


DZIAŁAJ Z NAMI 
Zapraszamy młodzież z Pabianic i okolic do wzięcia udziału w projekcie „Aktywne postawy 
młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze 
środowiska – edycja 2017 r.” 
Dowiesz się: 
 Jak działać na rzecz swojej społeczności. 
 Co zrobić, aby stać się liderem w swoim otoczeniu. 
 Jakie masz prawa obywatelskie oraz jak z nich korzystać. 
 Co może Ci dać zaangażowanie się w wolontariat w podmiotach ekonomii społecznej (np. 

w fundacji, stowarzyszeniu lub spółdzielni).  
 

KOGO SZUKAMY 
 

Lipiec – grudzień 2017 r.  

CZAS TRWANIA 

12 osób, które zamieszkują gminę miejską Pabianice lub korzystają ze wsparcia podmiotów 
działających na terenie miasta Pabianice [w wieku 15 – 29 lat.] 



CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO 

Wyjazdowy warsztat integracyjno-edukacyjny 

wrzesień 2017 r. 

 Czekają na Ciebie zajęcia integracyjne. 
 Dowiesz się jak zostać liderem w swojej społeczności. 
 Poznasz i wzmocnisz swoje mocne strony. 

Akcja w lokalnej społeczności 

październik 2017 r. 

 Wspólnie z grupą, zaplanujesz i przeprowadzisz akcję, w 
ramach której zrealizujesz pomysł na rzecz Twojego miasta, 
osiedla, podwórka. 

 Dostaniecie wsparcie przy planowaniu akcji i budżet  
      w wysokości do 1000 zł. 

 

Forum Liderów Młodzieżowych 

październik 2017 r. 

 Zaprezentujesz się jako lider w swojej społeczności. 
 Poznasz ofertę lokalnych fundacji, stowarzyszeń, 

spółdzielni i innych podmiotów, w których w przyszłości 
możesz znaleźć miejsce pracy. 
 

Wolontariat 

październik – listopad 2017 r. 

 Wybierzesz organizację na rzecz, w której zrealizujesz 
      8 h wolontariatu. 
 Poznasz „od kulis” jak działają organizacje i nabierzesz 

cennego doświadczenia. 
 



DOŁĄCZ DO NAS 
 Zostań liderem w swojej społeczności. 
 Dowiedz się jak działają organizacje pozarządowe i sprawdź, czy może być to miejsce 

Twojej pracy. 
 Odkryj swoje mocne strony. 
 Zdobądź cenne doświadczenie. 
  

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ 

CZAS TRWANIA 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.centrumklucz.pl i prześlij na adres 
kontakt@inspro.org.pl  
 
W razie dodatkowych pytań – zadzwoń lub napisz do: 
Patrycji Kołomańskiej 
519-300-647, patrycja.kolomanska@inspro.org.pl  
 
Zgłoś się już dziś! 

Zadanie  „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – 
edycja 2017” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne formy 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” 
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