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Publikacja została zrealizowana w ramach projektu 
„Przełącz się na młodzież” realizowanego w ramach 
programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla 
młodych 2016-2020. 
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PRZEŁĄCZ SIĘ NA MŁODZIEŻ 
 

Jak pracować wraz z młodzieżą, a nie tylko dla młodzieży? 
 
 
 
Niniejsza publikacja jest podsumowaniem projektu „Przełącz się na młodzież”, a w ramach niego,  
pracy dwu-osobowych zespołów z 10 warszawskich instytucji nad projektami wydarzeń 
włączających młodzież. 
 
Metodologia przywództwa włączającego kładzie nacisk na docenianie różnorodności i 
indywidualny wkład każdej osoby oraz angażowanie w procesy i podejmowanie decyzji. Wierzymy, 
że może ona przynieść znakomite rezultaty w instytucjach pracujących z młodzieżą. Spodziewamy 
się, że aplikowanie inclusive leadership przez te instytucje zwiększy stopień identyfikowania się 
młodych ludzi z danym miejscem, zbuduje ich poczucie przynależności i odpowiedzialności za 
działania w nim realizowane. W efekcie młodzi ludzie stają się gospodarzami wydarzeń, a nie tylko 
ich odbiorcami. 
 
Fundacja Szkoła Liderów zebrała swoje doświadczenia w pracy metodą inclusive leadership i na ich 
podstawie opracowała program skierowany do pedagogów, animatorów, nauczycieli i kadr 
zarządzających instytucjami wychowawczymi i kulturalnymi. „Przełącz się na młodzież” to roczne 
fachowe przygotowanie przedstawicieli instytucji do otwarcia się na strukturalny większy udział 
młodzieży w jej działaniach. 
 
Do drugiej już edycji projektu zaprosiliśmy, przedstawicieli 11 instytucji miejskich. 
 
Pracowaliśmy na refleksji, jakim liderem jest człowiek wprowadzający zmiany w swojej instytucji. 
Poznaliśmy również narzędzia do przeprowadzenia diagnozy potrzeb środowiska młodzieżowego, z 
którym instytucja współpracuje lub może współpracować. Następnie zastanawialiśmy się nad 
stosowaniem metodologii przywództwa włączającego w warszawskich instytucjach, co to znaczy 
włączająca instytucja i co musiałoby się wydarzyć, żeby instytucja włączała młodzież. Poznaliśmy 
również przykłady instytucji włączających i projekty realizowane przez młodych ludzi w ramach 
Warszawskiej Akademii Młodych Liderów i Zwolnionych z Teorii. Rozmawialiśmy również o języku 
włączającym i uczyliśmy się partycypacyjnych metod pracy. Uczestnicy projektu zostali objęci 
wsparciem mentorów. 
 
Wszystkie te kroki zaowocowały przygotowaniem przez uczestników projektów wydarzeń 
włączających młodzież dla swoich instytucji. Każdy projekt jest inny, tak jak inne są osoby, które je 
tworzyły, oraz instytucje, dla których powstały. Mają jednak cechy wspólne, są bowiem oparte na 
przekonaniu, że warto włączać młodzież do wspólnych działań. Wszystkie są też wynikiem 
wnikliwej diagnozy środowiska młodzieżowego oraz funkcjonowania instytucji. 
 
Twórcą i realizatorem programu „Przełącz się na młodzież” jest Fundacja Szkoła Liderów. Realizacja 
odbyła się w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 
2016-2020”. 
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PO CO WŁĄCZAĆ MŁODZIEŻ? 
 
Animatorzy, nauczyciele, wychowawcy pracujący z młodzieżą niekiedy widzą pewien paradoks 
„polityk” młodzieżowych. Otóż, mimo że młodzież jest podmiotem szczególnej uwagi dorosłych, 
często czuje się wykluczona jako grupa społeczna i w niewielkim stopniu korzysta oferty jej 
dedykowanej. Zjawisko to można obserwować zarówno na poziomie dzielnic i gmin, jak i dużych 
miast i państw. Dzieje się tak dlatego, że działania kierowane do młodych ludzi zwykle planują i 
realizują dorośli, zgodnie z własną wizją, wartościami i strategią edukacyjną. W kontekście miast 
takich jak Warszawa, której wielkim atutem jest wielość i różnorodność miejskich instytucji 
kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, bardzo jest istotne, aby młodzież chciała z tej oferty 
korzystać. 
 
Jak pokazują badania psychologiczne (np. R. F. Baumeister, 2005), poczucie wykluczenia znacznie 
obniża funkcjonowanie poznawcze. Kluczowym mechanizmem zmiany powinno być zmniejszenie 
tego poczucia, by budować gotowość do rozwoju. Wykluczenie nie jest tylko zjawiskiem socjo-
ekonomicznym, ma zawsze charakter psychospołeczny. Rodzi brak poczucia sprawstwa, kontroli 
nad swoim życiem i motywacji do jego zmieniania. Wyraża się w jednoczesnym poczuciu braku 
przynależności i niskiej wartości. Obniża chęć aktywnego uczestniczenia w życiu zbiorowości. 
 
Młodzi ludzie chętniej zaangażują się w te działania, które mogą współtworzyć i wymyślić razem z 
dorosłymi, przejmując część odpowiedzialności za realizowane wydarzenia. Jak wskazuje diagnoza 
zawarta w Programie Młoda Warszawa, umiejętność stworzenia takiej oferty (edukacyjnej, 
kulturalnej, sportowej etc.), która byłaby elastyczna, otwarta i uwzględniała potrzeby młodych 
ludzi, jest kluczem do włączenia tej grupy społecznej w działania danej instytucji. 
 
Właśnie z tego względu zdecydowaliśmy się stworzyć projekt „Przełącz się na młodzież” będący 
kompleksowym procesem szkoleń, wsparcia mentoringowego i eksperckiego, opartym ma modelu 
inclusive leadership, który pozwoliłoby uczestniczącym w projekcie instytucjom prowadzić lepszą 
współpracę z młodymi ludźmi. Jesteśmy przekonani, że aby wzmocnić współpracę pracowników 
instytucji miejskich z młodzieżą, należy zadbać o odpowiednie wsparcie i przeszkolenie dorosłych. 
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JAK SIĘ PRZEŁĄCZALIŚMY NA MŁODZIEŻ 
przebieg projektu 
 
 
Kim jesteśmy, jakie są nasze instytucje, kim jest młodzież, z którą pracujemy? 
 
Projekt rozpoczęliśmy od przyjrzenia się instytucjom, które do niego przystąpiły. Zachęciliśmy 
uczestników do przedstawienia swoich instytucji i na podstawie tych prezentacji stworzyliśmy 
„mapę zasobów”. Dowiedzieliśmy się o instytucji, gdzie młodzież jest obecna i aktywna, tylko 
brakuje jej własnego miejsca, o innej, która ma po sąsiedzku piękny las idealny do aktywności na 
świeżym powietrzu, jak również o takiej, która, dzięki współpracy z młodzieżową radą dzielnicy, 
tworzy program dostosowany do potrzeb młodzieży. Poznawaliśmy również uczestników projektu, 
ich pasje i doświadczenie w pracy z młodzieżą. 
Drugą cześć spotkania poświęciliśmy sposobom na poznanie środowiska młodzieżowego. Uczyliśmy 
się czym jest diagnoza, po co ją się robi, jak stawia się pytania badawcze, jak analizować dane 
zastane i jak konstruować narzędzia badawcze. Wszystko po to żeby zrozumieć jakie są potrzeby 
młodych ludzi, z którymi pracujemy, dlaczego akurat te potrzeby zgłaszają i jak nasza instytucja 
może na te potrzeby odpowiedzieć. 
 
Zadaniem uczestników po spotkaniu było przeprowadzenie mini-badania potrzeb młodzieży, która 
jest, lub mogła by być uczestnikami wydarzeń organizowanych w danej instytucji. 
 
Czym jest przywództwo włączające? 
 
Tematem przewodnim drugiego spotkania było przywództwo włączające młodzież. Czyli takie, 
którego sprawowanie polega na pełnym angażowaniu, włączaniu w procesy podejmowania decyzji 
kształtowania rzeczywistości, docenianiu różnorodności i indywidualnego wkładu każdej osoby, 
dzieleniu się odpowiedzialnością i przywództwem z osobami młodymi. Przywództwo włączające to 
podejście do kierowania zespołem/instytucją, które wyzwala pełne wykorzystanie potencjału 
możliwości osób, w tym tzw. grupę docelową naszych działań. Jego podstawą jest jednoczesne 
zapewnianie odbiorcom naszych działań poczucia przynależności i wyjątkowości. Takie 
kompetencje zdobywali i rozwijali uczestnicy i uczestniczki szkolenia po to, by zastosować je w 
pracy z młodzieżą, zwiększyć efektywność swoich działań skierowanych do młodzieży. 
Inspiracją do  tego modułu szkolenia była metodologia „Inclusive Leadership” wypracowana w 
projekcie Erasmus + przez Szkołę Liderów i zagranicznych partnerów. Podczas szkolenia odbyła się 
sesja inspiracji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, z udziałem gości – młodych ludzi, którzy 
zrealizowali własne projekty w ramach Warszawskiej Akademii Młodych Liderów oraz „Zwolnionych 
z teorii”. Odwiedziliśmy również muzeum Żydów Polskich Polin i dowiedzieliśmy się o programach 
młodzieżowych realizowanych przez tę instytucję, czyli oprowadzanie rówieśnicze i wymiany 
młodzieżowe. 
 
