
Międzynarodowy 
Projekt Edukacyjny 

Rozmawiasz-Pomagasz

pod patronatem 
Rzecznika Praw Dziecka, prezydentów 

miast i śląskich mediów



Nasza misja
Jesteśmy jedyną fundacją w 

Polsce, której misją jest

rozmawiasz on line –
pomagasz. 



Nasze główne 
działania

Międzynarodowy Projekt 
Edukacyjny Rozmawiasz-

Pomagasz

Międzynarodowy Projekt dla 
firm GoodTeam



Międzynarodowy Projekt 
Edukacyjny Rozmawiasz-

Pomagasz:

● poznanie nowych przyjaciół w 

Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji

● zachęcenie uczniów do rozwijania 

umiejętności językowych

● rozwijanie w uczniach ciekawości 

świata, wrażliwości i chęci 

pomagania rówieśnikom w 

trudniejszej sytuacji życiowej 



Na czym polega projekt?

● szkoła wybiera jedną lub więcej 

organizacji z Afryki, Azji lub Ameryki 

Łacińskiej

● wspólnie organizują 3 lekcje on-line

w wybranym języku obcym

● po cyklu dobrowolna zbiórka na 

rzecz dzieła pomocy tej organizacji

● ponowne lekcje on-line.



Szkoła w Polsce wybiera 

wiarygodną szkołę lub organizację 

społeczną zarejestrowaną w 

GoodNetwork z następujących 

krajów:

● Kenii, Ugandy, Nigerii

● Etiopii, Rwandy, 

● Syrii, Pakistanu

● Nikaragui, Boliwii i Ekwadoru.



Przykładowe organizacje:

Kenia: 

St. Anthony of Padua

Nursery&Primary School

Wspólnota życia dzieci i młodzieży 

często porzuconej i bezdomnej, dla 

której stworzono dom i zapewniono 

edukację. Kierowana przez 

franciszkanów. 



Kenia:

Mathare Light Centre

Motherway Educational Centre

Organizacje społeczne prowadzące 

szkoły w dzielnicy slumsów Mathare

w Nairobii. Oprócz edukacji 

zapewniają pomoc psychologiczną, 

socjalną, zdrowotną i opiekuńczą.



Nigeria:

Carmel Nursery and Primary

School

Szkoła dla ubogich dzieci z terenów 

wiejskich i rolniczych, przygotowująca 

je do dalszej edukacji.



Kenia:

Northern Pastoralists Youth

Organizacja skupiająca ubogą 

młodzież na terenach pasterskich 

oraz rolniczych. 

Zapewnia im edukację, prowadząc 

m.in. liczne projekty sportowe.



Kenia:

Entito Africa

Organizacja prowadząca działalność

edukacyjną i opiekuńczą wśród

dziewcząt.

Szczególnie opiekuje się

dziewczętami poddanymi rytualnym 

okaleczeniom.



Pakistan: 

Basic Education – Joy Foundation

Organizacja skupiająca pakistańskich 

katolików, działająca na rzecz 

edukacji ubogich dzieci i młodzieży 

oraz praw kobiet. Prowadzi szkoły w 

prowincji Punjab.



W projekcie Rozmawiasz-

Pomagasz…

uczestniczą szkoły z całego kraju, 

zarówno podstawowe, jak i średnie.

Rozmawiają po angielsku, 

hiszpańsku oraz francusku w trakcie 

międzykontynentalnych lekcji on-line.



W projekcie Rozmawiasz-

Pomagasz…

Uczniowie wspólnie dzielą się swoimi 

zwyczajami, pasjami oraz 

zainteresowaniami.

Uczą się dobrego korzystania z sieci 

Internetowej.



W projekcie Rozmawiasz-

Pomagasz…

Uczniowie z dumą opowiadają o 

swoim kraju, regionie, szkole.

Mówią o przygotowaniach do świąt 

oraz ważnych wydarzeniach w ich 

życiu.



Wspólne lekcje on-line…

Dostarczają niezapomnianych 

przeżyć dla uczniów i nauczycieli po 

obu stronach.

Wyzwalają inicjatywę pomocy w

uczniach, ciekawość świata i

wzmacniają chęć nauki języków

obcych.

Aktywne klasy i partnerzy  tworzą

filmy, relacje i posty, publikowane w

Internecie i mediach.



Patroni i podmioty wspierające:

Rzecznik Praw Dziecka

Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska

Dziennik Zachodni

Portal Nasze Miasto

Prezydenci miast: Katowic, Zabrza i 

Chorzowa



Zasady współpracy:

1. Szkoły rejestrują się w portalu 

www.goodnetwork.pl jako 

Darczyńcy

2. Wybierają instytucję do rozmów

3. Otrzymują adres ich koordynatora

4. Umawiają się na termin rozmowy 

i ustalają jej ramowy przebieg

5. Przeprowadzają lekcje on-line



Fundacja GoodNetwork gwarantuje 

transparentność odnośnie 

wpłaconych darowizn.

Szkoła uczestnicząca w projekcie 

otrzyma informację o przekazanych 

środkach – zgodnie z regulaminem 

projektu – na rzecz wybranego dzieła 

pomocy zgłoszonego przez 

zagraniczną instytucję uczestniczącą 

w rozmowach on-line.



Fundacja 
GoodNetwork

Jak działamy?
Co robimy?

Wykorzystujemy globalną sieć www do 

upowszechnienia misji rozmawiasz-

pomagasz 

● poprzez stronę www w 6 językach 

● platformę komunikacyjną z 

systemem wsparcia po polsku i 

angielsku

● FB GoodNetwork

● komunikatory internetowe do 

rozmów on-line, np. skype



Dlaczego?

Jakie są perspektywy?

Ogromne możliwości rozmów on-line z 

systemem wsparcia:

● Afryka – ponad 200 mln ludzi między 

15 a 25 rokiem życia

● Ponad 50 proc. mieszkańców 

afrykańskich miast używa już Internetu

● 25 proc. mieszkańców miast używa 

Internetu codziennie (Kenia, Senegal)

● Użytkownicy w Afryce – ponad 10% 

spośród 1,2 mld ludności



Dlaczego nam 
zależy?

Chcemy umożliwić młodzieży poznanie 

rówieśników w Afryce, Ameryce 

Południowej czy Azji:

● Aby wyszli poza krąg znajomych na FB

● Aby doskonalili znajomość języków 

obcych i poznawali inne kultury

● Aby uwrażliwiać ich na potrzeby osób 

biedniejszych

● Aby poznawali, rozmawiali i pomagali 

jednocześnie



Dziękujemy i zapraszamy do 

współpracy!

www.goodnetwork.pl

info@goodnetwork.pl 

oraz na FB


