


Założenia projektu

Zwiększenie aktywności obywatelskiej i wolontariackiej

oraz kształtowanie świadomości własnej tożsamości kulturowo-historycznej 

wśród 20 uczniów z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio 

w Zamościu poprzez realizację autorskich audycji społeczno-obywatelskich 

w okresie od 2 sierpnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.



Przeprowadzone działania
W ramach zadania publicznego przeprowadzono następujące działania:

1. Warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego,

2. Powstanie radiowego klubu: #Młodzi mają głos!

3. Realizacja audycji #Młodzi mają głos!



Warsztaty dotyczące Edukacji 
Obywatelskiej i Społecznej

1. Partycypacja społeczna i obywatelska 

2. Organizacje Młodzieżowe 

3. Młodzieżowe Rady 

4. Środowisko Informacyjne Instytucji Oświatowych 





Warsztaty pn. SZTUKA MÓWIENIA
1. Jak dbać o nasz głos?; Jakie płyny pić gdy pracujemy głosem?; 

Co wpływa negatywnie na nasz głos? 

2. Znaczenie oddechu; Jaki jest cel ćwiczeń oddechowych?; 
Przykłady ćwiczeń oddechowych

3. Fonacja; Po co nam ćwiczenia fonacyjne?; Przykłady ćwiczeń fonacyjnych

4. Artykulacja i przykłady ćwiczeń artykulacyjnych; 

5. Retoryka i Dykcja; Przykłady ćwiczeń dykcyjnych





Szkolenia wolontariackie
1. Wolontariat, wolontariusze - definicje

2. Jak zostać wolontariuszem; Co mogą robić wolontariusze; 
Ochrona wolontariuszy; Zasady wolontariackie

3. Kodeks etyczny wolontariusza; Cechy idealnego wolontariusza; 
Najczęstsze motywacje wolontariuszy

4. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza; Wolontariat w Polsce; 
Gdzie można być wolontariuszem





Klub Radiowy
W wyniku realizacji projektu został uruchomiony Radiowy Klub 

#Młodzi mają GŁOS!, dzięki któremu 20 uczniów z Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu nabyło umiejętności 

wolontariacko-dziennikarskie. 

Umiejętności te zostały wykorzystane do realizacji 
36 radiowych audycji społecznych. 

Dzięki udziałowi w Radiowym Klubie #Młodzi mają GŁOS! 
uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę z zakresu 

dziennikarstwa obywatelskiego, aktywizacji społecznej i wolontariatu.





Realizacja audycji radiowych
Realizacja cyklu 36 audycji #Młodzi mają GŁOS! była alternatywą 
dla współczesnych młodzieżowych mediów, promując szacunek 

do dziedzictwa kulturowego Polski, postaw społecznych, 
obywatelskich i patriotycznych. 

Uczestnicy projektu mieli możliwość nauki pod opieką trenerów 
warsztatu dziennikarskiego, obsługi sprzętu i oprogramowania do montażu, 

obróbki dźwięku oraz realizacji własnego pomysłu na audycję.

Ważnym elementem zadania była realizacja audycji społecznych 
na rzecz mieszkańców lokalnej społeczności.





Rezultaty projektu
1. Zwiększenie wiedzy na temat kształtowania odpowiednich postaw i wartości, w tym postaw

obywatelskich wśród 20 uczestników projektu oraz społeczności lokalnej powiatu zamojskiego.

2. Nabycie kompetencji medialnych, szczególnie ważnych w kształceniu młodych ludzi z zakresu
edukacji obywatelskiej, korzystania z informacji, etyki.

3. Rozwój wolontariatu wśród młodzieży i szerzenie wiedzy oraz popularyzowanie aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym oraz publicznym, także w zakresie przekazywania
kluczowych przesłań, wartości i wzorców związanych z aktywnym uczestnictwem w życiu
społecznym i obywatelskim.

W ramach projektu uczestnicy nabyli wiedzę, w jaki sposób mogą tworzyć media obywatelskie, jak
poprzez media mogą wpływać na swoje otoczenie i jak interweniować w sprawach ważnych dla
swojej społeczności, jak efektywnie podejmować i realizować działania dziennikarskie w ramach
organizacji obywatelskich, w tym jak je odpowiednio wprowadzać w życie, i być skutecznym
katalizatorem ich potrzeb na terenie danego miasta lub gminy, a także jak promować swoje
działania i jak pozyskiwać fundusze na działania.