Praktyczne działania z udziałem młodzieży - partycypacyjne projektowanie przestrzeni. 
 
W trakcie projektu wielokrotnie wypływał temat przestrzeni młodzieżowej. Diagnoza środowiska 
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młodzieżowego wykazała, między innymi, potrzebę młodych ludzi posiadania miejsca spotkań, 
gdzie czuliby się u siebie i które mogliby współtworzyć. Okazuje się bowiem, że w wielu 
instytucjach jest miejsce dla dzieci z małymi mebelkami i pracami plastycznymi maluchów na 
wystawie, są też miejsca dostosowane do gustu dorosłych odbiorców i seniorów, a rzadko jest 
przestrzeń zaprojektowana zgodnie z estetyką i potrzebami młodych ludzi. W związku z tym 
zaproponowaliśmy naszym uczestnikom udział w sesji warsztatowej poświęconej 
partycypacyjnemu projektowaniu przestrzeni. Pokazaliśmy im narzędzie, dzięki któremu można 
wraz z młodymi ludźmi zaprojektować przestrzeń odpowiadającą ich oczekiwaniom. 
 
Dialog w języku młodzieży 
 
Kolejnym ważnym elementem pracy z młodzieżą jest język, skupiliśmy się na komunikacji 
włączającej. Poszukiwaliśmy rodzaju języka, który pomógłby nam skutecznie nawiązać dialog z 
młodymi. 
Wspólnie wypracowaliśmy model języka włączającego, obejmujący takie cechy jak: 
uważność, 
szacunek, 
otwartość na pomysły, 
wstrzymanie się od ocen, 
unikanie porównań z własnymi doświadczeniami. 
 
Projekt wydarzenia włączającego młodzież i mentoring 
 
Zadaniem uczestników „Przełącz się na młodzież” było stworzenie projektu cyklicznego wydarzenia 
włączającego młodzież. Wydarzenie to mogłoby stać się dobrą praktyką w ich instytucji szerzącą 
ideę włączania młodzieży, pokazującą, że przywództwo włączające daje dobre efekty w pracy z 
młodzieżą. 
W projektowaniu własnego wydarzenia włączającego, uczestnicy otrzymali wsparcie od mentorów 
- osób doświadczonych w realizacji projektów młodzieżowych. Mentoringiem zostali objęci wszyscy 
uczestnicy projektu. Mentoring odbywał się na przestrzeni od maja do grudnia i obejmował 5 
spotkań dwuosobowych zespołów projektowych z mentorem. 
 
Po zakończeniu procesu mentoringu uczestnicy spotkali się raz jeszcze, aby wymienić się 
doświadczeniami, zaprezentować stworzone przez siebie projekty wydarzeń i opowiedzieć o 
pomysłach na współpracę z młodzieżą. 
 
Uczestnikami tego spotkania byli również młodzi ludzie, którzy wysłuchali prezentacji i odnieśli się 
do nich. 
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PROJEKTY WŁĄCZAJĄCE MŁODZIEŻ 
 
 
Krystyna Bocheńska 

OŚRODEK KULTURY DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY 

 
 

 Krystyna Bocheńska, fot. Tomasz Truszkowski 
 
Wolontariat młodzieżowy w BOK – (edycja pierwsza: warsztaty cyrkowe, warsztaty tworzenia 
filmów smartfonem) 

 

1. Dlaczego chcemy to zrobić 

Temat i zakres warsztatów podsuwała młodzież-wolontariusze (choć od momentu ustalenia 
pierwszej wersji, do ustalenia ostatecznej skład zespołu wolontariuszy się zmieniał. Ostatecznego 
wyboru prowadzących dokonała koordynatorka wolontariatu BOK) 

2. Uczestnicy 

Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają osoby, które były bądź są wolontariuszami BOK. W drugiej 
kolejności zapraszamy – w miarę wolnych miejsc – uczniów ze szkół, do których uczęszczają 
wolontariusze, którzy współorganizują wydarzenia i jednocześnie sami też są uczestnikami 
warsztatów. Młodzież - wolontariusze - odpowiada za promocję wydarzenia w swoich szkołach, 
logistykę warsztatów (opieka nad sprzętem cyrkowym) oraz poczęstunku. 

3. Działania 

Organizujemy jednodniowe spotkanie warsztatowe, którego celem jest zarówno integracja (część 
młodzieży, która jest w naszym wolontariacie nie miała okazji pracować razem i się poznać), 
informacyjno-promocyjne i szkoleniowe (zakres tematyczny warsztatów wybraliśmy razem po tym, 
jak przedstawiliśmy wolontariuszom plan działań BOK na nowy sezon (część z nich chce się 
przygotować do letniej akcji „Cyrkowe Lato”). 

4. Innowacyjność 
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O innowacyjności możemy mówić w kategoriach wyzwań podejmowanych przez BOK. Do tej pory 
młodzież nie miała tak bezpośredniego wpływu na zakres tematyczny wydarzeń. Planowane 
działanie ma charakter pilotażowy, sprawdzamy, na ile ta formuła zaangażuje młodzież, na ile 
wpłynie na rozwój wolontariatu. 

 

5. Wsparcie  ze strony dorosłych uczestników 

- Materiały i wiedza ze szkolenia 

- Konsultacje programowe z pracownikami BOK (opinia zespołu Działu Wydarzeń kulturalnych) 

- Konsultacje i indywidulany dobór programu wybranych przez młodzież tematów zajęć ze 
specjalistami z danej dziedziny (np. warsztaty cyrkowe prowadzone będą pod kontem rozwijania 
umiejętności wolontariuszy, tak by mogli oni w większym zakresie zaangażować się w projekt 
„Cyrkowe Lato” oraz świadomie wybrać, czy i jak się do tego projektu przygotować) 

- Konsultacje ze szkolnymi opiekunami wolontariatu 

6. Kamienie milowe działania. 

- Spotkanie wrześniowe z wolontariuszami; zbieranie opinii i pomysłów, 

- Spotkanie październikowe – decyzje, podział ról wśród wolontariuszy 

- Listopad – tworzenie listy uczestników (działania wolontariuszy w szkołach) i realizacja 

- Podsumowanie i ewaluacja. 

7. Powtarzalność. 

Zakładamy, że zakres tematyczny wydarzenia może się zmieniać, ale idea, by wolontariusze sami 
projektowali i realizowali wydarzenie będzie realizowana. Pracować będziemy nad mechanizmami 
włączania. Wyzwaniem jest częsta zmiana składu zespołu wolontariuszy. 
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Maria Kuczyńska 

Daniel Szatkowski 

DOM KULTURY KADR W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY 

 

 

 Maria Kuczyńska 

 Daniel Szatkowski 

 

„Common Parts”- Wymiana Młodzieży Polsko Litewskiej 

 

1. Dlaczego chcemy to zrobić 

Wszelkie wymiany młodzieży, które są organizowane w ramach współpracy międzynarodowej są 
łakomym kąskiem dla młodych ludzi. Dzięki spotkaniu w międzynarodowym gronie można 
realizować swoje pomysły, nawiązywać nowe znajomości, nabywać nowe kompetencje w takie jak 
praca w grupie, praca metodą projektu, umiejętności miękkie, jak również rozwijać swoją 
wrażliwość międzykulturową i znajomość języków obcych. 

2. Uczestnicy 

W projekt zostały włączone dwie grupy młodzieży. Jedną z nich stanowiła młodzież z Młodzieżowej 
Rady Dzielnicy Mokotów oraz wolontariusze Kadru. Druga część młodzieży, to grupa młodych ludzi 
z Centrum Młodych w Wiłkowyszkach na Litwie. Każda z grup była podzielona na zespoły, które 
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miały zadania do zrealizowania do momentu rozpoczęcia działań. Do głównych zadań młodych 
ludzi należało przygotowanie programu przyjęcia gości z Litwy. Nasi uczestnicy podczas spotkań 
przygotowawczych, wraz z koordynatorami, tworzyli program, który następnie był realizowany. 
Między innymi były to plany dotyczące zwiedzania Warszawy, wieczorów litewskiego i polskiego 
oraz atrakcji kuluarowych. 

Wynikiem całego projektu było stworzenie wystawy, która dotyczyła „Części Wspólnych”. 
Najważniejszym zadaniem projektu było stworzenie Alfabetu Części Wspólnych czyli dobrych 
wskazówek do tworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej dla Młodzieży. 

3. Działania 

Spotkania przygotowawcze, w których młodzież miała okazję zaplanować działania merytoryczne 
do realizacji projektu. 

Spotkanie międzynarodowe z grupą z Litwy, podczas którego będą odbywały się zajęcia z edukacji 
obywatelskiej, edukacji międzykulturowej oraz recyclingowe. Planujemy również zajęcia mniej 
formalne takie jak: spacery, zwiedzanie starówki, wspólne grillowanie wraz z prezentacją kultury 
litewskiej, gra miejska dotycząca kultury polskiej, zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. 

Przygotowanie wystawy podsumowującej projekt, kiedy młodzi ludzie w zespołach 
międzynarodowych będą mieli za zadanie przygotować 10 elementów instalacji „Alfabetu Części 
Wspólnych” która byłaby swoistym kodeksem dla tworzonych Miejsc Otwartych dla młodzieży. 

Za przygotowanie, stworzenie i realizację wystawy odpowiedzialna będzie młodzież. 

