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W dniu 02.06.2014, około 50 uczniów reprezentujących społeczność uczniowską Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie udało się do Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie aby świętować wśród społeczności lokalnej „25- lecie Konwencji o Prawach Dziecka
pod patronatem UNICEF". Po raz drugi uczniowie „kłodawskiej podstawówki" wzięli udział w
projekcie edukacyjnym "Szkoła z Prawami Dziecka" opracowanym i przygotowanym przez
Polski Komitet Narodowy UNICEF.

      

Jednym z głównych celów tegorocznego projektu było zaangażowanie przedstawicieli
środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka oraz wyróżnienie najaktywniejszych
działaczy dbających o prawa dziecka.
Zadaniem uczniów było wybranie spośród lokalnej społeczności osób zaangażowanych w
propagowanie i ochronę ich praw. Uczniowie przyznali najaktywniejszym działaczom „Gwiazdę
Szeryfa Praw Dziecka".
Wyróżnienie tytułem „Szeryfa Praw Dziecka" jest szczególne, ponieważ jest przyznawane przez
dzieci. To najmłodsi obywatele lokalnej społeczności zadecydowali, komu się ono należy.
Odznaczenie jest przyznawane w Polsce po raz pierwszy.

  

Nominację na Szeryfa Praw Dziecka otrzymali:

  

1. pan Ireneusz Niewiarowski – za pomoc i wsparcie w rozwoju młodych - zdolnych
2. pan Robert Olejniczak – za pracę na rzecz dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy
Kłodawa
3. pani Alina Święcka – za pracę w Świetlicy Socjoterapeutycznej i Gminnym Punkcie
Wspierania Rodziny w Kłodawie
4. pani Elżbieta Bilska – za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu
„Sprawni Inaczej" w Kłodawie
5. pan Tomasz Barański – za pracę na rzecz dzieci i młodzieży w Młodzieżowej Drużynie
Pożarniczej w Kłodawie
6. pan Włodzimierz Rygiert – za działalność sportową na rzecz dzieci i młodzieży w Turkowskim
Klubie Karate
Gwiazdę Szeryfa Praw Dziecka i dyplomy wręczyły: pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Białych Górników w Kłodawie – Jolanta Szadkowska, pani wicedyrektor – Dorota Sylwestrzak
oraz szkolny koordynator Klubu Szkół UNICEF - p. Wioletta Dopierała.
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Obok przyznanych odznaczeń, odbył się, również Happening „ Balony do nieba", które przy
piosence „ We are the world, we are the children – „Jesteśmy światem, jesteśmy dziećmi" –
Michaela Jacksona, uczniowie wspólnie z Burmistrzem i zaproszonymi gośćmi wypuścili do
nieba.
Na tym zakończyły się obchody 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka.

  

Fotorelacja:
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