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Lublin, 15 lutego 2016 r. 

 

 

Aktywność obywatelska w praktyce!  

Szkolenia, warsztaty,  edukacyjne gry terenowe - innowacyjna metoda pracy z młodzieżą.  

Rusza III edycja programu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa” 

 

Jak utrwalać nawyki i postawy przydatne w życiu społecznym? Jak wzbudzić poczucie związku, 

wpływu i odpowiedzialności za swoje bliższe i dalsze otoczenie? Skąd biorą się środki publiczne, 

jak przebiega ich dystrybucja? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań usłyszą studenci 

i uczniowie, którzy wezmą udział w III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Mała 

ojczyzna – wspólna sprawa”.  

 

Jest to wspólne przedsięwzięcie Fundacji BGK i Fundacji Rozwoju Wolontariatu. 

W tegorocznej edycji 45 studentów-liderów zostanie przeszkolonych z zakresu wiedzy 

obywatelskiej oraz metod pracy z młodzieżą, po to aby wraz z grupą studentów-wolontariuszy 

ruszyć do 55 małych miejscowości na terenie całego kraju, gdzie przeprowadzą warsztaty 

edukacyjne i gry terenowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program 

rozpocznie się szkoleniem dla studentów w marcu 2016r. Nowością jest opracowanie 

propozycji dla studentów poprzednich edycji programu. Dodatkowa ścieżka rozwoju 

„Absolwent-Opiekun” obejmie szkolenie w marcu br. i będzie skierowana do 10 uczestników 

poprzednich dwóch edycji programu. Szkolenie zawiera dedykowane Absolwentom moduły 

oraz uwzględni przygotowanie i przeprowadzenie przez nich części modułów dla nowych 

uczestników przedsięwzięcia. Absolwenci wspierać będą główne etapy programu tj. rekrutacja 

studentów i szkół, promocja programu w społecznościach i mediach lokalnych oraz będą 

towarzyszyć uczestnikom III edycji na poszczególnych jego etapach realizacji, a także rozwijać 

ideę przedsięwzięcia.  

 

„Tworząc w Fundacji BGK zarys programu chcieliśmy pozytywnie wpłynąć na pewien sposób 

myślenia o państwie, nierzadki i niepożądany. Na poziomie haseł identyfikujemy się z nim 

bardzo silnie: biel i czerwień, orzeł w koronie i Mazurek Dąbrowskiego. Jednak na poziomie 

działań dla wielu z nas państwo to wciąż jakże często „oni”, ktoś kto bierze podatki, zabrania 

i nakazuje, najczęściej gdzieś z daleka od naszych rzeczywistych problemów. Chcieliśmy 

uzupełnić ten sposób patrzenia o świadomość, że mamy je wszędzie wokół nas, w lokalnym 

wymiarze, i że od nas w dużej mierze zależy jakie jest. Gdy jadę ulicą, nalewam wody z kranu czy 

mniej lub bardziej chętnie idę do szkoły, wówczas doświadczam efektów działania państwa. 

I wbrew pozorom mogę mieć spory wpływ na to jakie one są, wystarczy odrobina wiedzy, jak 

państwo działa. Nie na poziomie Sejmu i Rządu, lecz tego co nie dalej niż kilka kilometrów ode 

mnie” – mówi Tomasz Kaczor, członek Zarządu Fundacji BGK. 
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„Czerpię ogromną satysfakcję z  programu „Mała ojczyzna - wspólna sprawa” – koordynuję go 

po raz trzeci, obserwując zmianę postaw wśród młodzieży oraz zaangażowanie studentów-

wolontariuszy. Poznanie praktycznych sposobów aktywnego wpływania na otoczenie, tych 

bezpośrednich oraz pośrednich (jak np. formalne środki prawne, media i portale 

społecznościowe, własne działania, zadawanie pytań jako forma wywierania nacisku na osoby 

odpowiedzialne – np. w ramach spotkań z kandydatami do władz lokalnych), wzmacniają 

w młodzieży uniwersalne pojęcia i postawy jak: związek z otoczeniem, poczucie wpływu 

i odpowiedzialności - rozumiane jako troska o dobro wspólne” – mówi koordynatorka programu 

Agnieszka Gomółka-Ziemba z Fundacji Rozwoju Wolontariatu. 

