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Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”  

zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Akademia Młodego 

Obywatela 2021”. 
Projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 

2021–2030. 

 

Celem projektu jest rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także 

rozwijanie świadomości w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz wzrost 

przedsiębiorczości zwłaszcza w zakresie przedsiębiorczości społecznej wśród młodych osób z 

terenu miasta Chełma i powiatu chełmskiego. 

 

Odbiorcami są osoby młode w wieku 16-30 lat - 12 osób z terenu Miasta Chełm i Powiatu 

Chełmskiego. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie/zameldowanie na 

terenie Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego oraz wiek - osoby do 30 rż. 

 

Priorytetowo będą traktowane: 

  osoby bezrobotne 

 kobiety – przede wszystkim młode matki 

 osoby z poza miasta 

 osoby działające w organizacjach formalnych lub nieformalnych zwłaszcza 

wolontariusze 

 osoby studiujące, uczące 

 uczestnicy, absolwenci Klubów i Centrów Integracji Społecznej 

 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

 

Działania zaplanowane dla uczestników w projekcie to: 

 Warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych Akademia 

Młodego Obywatela oraz działalność Mobilnego Klubu Wolontariusza 

 Warsztaty wyjazdowe Aktywność Obywatelska - z zakresu działań obywatelskich w 

organizacjach i przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach zatrudnienia 

socjalnego w Stowarzyszeniu PRZYSTAŃ Mieniany (powiat hrubieszowski) 

 warsztaty fotograficzne zawierające elementy edukacji medialnej, historycznej, 

kulturowej, przyrodniczej  

 warsztaty Robimy Quest! oraz opracowanie lokalnego questu 

Zaplanowane rezultaty dotyczą: 

 wzrostu świadomości oraz wiedzy na temat edukacji obywatelskiej i społeczeństwa 

obywatelskiego, animacji młodzieżowych liderów, samoorganizacji i reprezentacji 

środowiskowej, ekonomii społecznej i wolontariatu, 

 wzrostu mobilności młodych wolontariuszy, wzrostu chęci i możliwości do 

podejmowania inicjatyw wolontarystycznych, zlikwidowania barier komunikacyjnych, 

podniesienia wiary we własne siły 

 wzrostu wiedzy na temat działalności podmiotów ekonomii i przedsiębiorczości 

społecznej, spółdzielczości socjalnej oraz  wiedzy z zakresu dobrych praktyk ES na 

przykładzie podmiotów prowadzonych przez Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany 

(Mieniany, powiat hrubieszowski) 
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 wzrostu wiedzy z zakresu historii i kultury lokalnej, wzrostu wiedzy i umiejętności warsztatu 

fotograficznego, fototechnika, rozwój zainteresowań, pasji oraz możliwości spędzania 

czasu wolnego 

 wzrostu świadomości i nabycia wiedzy na temat historii własnej miejscowości, legend, 

najciekawszych wydarzeń, lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój 

kreatywności, wzrost świadomości i nabycie wiedzy na temat tworzenia gier 

terenowych na przykładzie questu. 

 

Uczestnikom zapewniamy: 

 dawkę konkretnej, praktycznej wiedzy z zakresu w/w działań i rezultatów 

 specjalistów/ekspertów z w/w zakresów tematycznych 

 bezpośrednie wsparcie mentora przez cały okres realizacji projektu 

 bezpośrednie wsparcie Kierownika Mobilnego Klubu Wolontariusza w trakcie 

działalności MKW 

 narzędzia do pracy w Mobilnym Klubie Wolontariusza – każdy z uczestników otrzyma na 

własność rower      

 porozumienia wolontarystyczne związane z działalnością w Mobilnym Klubie 

Wolontariusza 

 pracę na profesjonalnym sprzęcie podczas warsztatów fotograficznych    

 transport na warsztaty Aktywność Obywatelska oraz bilety wstępu do wybranych 

podmiotów min. Wioska Gotów w Masłomęczu http://www.wioska-gotow.pl/ 

 materiały piśmiennicze i gadżety informacyjno – promocyjne 

 poczęstunek na zajęciach 

 zaświadczenia ukończenia warsztatów 

 kreatywne i wartościowe spędzenia czasu wolnego. 

 

Projekt jest realizowany do 31 grudnia 2021. 

Warsztaty odbywały się będą w Policealnej Szkole WILIAMS w Chełmie, Plac Doktora Edwarda 

Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm  

Warsztaty prowadzone będą w godzinach popołudniowych w dni robocze. 

Rozpoczęcie warsztatów – od miesiąca września 2021. 

Pozostałe działania realizowane będą w czasie dostosowanym do potrzeb uczestników. 

 

 

Zapraszamy do kontaktu – poczta@swasstella.pl  tel. do mentora uczestników – Karolina Zarek 

tel. 503866687 

 

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpagu 

https://www.facebook.com/Mobilny-Klub-Wolontariatu-2202011153361366 

 

Koordynator projektu: Katarzyna Barczyk tel. 502088563 (preferowany kontakt - 

poczta@swasstella.pl)   
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