4. Innowacyjność 

Pomysł przepracowania przez młodych ludzi zasad tworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej dla 
Młodzieży jest nowym elementem. Sam fakt stworzenia takiego miejsca i wspólne stworzenie 
zasad funkcjonowania jest sprawą nową. W wyniku projektu, po włączeniu młodzieży w działanie 
zostanie stworzone Miejsce Aktywności Lokalnej dla Młodzieży. 
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Iwona Mirosław – Dolecka 

Paulina Andruczyk 

BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY – FILIA 

 

 Iwona Mirosław – Dolecka fot. Zbigniew Darda 

 

Face Circle – warsztaty komórkowego filmu dokumentalnego w Filialnej Szkole Podstawowej im. 
Zygmunta Sokołowskiego w Warszawie. 

 

1. Dlaczego chcemy to zrobić 

W wyniku raportu przeprowadzonego dla Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przez Fundację 
Obserwatorium okazało się, że nasz ośrodek kultury nie korzystał do tej pory w pełni z potencjału 
usytuowania blisko szkoły. Skłoniło to nas do refleksji nad tym, jak nawiązać ten kontakt, jaką 
propozycją zainicjować naszą obecność w szkole i w jaki sposób zachęcić młodzież ze szkoły do 
pojawiania się w Filii. 

Analiza badań na temat aktywności młodzieży spowodowała natomiast, że nasz wybór padł na 
propozycję zorganizowania warsztatów dokumentalnych telefonem komórkowym. Narzędzie, 
którym na co dzień posługują się młodzi ludzie i z którego chętnie korzystają, może być twórczo 
wykorzystane do działania artystycznego. Po rozmowach z dyrekcją i nauczycielami 
przygotowaliśmy projekt cyklu warsztatów zakończonych finałem w Filii BOK 

 

2. Uczestnicy 
Uczestnikami warsztatów będą uczniowie V klasy Filialnej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta 
Sokołowskiego w Warszawie, a odbiorcami wydarzenia finałowego będzie społeczność szkolna 
oraz rodzice uczestników i pracownicy Filii BOK 
 
Partnerem i realizatorem warsztatów będzie organizacja Miasta w Komie. Jej przedstawiciel – 
Cezary Ciszewski – prowadzi warsztaty zarówno w Szkole, jak i w ośrodku kultury oraz reżyseruje 
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finałowy film dokumentalny. Wolontariuszka Filii BOK pomaga nam w realizowaniu warsztatów i 
kontakcie z uczestnikami. 

 

3. Działania 

Planujemy cykl warsztatów, z których trzy realizowane będą w Szkole Podstawowej, jeden w Filii 
BOK oraz finał warsztatów w ośrodku kultury. Pierwsze warsztaty poświęcone będą wprowadzeniu 
w temat korzystania z telefonu, jako narzędzie do projektów artystycznych, kolejne na realizację 
własnych filmów komórkowych i reportaży zdjęciowych oraz wspólne przygotowanie finału całego 
projektu. 

Filmy, które zrealizuje młodzież złożą się na wspólną całość, a pokaz i wydarzenie finałowe 
zaprojektujemy wszyscy razem. 

 
4. Innowacyjność 

Komórkowy film dokumentalny jest wciąż innowacyjną metodą pracy z młodzieżą, a uczniowie 
którzy będą uczestniczyć w projekcie nie mieli wcześniej kontaktu z tego typu propozycją działania. 
Stąd wynika innowacyjność naszej propozycji dla tej konkretnej grupy. 

Do tej pory obecność młodzieży nie była bardzo wyraźna w Filii Bielańskiego ośrodka kultury. 
Dzięki realizacji warsztatów pogłębiamy relację naszej instytucji ze Szkołą, z młodzieżą i 
zapoczątkujemy nowy sposób na obecność młodych ludzi w ośrodku kultury. 

 

5. Wsparcie  ze strony dorosłych uczestników 
 

Filia BOK na podstawie badań potrzeb lokalnej społeczności, doświadczeń i wiedzy pracowników, 
przygotowała całą koncepcję projektu, pośredniczyła w kontakcie ze szkołą, zaprosiła do 
współpracy Miasta w Komie, dba o komunikację projektu i stronę organizacyjną przedsięwzięcia. 

 

6. Kamienie milowe działania. 

 Pierwszy warsztat w Szkole Podstawowej, inauguracja projektu – 25.09.2018 

 Warsztaty w Szkole Podstawowej, realizacja filmu – 3.10 i 17.10.2018 

 Warsztaty w Filii BOK – 24.10.2018 

 Finał warsztatów – 25.10.2018 

 

7. Powtarzalność 

Projekt z powodzeniem można przeprowadzić w innej klasie Szkoły Podstawowej. W planach 
mamy także kolejne formy angażowania młodzieży w kontakt z naszą instytucją kultury, kolejne 
projekty działań twórczych zakładający wydarzenia w szkole, a później w Filii BOK. 
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Ewa Maślanka 

Anna Nowacka 

KLUB OSIEDLOWY SURMA FILIA OŚRODKA KULTURY DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY 

 

 Ewa Maślanka 

 Anna Nowacka 

 

Klub Młodzieżowy- udostępnienie przestrzeni dla młodych warszawiaków,  gdzie mogą wspólnie 
spędzić wolny czas, realizować swoje pasje i dzielić się nimi z innymi. 

 

1. Dlaczego chcemy to zrobić 
 
Mimo, że miejsca aktywności lokalnej na Ochocie organizują różnorodne zajęcia, brak na nich 
młodzieży. Miejsca te zdominowane są przez mamy z małymi dziećmi (0-6 lat) oraz seniorów. 
Młodzi ludzie, niechętnie odwiedzają takie miejsca. Natłok nauki i zajęć pozalekcyjnych czy kwestie 
finansowe zniechęcają ich, do korzystania z oferty domów kultury. Potrzebują miejsca gdzie 
mogliby spędzać czas aktywnie, ale w sposób dla siebie dowolny. Sami wybrać sposób realizowania 
swoich pasji. 
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Sporym problemem jest niewiele miejsc na Ochocie, gdzie w komfortowych warunkach młodzież 
mogłaby spokojnie wspólnie spędzać czas. Mogą zostać w domu przed komputerem, spędzać czas 
na ławce pod blokiem lub w parku czy iść do kawiarni/pizzerii itp. co łączy się z kwestiami 
finansowymi. Alternatywą mogą być miejsca, dopasowane do ich potrzeb gdzie w danych 
godzinach tylko oni mają wstęp, i są za nie współodpowiedzialni. 
 
2.  Uczestnicy 

 
Działania w Klubie Młodzieżowym realizowane będą z i dla dzieci i  młodzieży w wieku od 8 do 19 
lat, pochodzącej z Ochoty i innych dzielnic Warszawy. 
Według badania dotyczącego korzystania przez młodzież z oferty kulturalnej „Dzielnica oczami 
młodzieży” zdecydowana większość uczniów ochockich szkół (63%) mieszka poza Warszawą, a aż 
78% uczniów nie skorzystało nigdy z oferty kulturalnej na Ochocie.  W związku z tym, nasze 
działania chcemy szczególnie skupić na naszym najbliższym sąsiedztwie. 
Do współtworzenia miejsca, pragniemy również zaprosić aktywnych rodziców skupionych od lat 
wokół Klubu Osiedlowego SURMA, którzy chcieliby, żeby ich dzieci spędzały czas w sposób 
twórczy.  Rodzice chcą pomóc się im rozwijać, dać przestrzeń do samodzielnego realizowania 
swoich pasji. 
 
3.  Działania 
 
a) Przestrzeń młodzieżowa/ Klub młodzieżowy 
Młodzieży udostępniamy miejsce w którym, będzie mogła się spotykać, przy wsparciu animatora 
podejmować własne inicjatywy, zorganizować wspólnie wydarzenia, zajęcia lub imprezy, odrabiać 
lekcje.  Młodzi ludzie sami zaaranżują i stworzą tę przestrzeń decydując jak ma wyglądać i co ma 
się w niej dziać. 
 
b) Cotygodniowe spotkania integracyjne 
Spotkania z animatorem, na których w luźnej atmosferze, przy kawie, herbacie, słodyczach czy 
pizzy, będziemy się poznawać, oglądać filmy, grać w planszówki oraz omawiać pomysły do 
zrealizowania w klubie. W spotkaniach wziąć może udział każdy młody mieszkaniec Warszawy, 
chcący działać na rzecz innych młodych mieszkańców stolicy. 
Spotkania mają na celu zapoznać młodzież z ideą MAL, pokazać im, że istnieją miejsca gdzie mogą 
dzielić się swoimi zainteresowaniami i pasjami. Mogą również zjeść zrobionego przez siebie tosta, 
napić się herbaty, odrobić lekcje, spotkać z rówieśnikami. Na spotkaniach panować będzie luźna, 
domowa atmosfera. Młodzież ma poczuć, że ta przestrzeń jest ich i dla nich. 
 
c) Projekty realizowane w Przestrzeni młodzieżowej 
W zależności od potrzeb i oczekiwań organizowane będą wydarzenia, warsztaty i spotkania 
skierowane do młodzieży. 

 Spotkania o charakterze towarzysko- integracyjnym. Przykładowe tematy spotkań: 
- planszówki 
- projekcje filmowe 
- spotkania poetyckie 
- spotkania z ciekawymi osobami np. politykami, youtuberami, działaczami społecznymi 

 Warsztaty 
- warsztaty elektroniki 
- warsztaty modelarskie 
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- warsztaty kulinarne 
- warsztaty cyrkowe 
 
d) Wolontariat 
W przestrzeni młodzieżowej będzie można również podejmować działania wolontariackie. Młodzi 
wolontariusze mogliby inicjować wydarzenia skierowane do swoich rówieśników. 
 