 

Gry oparte będą na wypracowanej i opisanej koncepcji, która uwzględnienia specyfikę 

środowiska lokalnego. Gra terenowa rozgrywana w miejscu zamieszkania jej uczestników 

pozwala na wyzwolenie w młodzieży większego poczucia przynależności do lokalnej 

społeczności oraz myślenia o swojej miejscowości jako miejscu, o które warto dbać  

i z którego należy być dumnym. Utrwala nawyki i postawy przydatne w życiu społecznym jak: 

umiejętność podporządkowania się prawidłom, współdziałania z innymi, rzetelności 

i uczciwości, przezwyciężanie trudności i znoszenie ewentualnych niepowodzeń, rezygnacja 

z własnych korzyści dla dobra zespołu. Dodatkowo uczniowie wezmą udział w prowadzonych 

przez studentów warsztatach edukacyjnych, z których każdy obejmuje 3 spotkania trwające 

łącznie 6 godzin. Warsztaty poprowadzą 2-3 osobowe zespoły wolontariuszy.  

 

W dotychczasowych edycjach programu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa” wzięło 70 

studentów-liderów oraz 116 studentów-wolontariuszy, którzy przygotowali 76 warsztatów 

edukacyjnych (456 godzin) dla ponad 1390 uczniów z 66 szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych z 9 województw. Przeprowadzono 76 edukacyjnych gier terenowych, 

w których udział wzięło ponad 2860 osób.  

 

Program jest realizowany przez Fundację BGK i Fundację Rozwoju Wolontariatu metodą 

wypracowaną przez lata funkcjonowania programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest to metoda budowania kapitału społecznego 

poprzez oparty o wiedzę wolontariat, który promuje zaangażowaną, odpowiedzialną i aktywną 

postawę wśród Polaków. Dzięki zastosowanej metodzie realizacji programu prowadzone na 

terenie małych miejscowości działania angażują nie tylko studentów i uczniów, ale także 

rodziców, społeczność szkolną, lokalne władze i media.  

 

Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Agnieszka Gomółka-Ziemba, 

a.gomolka@projektor.org.pl.  

 

Więcej na www.frw.org.pl.  

 

 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego  

Misją Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego jest tworzenie przyjaznego i inspirującego otoczenia do 

rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu 

Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych 

dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK 

prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!” i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat 

mailto:a.gomolka@projektor.org.pl
http://www.frw.org.pl/
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jest super!”. Jest partnerem programów „Stypendia Pomostowe”, „Szkoły z mocą zmieniania świata” i 

programów edukacji obywatelskiej „Młody Obywatel” i „Mała ojczyzna - wspólna sprawa”. 

Więcej informacji na stronie www.fundacjabgk.pl 

 

Fundacja Rozwoju Wolontariatu 

Fundacja Rozwoju Wolontariatu powstała w 2010 roku. Jej misją jest tworzenie warunków dla 

systematycznego, trwałego, opartego o wiedzę rozwoju wolontariatu w Polsce. Fundacja ma na celu 

także promowanie idei wolontariatu a przez to zaangażowanej, odpowiedzialnej i aktywnej postawy 

wśród Polaków. W rozumieniu Fundacji wolontariat jest skuteczną metodą  budowania kapitału 

społecznego, dlatego szczególną wagę przywiązuje do zwiększania świadomości i edukacji 

nt. wolontariatu, w tym do zwrócenia uwagi różnych środowisk – studentów, uczniów, pracodawców, 

społeczności i władz lokalnych - na korzyści płynące z doświadczeń wolontariackich. Swoje cele 

Fundacja realizuje poprzez program „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, którego autorem 

i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program Fundacji uzyskał także wsparcie 

Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, a honorowy patronat nad inicjatywą objęło Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. 

Więcej informacji na stronie www.frw.org.pl 
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