
 
tel.:  22 825 70 22 
kom. 795 484 462 
 

Fundacja Dobra Sieć 

Została założona w maju 2009 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, jedną z najbardziej 

doświadczonych organizacji pozarządowych w Polsce.  

Od samego początku prowadzi dwa programy: Moje Stypendium i E-wolontariat. Fundacja działa głównie  

w Internecie, a jej najważniejszymi celami są rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja 

nowych technologii, jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego 

w Polsce.  

 Więcej o nas: 
http://dobrasiec.org/  
https://www.facebook.com/graobywatelska?ref=ts&fref=ts  
 

 
 

http://dobrasiec.org/
https://www.facebook.com/graobywatelska?ref=ts&fref=ts

