Szanowni Nauczyciele i Pedagodzy!
Cieszymy się bardzo, że już po raz drugi jesteśmy razem w czasie Międzynarodowego Dnia
Ograniczania Skutków Katastrof. Fundacja Gotowi.org organizuje ten Dzień przy współpracy
z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczania Ryzyka Klęsk Żywiołowych (UNDRR).
W roku ubiegłym, tuż po prezentacji multimedialnej, zapytaliśmy uczniów czy odczuwają
brak takiej wiedzy w szkole, czy jej potrzebują oraz czy wezmą udział w warsztatach
tematycznych. W ankiecie wzięło udział ponad 3000 uczniów. Około 85% z nich, na zadane
pytania odpowiedziała twierdząco.
Dlatego, mimo zupełnego braku wsparcia finansowego dla naszych działań, drugi rok
działając pro bono, zdecydowaliśmy się kontynuować rozpoczęte dzieło. Czujemy się
odpowiedzialni za to co robimy dla społeczeństwa, ale przede wszystkim nie możemy zawieść
tych młodych ludzi, którzy nam zaufali.
Edukacja jest najlepszą formą działań, dzięki którym możemy budować odpowiedzialne,
zdolne do przezwyciężania trudności społeczeństwo.
Przygotowany przez Fundację Gotowi.org film ma na celu zachęcenie młodych ludzi do
włączenia się w te działania. Pokazaliśmy prostą drogę jak przejść od kogoś, kto właśnie po raz
pierwszy usłyszał o tym, że na sytuacje awaryjne można się przygotować, do osoby świadomie i
odpowiedzialnie budującej każdego dnia swoją odporność na to, co niesie nam świat. Wszystkie
zasygnalizowane w filmie elementy przygotowań są szczegółowo opisane na portalu
www.gotowi.org, a wzbogacane przez ekspertów w naszym newsletterze, na który można się
zapisać.

Zapraszamy do stałego korzystania z tego portalu i krok po kroku, w swoim tempie,
realizowania własnych przygotowań. Od ubiegłego roku wiele szkół korzysta z treści portalu w
czasie zajęć dydaktycznych z młodzieżą, nie tylko na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa.
Zapraszamy do zaopatrzenia się przez Uczniów w Elementarze Bezpieczeństwa – ta niewielkich
rozmiarów broszura, noszona codziennie w plecaku czy torbie, w sytuacji awaryjnej, będzie
wielką pomocą.
Od czerwca 2021 roku w szkołach organizujemy Warsztaty Gotowości. To unikalny sposób
zdobywania przez młodych praktycznych umiejętności związanych z przetrwaniem zagrożeń, a
także sposób na budowanie relacji i działania w grupie. Możemy takie warsztaty przeprowadzić
także w Waszej szkole.
Kontynuacją warsztatów jest szkolenie „Pierwszy krok do SERE – S jak Survival”.
Odbędzie się w 2022 roku, w trzech lokalizacjach w Polsce. Instruktorami szkolenia będą
żołnierze brygad terytorialnych WOT. Udział szkoleniu weźmie 100 uczniów wyłonionych w
ogólnopolskim konkursie „Bądźmy gotowi! – Jesteśmy gotowi!”. Ponadto wyróżnimy 50
najlepszych prac, a wszystkie będą publikowane na portalu oraz w mediach społecznościowych.
Zapraszamy do szerokiego włączenia się w ten unikalny, jedyny taki projekt.

Dziękujemy, że w tym Dniu są Państwo z nami i razem możemy działać dla dobra
społecznego!

Bądźmy gotowi, nie dajmy się!
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