4.  Innowacyjność 
 
Podczas tworzenia tego miejsca, odbyliśmy wiele rozmów z młodzieżą, nauczycielami, rodzicami 
czy instytucjami ochockimi. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że brakuje takiej przestrzeni na 
warszawskiej ochocie. Jednak gdy miejsce już powstało, okazało się, że najbardziej chętne do 
korzystania z niego jest niekoniecznie młodzież w wieku ok. 12-19, a dzieci starsze od 8 do 11 lat. 
Jest to grupa, która nie jest jeszcze młodzieżą, a już nie czuje się do końca dzieckiem. Są za to 
chętne, aktywne i wspierane przez rodziców. 
To co jest innowacyjne i chcemy wprowadzić do naszej instytucji to miejsce właśnie dla nich, które 
wydobędzie z nich ich pasje, będzie dla nich „bezpieczną przystanią”. Bardzo cennym zasobem, są 
w tym wypadku dla nas ich rodzice, którzy chcą włączać swoje dzieci w działania klubu. Ci rodzice 
od lat są związani z Surmą, mamy przychodziły na spotkania z małymi dziećmi, podczas, których 
poznawały sposób funkcjonowania Klubu, co bardziej aktywne i twórcze dzieliły się z sąsiadami 
swoimi pomysłami (warsztaty wikliny papierowej, decupage, sutasz, biżuteria, aerobic, praca z 
szydełkiem, wyroby z ciasta solnego  itp.). Jest to niejako pilotaż i zbieranie kapitału na przyszłość. 
Dzieci, które będą przychodzić i działać w klubie, za chwile staną się młodzieżą aktywną, chętną do 
podejmowania różnych wyzwań, być może staną się przyszłymi liderami. 
Szczególnie w tym wypadku ważne jest dla nas sięganie do zasobów mieszkańców. Podczas procesu 
tworzenia klubu, okazało się, ze w naszej społeczności lokalnej, jest wielu rodziców i ich dzieci (w 
wieku 8-11 lat), chętnych do zaangażowania się w działania klubu. 
 
5.  Wsparcie ze strony dorosłych uczestników 
 
Nasz entuzjazm, ale też kompetencje oraz  doświadczenie. Damy swój czas i uwagę poświęconą 
każdemu młodemu człowiekowi, Klub Młodzieżowy będzie czynny przez pięć dni w tygodniu w 
godzinach dogodnych dla młodych. Będziemy tworzyć atmosferę dobrej , otwartej komunikacji. 
Potrafimy słuchać i zadbamy aby młodzi chcieli mówić.  Damy też wsparcie w potrzebie.  
Spodziewamy się, że będziemy takim łącznikiem/pomostem pomiędzy szkołą, rodzicami. 
 
6.   Kamienie milowe działania. 
 
1. Diagnoza potrzeb społeczności (rozmowy z młodzieżą, ochockimi instytucjami, rodzicami, 
nauczycielami) 
2. Wydzielenie samodzielnej przestrzeni dla młodzieży w Klubie Osiedlowym SURMA 
3. Spotkania organizacyjne. Zaproszenie młodzieży do tworzenia tego miejsca razem z nami. 
4. Dyskusje w zespole surmowym. Planowanie kolejnych wydarzeń. 
5. Odkrywanie nowych możliwości i grup zainteresowanych klubem. 
6. Odkrycie potrzeb nowej, nie branej dotychczas pod uwagę grupy (8- 11 lat) 
7. Organizowanie warsztatów i spotkań. Odpowiedź na potrzeby zainteresowanej grupy. 
 
7.  Powtarzalność. 
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Klub Młodzieżowy jest projektem długofalowym (min. 3 lata). Jest to czas, który poświęcimy na 
obserwację i wspieranie młodzieży związanej z klubem. Będziemy obserwować jak się rozwija i 
dorasta do, mamy nadzieję, ról liderów w swoich społecznościach. 
 

Katarzyna Korc-Pilitowska 
Beata Grendzińska 

OŚRODEK KULTURY DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY 

 

TworzyMy Musical 

 
1. Dlaczego chcemy to zrobić 
 
Jak zawsze na początku jest pomysł, idea, która dojrzewała w nas od roku. Najpierw pojawiła się 
myśl połączenia grupy tańca jazzowego z nowoprzybyłą do Bielańskiego Ośrodka Kultury grupą 
młodych wokalistów śpiewających piosenki musicalowe i piosenki aktorskie. Pomysł mój 
obejmował jeden wspólny koncert z dołączeniem tancerzy z grupy tańca jazzowego, którzy 
przygotowaliby choreografię nawiązującą do tematyki koncertu.  Natomiast później w głowie Kasi – 
instruktorki tańca jazzowego, pracownika BOK zrodziło się pragnienie, by pójść krok dalej i stworzyć 
musical. Decydującym i inspirującym momentem powstania tego projektu był nasz udział w 
szkoleniu „Przełącz się na młodzież” zorganizowanym przez Fundację Szkoła Liderów. 
Naszym celem jest stworzenie wspólnego młodzieżowego spektaklu – musicalu, zintegrowanie 
grup młodzieżowych, pobudzenie do kreatywności młodych ludzi, umożliwienie zagrania we 
własnym projekcie, przełamanie własnych słabości, rozwijanie talentów, poczucie solidarności i 
jedności w grupie, dowartościowanie każdego młodego człowieka poprzez ważne dla całości 
przedsięwzięcia zadanie, poczucie spełnienia, umożliwienie młodzieży wypowiedzenia się w 
ważnych dla nich sprawach poprzez śpiew, ruch, muzykę. 
Już w czerwcu 2018 r. rozmawiałyśmy z uczestnikami naszych zajęć, co myślą o tym pomyśle, czy 
chcieliby tworzyć i działać przy tym projekcie. Zapytałyśmy młodzież z naszych sekcji tanecznych, 
teatralnych, muzycznych i okazało się, że jest trochę zainteresowanej młodzieży. Jeszcze w 
czerwcu odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. 
 
2. Uczestnicy 
 
Uczestnikami naszego projektu jest młodzież od 15 do 30 lat, którzy w naszym Ośrodku biorą udział 
w różnych zajęciach stałych, przyjaciele, osoby z otoczenia naszych uczestników, które bardzo 
chciały uczestniczyć w tym projekcie. Planujemy projekcie uaktywnić młodzież poprzez tworzenie 
scenariusza, choreografii, projektowanie strojów, tworzenie tekstów piosenek, muzyki, promocję 
poprzez social media, komunikację w zespole poprzez tworzenie grup dyskusyjnych, operowanie 
dźwiękiem, światłem. 
Planujemy za swoich partnerów uczynić profesjonalne teatry (np. Teatr Rampa) i zaprzyjaźnione 
ośrodki kultury. Wolontariuszami są jednocześnie uczestnicy projektu (prowadzenie instagramu, 
kanału youtube, vloga). 
 
3. Działania 
 
Projekt zakłada stworzenie przedstawienia muzyczno-tanecznego (musicalu), który mają tworzyć 
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młodzi ludzie (15-30 lat).  W początkowym etapie chcemy doprowadzić do bliższego poznania tych 
grup młodzieżowych, do integracji, do wymiany doświadczeń artystycznych, do rozmów o 
musicalach i o tym, co im w duszy gra. Chcemy dać czas na rozmowy, spotkania z instruktorami, 
którzy będą razem z nimi ten projekt tworzyć. W wyniku tego usłyszymy, o czym Ci młodzi ludzie 
chcą opowiedzieć poprzez ten musical, zaczną myśleć nad scenariuszem (mają na to IX, X ,XI 2018), 
może spróbują napisać go sami, jak trzeba będzie – wspomożemy profesjonalną pomocą 
instruktorską. 
We wrześniu zorganizowałyśmy Audycje (prezentacje młodzieży zainteresowanej musicalem, 
pierwszeństwo miały nasze BOK-owskie zespoły, ale byłyśmy  otwarte  też na inną młodzież – 
formuła otwarta), Miały miejsce pierwsze spotkania integracyjne i warsztatowe: teatralne i 
taneczne.  Ustalone zostały próby z poszczególnymi instruktorami (ustalenie terminów). Od 
października zaczęły się regularne próby, praca nad scenariuszem, próby wokalne, tworzenie 
tekstów piosenek, a od kwietnia rozpoczną się próby wspólne, praca nad całością na sali teatralnej 
na dużej scenie. Praca nad scenografią, kostiumami, promocją wydarzenia, trwa przez cały rok. 
 
Premiera musicalu planowana jest na maj/czerwiec 2019 w Bielańskim Ośrodku Kultury. Planujemy 
też wystawić spektakl w Teatrze Rampa (jeżeli Teatr wejdzie jako partner do realizacji projektu). 
 
4. Innowacyjność 
 
Jesteśmy instytucją, która zaprasza profesjonalnych artystów z ofertą kulturalną, zdarzają się 
pokazy amatorskich zespołów, ale są one prowadzone przez profesjonalistów. Tym razem 
instruktorzy są tylko doradcami, czuwają nad  poziomem artystycznym, ale pomysł, reżyseria i 
wszelkie działania związane z projektem są  po stronie młodzieży. Odwracamy role, dajemy dużo 
swobody młodym ludziom. 
TworzyMy Musical – to pierwsza tego typu produkcja artystyczna w Bielańskim Ośrodku Kultury, 
którą tworzą zdolni, młodzi ludzie, pełni energii, zwariowanych pomysłów, którzy pragną 
realizować swoje marzenia, rozwijać pasje i przede wszystkim stworzyć coś razem, mieć realny 
wpływ na to, co chcą przedstawić. 
 
