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Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka
“Wyspa” jest organizacją pozarządową działającą 
od roku 1990. Naszym celem jest niesienie pomocy
dzieciom i młodzież z mniejszymi szansami. 
Dzielnie kontynuujemy nasza pracę mimo wielu
przeciwności losu. Na świecie jest coraz więcej osób
potrzebujących pomocy. Na co dzień prowadzimy
bezpłatne warsztaty dla dzieci z miasta Chorzów,
pomagamy im w nauce, zachęcamy do kreatywnego
myślenia, inspirujemy do wyjścia poza ich własne
granice. Dajemy dzieciom nadzieję, nasz czas 
i zainteresowanie, oddajemy im swoje serca. 
Dajemy im szansę na lepszą przyszłość.

KimKim
Jesteśmy?Jesteśmy?



 Międzynarodowe projekty wakacyjne organizowane
przez “Wyspę” mają na celu naukę przez zabawę.
Wychodzimy z założenia, że człowiek nie samą teorią
żyje. Większość aktywności będzie odbywała się 
w otoczeniu zieleni, na świeżym powietrzu, a wieczorami
będziemy mogli posiedzieć przy ognisku. Jest to świetna
okazja do zawarcia nowych znajomości
międzynarodowych. W każdym projekcie znajdzie się
element wolontariatu, pracy na rzecz osób starszych,
dzieci lub zwierząt.  Kadra to grono świetnych, młodych 
i otwartych ludzi. W czasie zajęć będzie nam towarzyszyć
tłumacz, dzięki któremu unikniemy kłopotów z barierami
językowymi. 
  W czasie naszych projektów stawiamy na dobrą zabawę
i miłą atmosferę. Zależy nam aby uczestnicy czuli się
miło, ciepło i bezpiecznie. W każdym projekcie stwarzamy
bezpieczne miejsce dla młodzieży na wyrażanie swojej
opinii, sugestii. Chcemy, żeby wspólnie z nami tworzyli
wspaniałe wspomnienia.
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Czego Czego 

 się nauczysz? się nauczysz?

termintermin

wiekwiek

Projekt
Projekt
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Ten projekt to odpowiedź
na wyzwania, jakie stawia

przed młodymi ludźmi świat
XXI w. Nauczysz się

korzystać z social mediów w
sposób wystarczający,
bezpieczny oraz dający

świetny start! Wakacyjna
Akademia Marketingu to

przedsmak wielkiego świata
kreatywności, w czasie

którego uczestnicy projektu
zmienią się w prawdziwych

marketingowców,
przygotowujących

kampanię społeczną. 

→ kreatywnego myślenia
→ nieszablonowego

rozwiązywania
problemów

→ tajników świata
influencerów

→ pracy w grupie

24.06-01.07. 2023

14-18 lat



Projekt
Projekt

Artystyczny
Artystyczny

Czego Czego 

 się nauczysz? się nauczysz?

termintermin

wiekwiek

Celem obozu jest rozwijanie
kreatywności i umiejętności

artystycznych. Efektem
projektu ma być wspólnie

stworzona galeria obrazów
oraz prac artystycznych.

Poznasz podstawy technik
malarskich, rzeźbiarskich,

które wykorzystasz w
praktyce. 

W czasie obozu nie zabraknie
też czasu na kreatywną

zabawę i nowe przygody.
 

→  kreatywnego
myślenia

→ różnych obszarów
artystycznych

→  pracy w zespole
→  wyrażania swoich
emocji przez sztukę

 

13-18 lat

04.07-17.07. 2023



Projekt
Projekt

Filmowy
Filmowy

Czego Czego 

 się nauczysz? się nauczysz?

termintermin

wiekwiek

→  pisania scenariuszy
→ tworzenia scenografii
→ podstawowych

umiejętności aktorskich
→ pracy w grupie

→  umiejętności pracy
przed oraz z kamerą

 

19.07-01.08. 2023

15-20 lat

Na obozie będziesz mógł
wcielić się w każdą rolę:

aktora, reżysera,
scenografa, scenarzysty...

Poznasz świat filmu od
drugiej strony, dowiesz się

jak powstają filmy i jak
stworzyć dobry materiał

przy małym budżecie. Pod
okiem doświadczonych
aktorów poznasz wiele
filmowych sekretów. 

 



Prześlij wypełniony i podpisany formularz na maila
m.s.wyspa@gmail.com i czekaj na informacje
zwrotną o przyjęciu 

Jak się zgłosić?Jak się zgłosić?
krok 1krok 1

krok 2krok 2

krok 3krok 3

Napisz do nas maila na adres m.s.wyspa@gmail.com 
z informacją, że jesteś zainteresowany wzięciem
udziału w konkretnym projekcie. 

Wypełnij formularz przesłany na Twojego maila 
i  zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa 
w projekcie. 


