
                                                                            

W  Polsce  obserwowany  jest  problem  niskiego  kapitału  społecznego,  rozumianego  jako

zaangażowanie ludzi w sprawy publiczne. Niski kapitał społeczny oznacza, że Polacy wciąż

nie  odnajdują  się  w  roli  obywateli,  czyli  osób  zaangażowanych  w sprawy wspólnotowe.

Dotyczy to również zaangażowania na rzecz pielęgnowania lokalnych tradycji w swojej małej

ojczyźnie.  W  procesie  globalizacji  i  jednoczenia  się  Europy,  budowanie  świadomości,

tożsamości kulturowej i zakorzenienia,  jak również lokalnego dobra wspólnego ma istotne

znaczenie  szczególnie  w  pracy  z  młodzieżą,  dla  której  może  się  ona  stać  wręcz

niewyczerpanym złożem pomysłów aktywności  obywatelskiej.  Szczególnie  Lubelszczyzna

może pochwalić się bogatą i różnorodną tożsamością kulturową, która niestety tak jak w całej

Polsce  stopniowo  zanika.  Odpowiadając  na  powyższe  problemy  Fundacja  Kultury

Chrześcijańskiej ARTOS rozpoczęła  działania realizowane w ramach projektu  „Wspólnie

działamy dla dobra małej ojczyzny”. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni

Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Głównym celem zadania jest wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 150 uczniów i

20 nauczycieli na rzecz pielęgnowania lokalnej tradycji małej ojczyzny na terenie 

województwa lubelskiego w okresie 01.02.2021 - 31.03.2022.

Projekt zakłada:
 przeszkolenie  20  nauczycieli  do  pełnienia  roli  opiekunów  młodzieżowych  grup

aktywności lokalnej;
 ogłoszenie konkursu dla nauczycieli na scenariusze zajęć dotyczących pielęgnowania

tradycji i zwyczajów małej ojczyzny;
  przygotowanie i zmotywowanie 150 uczniów do realizacji inicjatywy lokalnej;
 wydanie publikacji "Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny";
 ogłoszenie konkursu dla młodzieży na zdjęcia i filmiki promujące małą ojczyznę;
 realizację inicjatyw lokalnych dotyczących pielęgnacji tradycji swojej małej ojczyzny

przez 10 grup młodzieżowych;
 realiz dnia małej ojczyzny w 10 szkołach uczestniczących w projekcie;
 przeprowadzenie  konferencji  promującej  zrealizowane  przez  młodzież  inicjatywy

lokalne.

Projekt będzie realizowany w małych miejscowościach województwa lubelskiego. Komisja
rekrutacyjna  wybierze  10  szkół  podstawowych  i  ponadpodstawowych  na  podstawie
przygotowanej karty zgłoszeniowej. Głównym kryterium będzie pochodzenie szkoły z małej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele
– Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.



                                                                            
miejscowości i zaangażowanie w projekt 2 nauczycieli oraz grupy 15 uczniów w wieku  11 –
19 lat. 
Po  zakończeniu  projektu  fundacja  będzie  kontynuowała  działania  młodzieży  w  ramach
inicjatyw lokalnych w szkołach uczestniczących w projekcie.

Realizacja projektu: 01.02 2021 do 31.03.2022.
Zgłoszenia można dokonać mailowo pod adresem: artos@autograf.pl.

Strona internetowa projektu: www.artosfundacja.org.pl
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