5. Wsparcie ze strony dorosłych uczestników 
 
Tego typu projekt realizujemy po raz pierwszy, wykorzystując wieloletnią wiedzę animatorów 
kultury oraz nasze zainteresowania, związane z fuzją artystycznych dziedzin, łącząc je wszystkie w 
produkcję spektaklu muzycznego. Przeprowadziłyśmy rozmowy z młodzieżą oraz ich instruktorami , 
zorganizowałyśmy przesłuchania, spotkania integracyjne, prowadzimy dokumentację, 
przygotowujemy umowy dla instruktorów, wolontariuszy, ustalamy terminy prób, uczestniczymy w 
większości prób z młodzieżą, koordynujemy cały projekt, dajemy im naszą pomoc, serce i 
przestrzeń do artystycznych spełnień. 
 
6. Kamienie milowe 
 
V/VI 2018 – rozmowy z młodzieżą- uczestnikami zajęć BOK 
VI 2018 – pierwsze spotkanie informacyjne z zainteresowaną młodzieżą, przedstawienie pomysłu 
projektu 
IX 2018 - zorganizowanie przesłuchań (audycji), spotkania integracyjne 
X 2018 – praca w grupach, praca nad scenariuszem, praca nad wokalem, ruchem 
XI 2018 – tworzenie tekstów piosenek, c.d. tworzenia scenariusza, praca nad choreografią 
XII 2018 – c.d. pracy 
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I-III 2019 – c.d. pracy nad musicalem, próby grupowe, sekcyjne (wspólne wyjście do Teatru Buffo 
na musical Metro) 
IV 2019 – próby łączone, praca nad scenografią 
V 2019 – c. d. wspólnych prób, próba generalna 
V/VI 2019 – premiera musicalu w Bielańskim Ośrodku Kultury 
VI 2019 – występ na deskach profesjonalnego teatru 
 
7. Powtarzalność 
 
Liczymy na to, że praca nad tworzeniem wspólnego  przedsięwzięcia zintegruje naszą grupę, że 
będą chcieli w przyszłym sezonie ponownie podjąć się takiego zadania. Nowe przyjaźnie, wspólna 
pasja, pewne doświadczenie może skutkować powstaniem nowego musicalu. 
 

 

 

 

Beata Boćkowska – Ciok 

Daniel Zakościelny 

DOM KULTURY WYGODA DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY 
 

 

 Beata Boćkowska – Ciok 

 

 Daniel Zakościelny 
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Street Art Day – czyli dzień Młodzieży na Wygodzie. 
 
Event otworzyły warsztaty z projektowania  graffiti na które  specjalnie z Zielonej Góry przyjechał 
Dawid „Woody Brownwood” – młody pasjonat i entuzjasta sztuki graffiti w Polsce. Opowiedział 
młodzieży o historii graffitti, skąd się wywodzi dlaczego i jak powstała oraz jak ewoluowała na 
przestrzeni czasów. Następnie każdy stworzył na kartce swój własny „tag” czyli indywidualny podpis 
w formie skrótu od imienia lub nazwiska, czy własnego graficznego znaku. 
Nieco później cała impreza przeniosła się przed budynek Domu Kultury gdzie na ogrodzeniu wisiały 
już przygotowane na tę okazję ogromne, białe płótna – roboczo nazwane „ściankami”. Młodzi 
grafficiarze uzbrojeni w kolorowe spraye, maski i rękawiczki przystąpili do działania. I tak na 
naszych oczach powstały dwa unikatowe dzieła: Jedno – projektu naszej młodzieży a drugie 
„Wolościanka” – dzieło Wolontariuszy z DK Wygody. 
Kolejnym punktem Street Artowego dnia były warsztaty z tańca ulicy – czyli hip-hopu które 
poprowadził znany tancerz i choreograf Paweł Zając. Chłopcy i dziewczyny poznali tajniki 
podstawowych kroków, nauczyli się baunce’ować , robić kriss – krossy i inne charakterystyczne dla 
tego stylu akrobacje. Zajęcia z Pawłem weszły na stałe do grafiku Domu Kultury „Wygoda” . 
Dzień ten zakończył wspólny grill . 
 
1. Dlaczego chcieliśmy to zrobić 
 
Chcieliśmy to zrobić dla naszej młodzieży: żeby wyszła z domu, przyszła do Domu Kultury, 
zobaczyła, że dzieją się tutaj również fajne, ciekawe i wciągające rzeczy. Chcieliśmy im pokazać, że 
nasz Dom Kultury jest dziś nowoczesny, otwarty na nich i dla nich, że chcemy ich słuchać, chcemy 
ich angażować we wszelkie działania. Zgromadziliśmy młodych z naszego Osiedla Kawęczyn – 
Wygoda i pozwoliliśmy się im wypowiedzieć, rzucać pomysłami, tematami i propozycjami. I tak 
narodził się wspólny pomysł na Street Art Day na Wygodzie. 
 
2. Uczestnicy 
 
Uczestnikami naszych działań była młodzież z osiedla na którym mieści się Dom Kultury „Wygoda” 
w tym nasza grupa Wolontariuszy. 
Wolontariusze zaangażowani byli od samego początku – począwszy od dyskusji na temat 
planowanego eventu poprzez zachęcanie do wzięcia udziału swoich rówieśników z miejsca 
zamieszkania oraz ze szkoły, a na dystrybucji ulotek reklamujących imprezę skończywszy. 
 
3. Działania 
 
Został zaproszony artysta – grafficiarz z Zielonej Góry który nauczył uczestników projektowania i 
wykonywania prostych grafów a następnie koordynował prace przy wykonywaniu głównych graffitti 
na specjalnie do tego przygotowanych ‘’ściankach’’. 
 
Został zaproszony znany tancerz i choreograf który poprowadził warsztaty hip - hopowe 
 
Zostały wykonane 2 prace tzw. Ścianki Graffiti z których jedna nazwana „Wolościanką” została 
wykonana i dedykowana naszym Wolontariuszom. Ścianka ta będzie ozdabiała nasze stoiska na 
wszystkich plenerowych eventach (głównie wiosną i latem). 
Obydwie „ścianki” są do obejrzenia na naszej Sali widowiskowej. 
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Zorganizowaliśmy „afterparty” w formie integracyjnego grilla. 
 
Otrzymaliśmy satysfakcjonujący feedback od naszej młodzieży która wyraziła nadzieję i chęć 
uczestnictwa w tego typu imprezach częściej. Oczywiście planujemy aby Dzień Młodzieży wszedł do 
naszego rocznego grafiku na stałe. 
 
Trafionym w punkt okazał się pomysł włączenia naszych Wolontariuszy we wszystkie działania jakie 
zostały podjęte. Bez nich byłoby z pewnością dużo trudniej zachęcić młodych do wyjścia z domu w 
sobotni poranek. 
 
4. Innowacyjność 
 
Zaangażowaliśmy Wolontariuszy we wspólny projekt. 
Włączyliśmy do naszego Domu Kultury kulturę street’ową i hip hopową. 
Połączyliśmy różne rodzaje aktywności w ramach kultury street’owej : taniec, graffiti, muzykę 
Projekt adresowany był tylko i wyłącznie do młodzieży. 
 
5. Wsparcie ze strony dorosłych uczestników 

Nawiązaliśmy kontakt z grupami zajmującymi się sztuką graffiti w Polsce, czego konsekwencją była 
owocna współpraca z artystą grafficiarzem. Wykorzystując znajomości w branży muzycznej 
zaprosiliśmy do współpracy znanego w świecie hip hopowym tancerza. Przygotowaliśmy również 
wszystkie niezbędne produkty typu spraye, maski, rękawiczki, oprawę muzyczną itp. 
 
6. Kamienie milowe działania 
 
Najważniejsze było znaleźć drogę jak dotrzeć do młodych, jak przedstawić im nasz pomysł i jak ich 
zmobilizować do przedstawiania nam swoich. Tu ogromną rolę odegrali nasi Wolontariusze którzy 
stali się niejako pomostem między Domem Kultury a młodzieżą z naszego Osiedla. 
 
7. Powtarzalność 
 
Powtarzalne będą zajęcia hip-hopu które na stale weszły w grafik zajęć. Poza tym zachęceni 
sukcesem i pozytywnym feedbackiem planujemy alby Dzień Młodzieży powtarzany był co roku w 
okolicach września. Cel jest ten sam ale jaki będzie temat przewodni następnego eventu – to się 
dopiero okaże. 
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Anna Gryglewicz 

Anna Wielgo 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY 
 

 

 Anna Gryglewicz 

 Anna Wielgo 

 

Program liderski „Młodzieżowy System Wsparcia Rówieśniczego” 

Program opiera się na regularnych spotkaniach z młodymi ludźmi. Pierwsza część każdego 

spotkania stanowi rodzaj grupy wsparcia dla młodzieżowych animatorów. Podczas zajęć omawiane 

są ich bieżące doświadczenia i problemy w pracy z rówieśnikami w środowisku szkolnym. Głównym 

celem zajęć jest uświadomienie sobie przez uczestników potrzeby samorealizacji i rozpoczęcie 

procesu aktywnego jej zaspokajania oraz przygotowanie grupy do wspólnego realizowania zadań i 

pracy profilaktycznej na rzecz środowiska rówieśniczego (wolontariuszy). 

