Dlaczego warto przeprowadzić
projekt lokalny wspólnie
z młodzieżą?

1.

Kształtowanie postaw
obywatelskich u młodzieży.
Realizacja projektu jest świetną
okazją na zachęcenie młodych
ludzi do działania na rzecz
okolicy, w której żyją na co dzień.
Przeprowadzając działania
młodzież odkrywa, że jest w stanie
proponować własne inicjatywy
lokalne i zainteresować nimi
społeczność lokalną. To wzmacnia
poczucie podmiotowości
młodych ludzi i zwiększa szansę
na podejmowanie przez nich
podobnych przedsięwzięć
w przyszłości.

2.

Nauka współdziałania
w zespole. Działania lokalne
przeprowadza grupa projektowa,
w której niezbędny jest podział
zadań. Odpowiednie podzielenie
się pracą umożliwia zrealizowanie
projektu w zaplanowanym
czasie. Podzielenie się zadaniami
oznacza także, że poszczególni
członkowie grupy biorą
odpowiedzialność za pewien
fragment wspólnej pracy. Dzięki
temu uczą się, że sukces albo
porażka całego projektu jest
efektem współpracy lub jej braku.

Program Młody Obywatel jest realizowany przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację BGK.
Kontakt: ul. Noakowskiego 10; 00-666 Warszawa; obywatel@ceo.org.pl
www.mlodyobywatel.ceo.org.pl
Polub nas na FB: facebook.com/ProgramMlodyObywatel

3.

Realna zmiana
w podejściu do aktywności
obywatelskiej w Waszej
okolicy. W każdej społeczności są
inne zasoby, potrzeby i oczekiwania zbadajcie je! Udany projekt powinien
przynieść Wam wiele radości i
satysfakcji. Może bliżej poznacie
nowe osoby albo dzięki warsztatom
przyszłościowym doprowadzić do
konkretnej zmiany w Waszej okolicy?
Tego Wam życzymy.

Młodzi Obywatele i Obywatelki do dzieła!
Przewodnik dla opiekunów grup projektowych

„MŁODY OBYWATEL ROZMAWIA”
ROK SZKOLNY 2016/2017, SEMESTR LETNI
Drodzy Opiekunowie, Drogie Opiekunki!
Cieszymy się, że dołączyliście do naszego programu i razem
z grupą młodych, aktywnych ludzi chcecie zrealizować
projekt dotyczący społeczeństwa obywatelskiego w Waszej
okolicy. W ,,Młodym Obywatelu” spojrzymy na aktywność
obywatelską jako sposób na zmobilizowanie młodzieży
do przeprowadzania działań lokalnych i włączenie do nich
mieszkańców i mieszkanki.
Chcemy Was wspierać na każdym etapie działań, dlatego
śmiało zgłaszajcie się do nas z pytaniami. Być może tematyka
programu jest dla Was nowa. To nic nie szkodzi, ponieważ
przygotowaliśmy publikację z ćwiczeniami, która krok
po kroku wyjaśnia, jak przeprowadzić projekt. Prosimy,
zapoznajcie się z nią przed przystąpieniem do działania –
może okazać się bardzo przydatna! Zachęcamy również do
czytania newslettera – znajdziecie w nim wiele ciekawych
inspiracji. Powodzenia!

Harmonogram działań w programie „Młody Obywatel”, czyli co i kiedy?
Zapoznanie się z publikacją
i wybór tematu

To pierwszy i bardzo ważny krok! Razem
z uczniami i uczennicami wybierzcie temat,
którym chcecie się zająć. Proponujemy 3
tematy: Urząd od podszewki, Reportaż po
sąsiedzku i Przyszłość na warsztacie.

Relacje z działań grup projektowych Młodych Obywateli

Przysyłajcie nam swoje relacje – będziemy je na
bieżąco zamieszczać na stronie internetowej
naszego programu oraz fanpage’u na Facebooku.
(marzec - czerwiec 2017)

Realizacja projektów
lokalnych

Dyplom Młodego
Obywatela

Dyplom otrzymają wszyscy
uczestnicy, którzy ukończą
program.
(czerwiec 2017)

To najważniejszy punkt programu! Razem
z młodzieżą poszukajcie lokalnych sojuszników
i sojuszniczek wspólnie ,,rozruszajcie” okolicę.
Powodzenia!
(marzec - czerwiec 2017)

Ankieta
końcowa

Podzielcie się z nami
swoją opinią o Programie
i pomóżcie nam go ulepszać. Uwaga: ankieta jest
obowiązkowa!
(czerwiec 2017)

Newsletter

Co drugi czwartek otrzymacie newsletter z inspiracjami
oraz bieżącymi informacjami o programie.

												
Pakiet startowy z materiałami
edukacyjnymi
Pakiet z materiałami edukacyjnymi
zostanie wysłany do Was pocztą.
(marzec 2017)

marzec 											

Wartszaty z uczniami
(kwiecień - czerwiec 2017)

Szkolenie o metodzie projektu dla
opiekunów grup

Miejsce i temin szkolenia zadeklarowaliście podczas
rejestracji do programu.

kwiecień 						

Webinaria

(kwiecień - czerwiec 2017)

Wizyta koordynatora programu
„Młody Obywatel”

Z chęcią spotkamy się, aby porozmawiać
o Waszych działaniach i wesprzeć Was
w realizacji projektu z młodzieżą.
(kwiecień - czerwiec 2017)

maj 			

Lekcje o finansach
i finansach gminy

Lekcje przeprowadzą wolontariusze Banku Gospodarstwa Krajowego przy
wsparciu trenerów CEO.
(kwiecień - czerwiec 2017)

					

Relacja końcowa

Przesłanie relacji końcowej jest niezbędne do
ukończenia programu!
Formularz relacji powinni
wypełnić uczniowie i uczennice z grupy projektowej.
Znajdziecie go na stronie
Młodego Obywatela.
(do 16 czerwca)

czerwiec

Ogólnopolska
Prezentacja
Projektów
Młodzieżowych

Dwadzieścia grup projektowych z obydwu semestrów
zaprezentuje efekty swojej
pracy na Zamku Królewskim w Warszawie.
(13 czerwca 2017)

