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Czas na młodzieŜ
Identyfikacja problemu społecznego, efektywne udzielanie pomocy, wspieranie lokalnej
społeczności - to tylko wybrane tematy lekcji w trzech warszawskich liceach realizowanych w
ramach projektu Fundacji dla Polski „MłodzieŜ i filantropia”.
Uczniowie klas II z trzech warszawskich szkół średnich wezmą udział w zajęciach dotyczących
filantropii, rozwiązywania problemów społecznych, które zidentyfikują w lokalnej społeczności.
Uczestnicy zajęć zapoznają się z działalnością lokalnych organizacji pozarządowych, wybierając tę,
którą chcieliby wesprzeć np. poprzez pracę wolontarystyczną.

Takie są główne załoŜenia rocznego projektu „MłodzieŜ i filantropia. Promowanie postaw
obywatelskich wśród licealistów”. Jego celem jest zwiększenie świadomości i aktywności
obywatelskiej młodego pokolenia. Projekt zakłada między innymi wypracowanie modelu
edukacyjnego z zakresu wychowania obywatelskiego dla szkół średnich, warsztaty dla nauczycieli
i uczniów, a takŜe szeroko zakrojone działania promocyjne, które umoŜliwią rozpoznawalność
projektu w środowiskach akademickich, wśród przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Postawy filantropijne nie są zakorzenione w polskim społeczeństwie, choć potencjał jest duŜy –
wskazują na to rosnące kwoty wpłacane na rzecz róŜnego rodzaju akcji charytatywnych.
Tymczasem filantropia to działanie starannie zaplanowane i prowadzone systematycznie. By tak
się stało, trzeba zaszczepić tę ideę wśród młodego pokolenia – powiedziała Agnieszka Sawczuk,
prezes Fundacji dla Polski.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania wynosi 539 379 zł, a
udział własny Fundacji w projekcie wynosi 60 332 zł.
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Fundacja dla Polski (FdP) powstała w 1990 roku i jest jedną z najdłuŜej działających polskich
fundacji. Jej celem jest tworzenie róŜnorodnych form działań społecznych, dzięki którym osoby
indywidualne i instytucje mogą realizować własne cele filantropijne. Prowadzi doradztwo
filantropijne, pomaga w tworzeniu i zarządzaniu funduszami filantropijnymi i fundacjami
rodzinnymi. Realizuje własne programy mające na celu przeciwdziałanie społecznemu
wykluczeniu.
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