Działania te obejmują  naukę umiejętności przewodzenia w grupie, podejmowania i realizacji 

nowatorskich pomysłów oraz trenowanie samodzielności. Główny nacisk położony został na 
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zaangażowanie samej młodzieży. Poszczególne sesje zawierają następujące obszary tematyczne:  

umiejętność porozumiewania się, wyrażanie uczuć, kontroli złości i gniewu stresu, jak sobie 

radzić?, określanie granic własnego terytorium, poczucie własnej wartości; bliskość, przyjaźń, 

miłość, świat, w którym żyję itp. 

Spotkania miesięczne ukierunkowane są na edukacje np. dot. środków psychoaktywnych i skutków 

ich używania w różnych aspektach (zdrowotnym, społecznym, rodzinnym, prawnym, 

psychologicznym), doskonalenie umiejętności psychospołecznych potrzebnych do pracy z 

rówieśnikami, konsultacje, trening zastępowania agresji ART (gł. trening wnioskowania moralnego 

i trening umiejętności społecznych). Zakłada się, że zajęcia będą częściowo współprowadzone 

przez samych liderów MSWR – na każdym spotkaniu określana jest tematyka następnego i 

wyznaczanie zadania przygotowujące do następnego spotkania). Spotkania miesięczne są 

jednocześnie okazją do wymiany doświadczeń poszczególnych grup, wypracowania najbardziej 

efektywnych metod pracy, zaprezentowania pomysłów i osiągnięć uczestników programu. 

W projekcie uwzględniliśmy również dwudniowe seminarium: spotkanie seminaryjno-warsztatowe 

dla wszystkich aktywnych uczestników programu. Program seminarium składa się z takich 

elementów jak: wykłady dla całej grupy, zajęcia w małych grupach problemowych, warsztaty, 

konsultacje dla liderów MSWR, gry i zabawy terenowe, treningi umiejętności społecznych, 

prezentacje w trakcie zajęć dramowych, zajęcia integracyjne (zabawy integracyjne prowadzone 

przez poszczególne grupy, ognisko, itp.), zebrania kadry. 

Oddział PTZN w Warszawie Umiejętności nabyte przez młodzież – uczestników projektu będą się 

przekładać na funkcjonowanie młodzieży w grupach rówieśniczych, a więc oddziaływać pośrednio 

także na inne, liczne osoby. Zmiany w postawach i relacjach rodzinnych oraz nabyte przez nich 

kompetencje wychowawcze będą obejmować całe rodziny. Tak więc zasięg pozytywnych 

oddziaływań przedstawionego w ofercie projektu będzie znacznie szerszy i długofalowy, co 

dodatkowo świadczy o jego wartości. 
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Marta Korczak 

 

MULTIMEDIALNA BIBLIOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR XXXI W DZIELNICY MOKOTÓW  

M. ST. WARSZAWY 
 

  Marta Korczak 

 

 

 

W ramach projektu „Przełącz się na młodzież” postanowiliśmy podjąć współpracę z mokotowskimi 

szkołami podstawowymi. W jej ramach biblioteka zorganizuje wystawę prac zrobionych przez 

uczniów. W związku z szerokim wyborem bezpłatnych aplikacji na telefon umożliwiających 

przeróbkę graficzną posiadanych zdjęć i duży stopień zaawansowania, jeśli chodzi o zdolności 

techniczne młodzieży, postanowiliśmy ich zachęcić do przedstawienia swoich zainteresowań w 

formie graficznej, a efekty ich pracy pokazać w formie wystawy. Tym sposobem młodzież będzie 

mogła przybliżyć swoje pasje szerszemu gronu odbiorców, którymi będą użytkownicy biblioteki. 

Przy organizacji wystawy będzie nam pomagała nauczycielka. 

W Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI wystawy cieszą się dużym 

powodzeniem. Dla uczniów biorących aktywny udział w różnego rodzaju kołach zainteresowań 

będzie to świetna okazja, aby pochwalić się swoimi osiągnięciami, a dla biblioteki okazja do 

zachęcenia młodych ludzi do poznania i  korzystania z naszej oferty. 
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Anna Krajewska 

Zofia Melak 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JANA PAWŁA II W DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY 

 

 
 
Jesienią ubiegłego roku, w związku z projektem „Przełącz się na młodzież”, 
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m. st. 
Warszawy zorganizowała Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki. 
Dzięki współpracy wolontariuszy i rozpropagowaniu projektu w okolicznych 
szkołach, udało się stworzyć grupę zainteresowaną dyskusją na temat literatury. 
Spotkania odbywają się co miesiąc lub częściej, a uczestnicy chętnie i śmiało dzielą się wrażeniami 
dotyczącymi przeczytanych pozycji. Dyskusja o książce 
jest nie tylko okazją do poznania literatury, ale także służy integracji młodzieży, 
zapoznaniu się z ich potrzebami i włączeniu nastolatków w życie społeczności 
Rembertowa. 
Jednocześnie naszym założeniem było stworzenie miejsca przeznaczonego 
wyłącznie dla młodych ludzi. Potrzebna jest przestrzeń, w której młodzież 
mogłaby czuć się swobodnie. Powinno to być miejsce, które mogą częściowo 
stworzyć sami, według własnej wizji i  dzięki swojej kreatywności, z pomocą 
pracowników biblioteki. 
Tworzenie przestrzeni jest nadal w realizacji, ze względu na konieczność 
zdobycia środków finansowych. Naszym priorytetem jest pozyskanie funduszy 
z budżetu partycypacyjnego. 
Współpraca z młodzieżą wiąże się z obustronnymi korzyściami: daje młodym ludziom możliwość 
wyrażenia siebie oraz rozwoju intelektualnego, 
a bibliotece pozwala na budowanie całkiem nowego wizerunku. 
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Ewa Andrearczyk 

Bogumiła Stachurska 

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY 

 Ewa Andrearczyk, fot. Tomasz Truszkowski 

 Bogumiła Stachurska 

Mapa kultury. Wawer 
 
Celem projektu było odszukanie miejsc związanych z edukacją kulturalną w dzielnicy Wawer  
i stworzenie mapy, która będzie służyła jako przewodnik dla osób poszukujących takich miejsc. 
Projekt zrealizowany był w formie gry przeznaczonej dla grup młodzieżowych, gdzie zwycięzcy 
otrzymują nagrodę w postaci dofinansowania na zrealizowanie własnego projektu. 
 
HARMONOGRAM 
 
5 października - spotkanie informacyjno - integracyjne połączone z warsztatami tworzenia map 
najbliższej okolicy - Powstanie zdeklarowanej grupy biorącej udział w projekcie 
 
6 października - warsztaty: dziennikarskie i fotograficzne - Zdobycie umiejętności 
Fotoreportera 
 
12 października - Warsztaty pisania projektów. Przegląd przygotowanych  przez młodzież map 
kultury w Wawrze - Zdobycie umiejętności zamiany marzeń na konkretny plan działania 
 
19 października - Wernisaż wystawy młodzieżowej grupy OP-Art. - Pokaz prac młodzieży 
 
22 października - 22 listopada - Realizacja projektu młodzieżowego. Praca grafika nad mapą. 
 
27 listopada - Podsumowanie projektu Wręczenie nagród i Indeksów Qultury. Pokaz krótkiego 
filmu z realizacji projektu podczas konferencji „Młodzież w kulturze”. Wydanie mapy. 
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Wśród trzech zgłoszonych, młodzieżowych grup (dwie harcerskie, jedna wolontariuszy) zwyciężyła 
grupa wolontariuszy. W nagrodę dostali dofinansowanie na realizację własnego projektu „Cenne 4 
minuty”, polegającego na przeprowadzeniu warsztatów pierwszej pomocy dla seniorów i 
młodzieży. 
Projekt „Mapy kultury. Wawer” zakończył się i został zaprezentowany podczas Dzielnicowej 
Konferencji pn. „Młodzież w kulturze”. Powstał krótki filmik z mapowania dzielnicy, mapa oraz 
wystawa prac grupy OP-Art/ 

 
 

 
prace grupy OP-Art 
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SPRAWDŹ, CZY WYDARZENIE, KTÓRE PLANUJESZ JEST 
WŁĄCZAJĄCE 
 
Inclusive leadership – checklista 
 

✓ docenienie różnorodności 
Czy twoja instytucja docenia różnorodność osób, którym służy i potrafi ją 
wykorzystać na swoją korzyść? 
 

✓indywidualny wkład 
Czy jest w twojej instytucji przestrzeń na składanie nowych propozycji przez osoby 
formalnie niedecyzyjne? Co stanowi gwarancję, że te propozycje zostaną poważnie 
potraktowane? Czy istnieje procedura lub dobry zwyczaj? 
 

✓zaangażowanie w proces 
Na którym etapie działań młodzież jest włączana w działania? Czy ma szansę je 
ulepszyć na etapie opracowywania koncepcji? Czy może je samodzielnie stworzyć? 
 

✓udział w podejmowaniu decyzji 
Jak w twojej instytucji podejmowane są decyzje? Ile osób je podejmuje? Jak szerokie 
grono osób pozostaje poza wpływem na decyzje dotyczące ich? 
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DOBRE PRAKTYKI 
instytucji włączających 

 
 
Liceum im. J. Kochanowskiego 
festiwal filmowy 
 
Festiwal to coroczne weekendowe wydarzenie w pełni organizowane przez uczniów liceum 
Kochanowskiego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w  
2002 roku. 
 

