
                                                                        

 

„Różnorodność nas uskrzydla!” 

 

Fundacja Pomocy Dzieciom Krzyk zaprasza do udziału w projekcie  

„Różnorodność nas uskrzydla!”. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie 

zaangażowania obywatelskiego grupy młodzieży z miast i wsi Powiatu Biłgoraj.  

 

Projekt „Różnorodność nas uskrzydla!” realizowany jest przez Fundację Pomocy 

Dzieciom „Krzyk” w partnerstwie formalnym ze Szkołą Podstawową nr 4 w Biłgoraju. 

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego w wymiarze 

indywidualnym i grupowym 150 osobowej grupy młodzieży w wieku 11-15 lat ze wsi  

i małych miasteczek: Biłgoraj, Tarnogród, Księżpol, Dereźnia, Aleksandrów i Gromada 

w Powiecie Biłgoraj w zakresie tolerancji, poszanowania wielokulturowości, 

przeciwdziałania dyskryminacji w okresie 1. 09. 2018 r. - 30. 06. 2019 r. Poprzez 

działania takie jak: warsztaty, Krainę Inicjatyw, Wizyty Studyjne, Festiwal 

różnorodności młodzież stanie się bardziej odpowiedzialnymi i świadomymi 

obywatelami, stanie się bardziej wrażliwa na różnorodność i inność, będzie potrafiła 

rozpoznawać wokół siebie przejawy dyskryminacji oraz aktywnie i świadomie 

przeciwstawiać się im. Ważny w projekcie jest też rozwój obywatelski młodzieży 

poprzez upamiętnienie ważnych dla społeczności lokalnej postaci, które zasłużyły się 

w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Projekt umożliwi młodzieży najpierw 

nabycie wiedzy i umiejętności a następnie da możliwość praktycznego działania.  

Zostanie zrekrutowanych ok. 150 uczestników – młodzieży w wieku 11-15 lat. 

Uczestnicy utworzą 10 grup po średnio 15 osób z każdej szkoły. Rodzice 

niepełnoletnich uczestników będą zobowiązani wyrazić zgodę na udział w projekcie. 

 



DZIAŁANIE 1    Warsztaty Łączy nas wiele ( IX – XII 2018 r.) 

3-dniowe (3 dni x 6 godzin) warsztaty Łączy nas wiele z zakresu rozbudzenia 

aktywności młodzieży przez wolontariat; promowania postaw filantropijnych; 

aktywizacji w sprawy publiczne. 

 

DZIAŁANIE 2    Kraina inicjatyw  (I - V 2019 r.) 

Młodzież przy wsparciu dorosłych opracuje i zrealizuje młodzieżowe inicjatywy dla 

lokalnej społeczności na ten cel otrzyma środki finansowe w wysokości 700 zł.  

 

DZIAŁANIE 3    Wizyty studyjne szlakiem różnorodności  (III-IV 2019 r.) 

2 - dniowa wizyta w Lublinie oraz 3 - dniowa wizyta w Warszawie dla wyróżniających 

się zaangażowaniem liderów młodzieżowych. Celem wizyt jest podniesienie 

kompetencji młodzieży, wymiana doświadczeń i promowanie dobrych praktyk 

w rozwiązywaniu problemów społeczeństwa obywatelskiego.  

 

DZIALANIE 4    Festiwal różnorodności (VI 2019 r.) 

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany Festiwal różnorodności gdzie 

młodzież zaprezentuje wyniki działań realizowanych w swoich społecznościach 

lokalnych. Podczas pikniku odbędzie się przedstawienie inicjatyw młodzieżowych, 

wystawa fotografii, zebrane dokumenty, foldery informacyjne dokumentujące 

młodzieżowe inicjatywy, filmiki, prezentacje, występy zespołów szkolnych  

i zaproszonych gości. 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

Zadanie publiczne "Różnorodność nas uskrzydla"  Fundacji Pomocy Dzieciom 

Krzyk dofinansowano  z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Operatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności i Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego. 