✓ docenienie różnorodności 

Festiwal jest imprezą ogólnodostępną. Do konkursu zgłaszane mogą być filmy dowolnego gatunku 
długości od 1 do 30 minut autorstwa uczniów. 
Organizacja festiwalu wymaga różnorodnych kompetencji jego organizatorów, którzy dzielą między 
siebie różne odpowiedzialności. Każdy uczeń liceum może się zgłosić do wybranej sekcji: dizajn, 
obsługa techniczna, koordynacja, bezpieczeństwo, finanse, promocja, konferansjerka itp. 
 

✓ indywidualny wkład 

Włączenie się w organizację festiwalu jest dla uczniów okazją do realizowania własnych pomysłów. 
„Pozwala nam się uzewnętrznić. Nikt nad nami nie stoi. Nikt nas nie musi zachęcać. Sami się 
organizujemy i realizujemy nasze pomysły. Każdy robi to, co lubi. Dla jednych może to być 
podpinanie kabli, bo mają  zacięcie techniczne, dla innych praca graficzna nad plakatami i 
zaproszeniami. Mamy też kilkunastu rosłych chłopaków, którzy mają świetną zabawę i doskonale 
się spełniają w roli ochroniarzy” - mówi dyrektorka zbliżającej się edycji festiwalu, uczennica 2 
klasy. Praca nad festiwalem odbywa się w poszczególnych sekcjach, cieszących się dużą autonomią. 
Nabór do sekcji odbywa się co roku, a szefostwo sekcji przechodzi z rąk do rąk między jej 
członkami. 
 

✓ zaangażowanie w proces 

Wszyscy pracownicy festiwalu, łącznie z dyrektorem/dyrektorką artystyczną to uczniowie XXVIII LO. 
Jedynymi pełnoletnimi osobami zaangażowanymi formalnie są członkowie jury – zawodowi 
filmowcy. Organizacja wydarzenia obejmuje znalezienie sponsorów, selekcję filmów, przygotowania 
w sekcjach, przeprowadzenie festiwalu, rozliczenie, podsumowanie i przekazanie zadań 
dyrektorowi następnej edycji. Spośród tych działań, jedynie rozliczenie jest przeprowadzane w 
części nie przez uczniów, ale z dużą pomocą głównej sekretarz Szkoły. 
 

✓ udział w podejmowaniu decyzji 

Festiwal nie mógłby się odbyć bez wyrażenia na niego zgody dyrekcji liceum w 2002 roku. Nie 
byłoby możliwe wtedy użyczenie sali gimnastycznej na sam festiwal oraz sal lekcyjnych na 
spotkania sekcji w trakcie przygotowań. Wydarzenie jednak tak zakorzeniło się w tradycji szkoły, że 
trudno sobie wyobrazić rok szkolny w Kochanowskim bez festiwalu. Jedynym obwarowaniem ze 
strony dyrekcji jest zakaz szefowania festiwalowi przez osobę w klasie maturalnej. 
Struktura organizacyjna festiwalu pozostawia wiele decyzji, w tym dobór filmów, 
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dyrektorowi/dyrektorce festiwalu. Decyzje dotyczące poszczególnych działań podejmowane są w 
sekcjach i zatwierdzane przez dyrektora/ dyrektorkę festiwalu. Decyzje o nagrodach podejmowane 
są nie przez uczniów, ale zaproszone jury składające się z zawodowych filmowców. 
 
 
 
Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” 
wolontariat 
 
Zaczęło się w 2013, gdy Muzeum postanowiło przyczynić się do upamiętniania wśród 
Warszawiaków rocznicy wybuchu Powstania w Getcie 19 kwietnia1943 roku. Do rozdawania na 
ulicach żółtych żonkili zaproszeni zostali wolontariusze. Akcja przyniosła sukces i MHŻP „Polin” 
postanowiło nawiązać stałą współpracę z wolontariuszami. Obecnie jest ich ponad 500 w wieku od 
14 do 85 lat, z czego 65% stanowi młodzież (według definicji – do 30 roku życia). Wolontariusze 
obecni są przy każdym wydarzeniu organizowanym przez Muzeum. Otrzymują merytoryczne 
przygotowanie: wykłady połączone ze zwiedzaniem wystawy stałej, niekiedy szkolenia metodyczne. 
Koordynatorki przyjmują wolontariuszy w trybie ciągłym, uzależniając podpisanie umowy 
wolontariackiej od tego, czy mają obecnie zadania do przydzielenia. 
 

✓ docenienie różnorodności 

Muzeum świadomie kieruje ofertę wolontariatu do osób w różnym wieku i o różnej sytuacji 
życiowej (studenci, pracujący, emeryci). Buduje relacje między wolontariuszami, zapewniając im 
wspólne zajęcia merytoryczne, pracę z grupami poszczególnych rodzajów wolontariatu oraz 
spotkania i wyjazdy. 
Kandydat na wolontariusza przechodzi dwustopniową rekrutację. Najpierw wysyła ankietę, 
w której określa swoją dostępność w tygodniu oraz preferowane pole zaangażowania. Następnie 
jest zapraszany na rozmowę z koordynatorkami, podczas której ustala się, czym wolontariusz 
mógłby, a czym na pewno nie chce się zajmować. 
 

✓ indywidualny wkład 

Jednym z zadań koordynatorek jest zbieranie pomysłów wolontariuszy, słuchanie ich i 
przyjmowanie z życzliwością i gotowością do realizacji po sprawdzeniu realnych możliwości 
realizacji. Tak było w przypadku wolontariuszki, która trafiła do zespołu konserwatorskiego 
muzeum jako doświadczona konserwatorka papieru. Będąc na emeryturze i tęskniąc za zawodem, 
dzieli się obecnie wiedzą o tradycyjnych metodach konserwatorskich z zespołem Muzeum. 
Indywidualny wkład wolontariuszy realizuje się zatem głównie dzięki możliwości wyboru rodzaju 
działań, w których zgłaszający się do pomocy chce brać udział. Do wyboru są: asysta przy 
wydarzeniach kulturalnych / udział w zajęciach dla dzieci lub rodzin /  centrum informacyjne / 
badania socjologiczne. 
 

✓ zaangażowanie w proces 

Wolontariusze pojawili się jako wsparcie zespołu muzeum zanim jeszcze otwarto budynek i 
wystawę główną. Obecni wpierw podczas akcji „Żonkile” pojawili się wkrótce na innych 
wydarzeniach promujących mające się otworzyć niedługo później muzeum. „Wolontariusze czują 
się gospodarzami muzeum. Jestem o tym przekonana. Są naszymi najlepszymi ambasadorami” - 
mówi koordynatorka wolontariatu „Polin”. 
Na to gospodarskie poczucie może wskazywać również fakt, że w 2015 r. wolontariusze stworzyli 
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własny magazyn ilustrowany dotyczący ich działań w muzeum. Dwumiesięcznik jest w pełni 
organizowany oddolnie, jedynym obowiązkiem koordynatorek jest umieszczenie gotowego pliku na 
stronie „Polin”. 
 

✓ udział w podejmowaniu decyzji 

Wolontariusze podejmują decyzje dotyczące ich jako grupy, lecz mają niewielki wpływ na decyzje 
dotyczące całego Muzeum. Barierą jest charakter muzeum - jako instytucja publiczna ma ściśle 
wyznaczoną strukturą i proces decyzyjny, a także podlega wielu prawnym ograniczeniom, chodzi 
m.in. o prawo o zamówieniach publicznych. Warto zaznaczyć jednak, że wolontariusze byli jedną z 
najważniejszych grup konsultujących szczegółowo wystawę główną podczas przygotowań do 
wielkiego otwarcia. 
 
 
 
Festiwal Filmowy dla Dzieci i Młodzieży „Kino w Trampkach” 
wolontariat 
 
„Kino w Trampkach” to festiwal filmów dla dzieci i młodzieży organizowany przez Fundację 
Cinemania z ogromnym udziałem młodzieży. Pomysł zrodził się – jak piszą organizatorzy, z 
wyraźnego odczucia, że bardzo brakuje w Warszawie skierowanego do dzieci i młodzieży, 
zorganizowanego z rozmachem filmowego przedsięwzięcia. Zainspirowały ich słowa Janusza 
Korczaka: „Nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych 
popędach, innej grze uczuć”. Festiwal miał już 5 edycji, od 2015 roku bazuje na pracy wolontariuszy. 
Stanowcza większość z nich to dzieci od 10 roku życia i młodzież. 
 

✓ docenienie różnorodności 

Podczas festiwalu wyświetlane są filmy odpowiadające potrzebom oraz różnorodności emocji i 
doświadczeń młodych ludzi na kolejnych etapach dorastania. „Czasem rodzice dziwią się, gdy 
dowiadują się od dzieci, że płakały na filmie. A festiwal ma założenie, że daje również przestrzeń na 
smutek. Oczywiście wszystkie projekcje są bardzo dokładnie przemyślane, a filmy oznaczone dla 
jakiej grupy wiekowej są dostępne. To niekończące się rozmowy organizatorów „czy polska 
młodzież jest na to gotowa.” - opowiada koordynatorka wolontariuszy. Kategorie nadawane są 
zatem przez organizatora każdemu filmowi indywidualnie. Filmy młodzieżowe są przeznaczone dla 
młodzieży w wieku 14 lat i starszej. 
 

✓ indywidualny wkład 

 
Dzieci i młodzież kształtują swój festiwal. Mogą być członkami ekipy Młodzieżowej TV – zajmującej 
się przygotowaniem materiałów zdjęciowych i prowadzeniem studia telewizyjnego. Część z nich 
tworzy Młodzieżową Grupę Mocy – odpowiadają za sprawną komunikację informacyjną i działania 
promocyjne. Praca z wolontariuszami odbywa się na bezpiecznych zasadach. Najpierw odbywa się 
rozmowa z koordynatorką wolontariatu i ustalenie, czym pomocnik chce i mógłby się zajmować. 
Rozmowa często odbywa się w obecności rodzica, ponieważ jest on 
zarówno formalnie jak i w założeniach pracy z wolontariuszami jedną ze stron porozumienia: 
organizatorzy festiwalu – niepełnoletni – jego opiekun. Dzieci i młodzież są zachęcane do 
podejmowania działań samodzielnie (np. pojechania do hotelu po gościa z zagranicy), ale zawsze 
mogą poprosić o pomoc pełnoletniego członka ekipy organizacyjnej. 
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Symbolem indywidualnego wkładu dzieci w festiwal jest statuetka FILM-WĘDROWIEC, którą 
otrzymują laureaci konkursów. Została zaprojektowana przez jedenastoletniego wolontariusza. 
 

✓ zaangażowanie w proces 

 
Jednym z pierwszych etapów planowania wydarzenia jest stworzenie Młodzieżowej Grupy 
Programowej festiwalu, która bierze udział w selekcji materiału filmowego. Wolontariusze biorą 
udział we wszystkich działaniach organizacyjnych: są odpowiedzialni za przygotowanie przestrzeni 
festiwalowej, opiekę nad reżyserami i innymi ważnymi gośćmi, konferansjerkę i wprowadzenia do 
filmów. Obecni w kinach (oraz salach kinowych) pełnią rolę gospodarzy wydarzenia. Wolontariusze 
są bardzo skrupulatnie również wtajemniczani w proces przygotowań. M.in. koordynator pokazuje 
im, jakie ruchy musi wykonać, jeśli któryś z wolontariuszy zrezygnuje z przyjścia na swój dyżur w 
ostatniej chwili. Tę samą informację otrzymują ich rodzice/opiekunowie prawni. 
 

✓ udział w podejmowaniu decyzji 

 
Kino w trampkach jest nie tylko tworzone, ale też oceniane przez młodych. Zwycięzców sekcji 
konkursowych festiwalu wyłaniają 3 grupy jurorów: Dziecięce Jury (Konkurs Krótkometrażowych 
Filmów Dziecięcych) ok. 5 osób w wieku 10-12 lat; Dziecięce Jury (Konkurs Długometrażowych 
Filmów Dziecięcych) ok. 7 osób w wieku 11-13 lat; Młodzieżowe Jury (obydwa konkursy 
młodzieżowe): ok. 7 osób powyżej 14 roku życia. Ponadto w każdej edycji przeprowadzany jest 
plebiscyt publiczności. 
 
 

 
 
 
 
INSPIRACJE Z USA 
 
 
Jako organizacja zajmująca się pracą z młodzieżą Fundacja Szkoła Liderów została zaproszona do 
udziału w wymianie zawodowo - kulturowej w Stanach Zjednoczonych poświęconej tematowi Civic 
education for Youth, organizowanej przez Departament Stanu i Ambasadę USA w ramach programu 
International Visitor Leadership Program. 
 
W ramach wizyty odwiedziliśmy między innymi małe miasteczko Pittsfield w stanie New 
Hampshire, a w nim organizację pozarządową Pittsfield Youth Workshop prowadzącą w swej 
siedzibie zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży takie jak warsztaty plastyczne, kulinarne, 
wspólne odrabianie lekcji. 
W ramach swej działalności organizacja PYW ma fantastyczny program młodzieżowego 
mentoringu realizujący koncepcję włączania młodzieży w działania na rzecz innych. 
Mentorami w tym programie są młodzi ludzie – 16/17 - letni, a ich podopiecznymi dzieci 11/12 – 
letnie, które są w grupie ryzyka wykluczenia edukacyjno – społecznego. Nie są to dzieci ze 
stwierdzonymi głębokimi problemami społecznymi – taka sytuacja, zdaniem organizatorów, 
przerastałaby możliwości pomocy ze strony młodych mentorów, ale dzieci potrzebujące większej 
uwagi i wparcia, by do takiego wykluczenia, w ich przypadku, nie doszło. Kandydaci do udziału w 
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programie jako podopieczni są wybierani we współpracy z nauczycielami ze szkoły, rodzicami 
uczniów, osobami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne w PYW. 
Program mentoringu trwa trzy lata i zakłada regularne (raz w tygodniu) spotkania mentora z 
podopiecznym, wspólne zabawy, rozmowy, spędzanie wolnego czasu. W rzeczywistości spotykają 
się częściej ponieważ jest to mała miejscowość, a ich szkoły są niedaleko siebie. Tworzy się relacja 
zaufania i przyjaźni pomiędzy mentorem i jego podopiecznym. Raz w miesiącu duety mentor – 
podopieczny uczestniczą wspólnie w wydarzeniach organizowanych przez  PYW – są to np. 
wycieczki, kino, zabawy sportowe. Mentorzy ponadto spotykają się raz na dwa tygodnie ze swoim 
opiekunem ze strony organizacji i dzielą się spostrzeżeniami, niepokojem, sukcesami w swej 
mentorskiej roli. 
Program trwa już od kilkunastu lat i ma znakomite osiągnięcia w wymiarze wychowawczym 
zarówno wobec młodych mentorów, jak i ich podopiecznych. Dzieci wkraczające w okres 
dojrzewania mają bardzo silną potrzebę posiadania wzorów, a rodzina i rodzice przestają być dla 
nich autorytetem. Mentorzy stają się dla swoich podopiecznych pozytywnym wzorcem młodego 
człowieka i dzięki temu potrafią dużo skuteczniej niż szkoła, czy rodzice pokazywać wartości i 
wspierać ich rozwój. Dzieci, które zostały objęte programem, dostają szansę i z niej korzystają, 
mimo trudniejszej sytuacji życiowej ich rozwój społeczny przebiega bez większych trudności. Stają 
się dobrymi młodymi ludźmi, czego najlepszym dowodem jest, że wielu z nich zostaje mentorami w 
dalszych edycjach programu. Podopieczni mentorów mają również lepsze wyniki w nauce – co nie 
jest bezpośrednio wpisane w program, ale jest korzyścią dodaną. Mentor nie jest korepetytorem 
dla podopiecznego i nie jest jego zadaniem wspólne odrabianie prac domowych, ale zdarza się, że 
będąc kilka klas wyżej potrafi pomóc podopiecznemu w zrozumieniu zagadnienia, z którym ten się 
mierzy. 
Beneficjentami programu są nie tylko podopieczni, sami mentorzy mówią o tym, jak bardzo ta rola 
ich rozwinęła, nauczyła odpowiedzialności za drugiego człowieka, szacunku dla kogoś młodszego i 
słabszego, bezinteresownej pracy na rzecz innych. Uczą się traktować innych podmiotowo. Młodzi 
mentorzy podejmują wysiłek, aby sprostać zadaniu, przed nimi postawionemu i stają się dzięki 
temu lepszymi ludźmi. 
 
 
W Waszyngtonie odwiedziliśmy siedzibę organizacji Youth Service America jest to organizacja o 
zasięgu globalnym działająca w celu aktywacji młodych ludzi do pracy na rzecz innych jako 
wolontariusze. Organizacja YSA skupia się na wolontariacie dzieci ponieważ, opierając się na 
badaniach wolontariatu, ma świadomość, że wolontariat realizowany od najmłodszych lat jest 
bardzo korzystny rozwojowo dla młodych ludzi. Młodzi wolontariusze są jako dorośli bardziej 
zaangażowanymi społecznie obywatelami. Zdobywają również doświadczenie, które jest bardzo 
przydatne w ich późniejszej pracy. Realizacja projektów wolontariackich rozwiązujących konkretne 
problemy danej społeczności daje młodym ludziom poczucie sprawstwa i świadomość, że mogą i 
umieją zmieniać rzeczywistość. 
YSA pracuje z animatorami w szkołach i innych instytucjach edukacyjnych i wychowawczych ucząc 
ich pracy z dziećmi metodą projektową zgodnie ze schematem: 
 
Investigate (szukaj/zbadaj) 
 
- znajdźcie wasz cel, 
- dowiedzcie się o nim więcej, 
- zbadajcie co osobiście Was w nim porusza, 
- zorientujcie się czym już dysponujecie, 
- czym dysponuje społeczność, 
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Prepare, Plan, Act (przygotuj, zaplanuj, działaj) 
 
- zbierzcie zespół projektowy 
- podzielcie się zadaniami: 
1. budowanie partnerstw, angażowanie pracowników publicznych 
2. zbieranie środków, np. crowfunding, sponsoring 
3. promocja 
4. rekrutacja i współpraca z wolontariuszami 
5. organizacja logistyczna działania 
5. dokumentacja działań – zdjęcia, filmy 
 
Reflect, Demonstrate, and Celebrate (refleksja, upowszechnienie, świętowanie) 
 
- zastanówcie się, czego nauczyliście się poprzez to działanie, 
- oceńcie na ile zrealizowaliście swoje cele, 
- pokażcie innym, co zrobiliście, aby inspirować, zachęcać do działania, 
- świętujcie sukces 
 
Organizacja YSA zbiera informacje o zrealizowanych projektach i nagłaśnia je w celu zachęcenia 
kolejnych animatorów do pracy z młodymi wolontariuszami. 
 
 
 
 
 
 


