
 

 

Projekt „Twoje strony – mocne strony” prowadzony 
jest przez Uniwersytet Warszawski w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek administrowanego przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

 

Każdy region Polski, każda miejscowość ma w sobie coś szczególnego, każda okolica jest 
wyjątkowa. Nikt nie zna jej lepiej niż jej mieszkańcy. To właśnie mieszkańcy powinni 
kształtować wizerunek swojego regionu – poprzez wskazanie na to, co w nim piękne  
i wartościowe. Świadomość zalet swojego regionu i swojej społeczności lokalnej ma istotne 
znaczenie dla poczucia własnej wartości mieszkańców (zwłaszcza młodych), a także niesie 
w sobie potencjał mobilizacji do aktywności obywatelskiej. (Prof. Anna Giza-Poleszczuk, 
Prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Liderka Projektu 
Społecznego 2012) 

Zapraszamy biblioteki publiczne do wzięcia udziału w kreatywnym projekcie 

skierowanym do młodych czytelników i użytkowników bibliotek: „TWOJE strony – 
MOCNE strony”. Organizatorem projektu „TWOJE strony – MOCNE strony” jest Projekt 

Społeczny 2012 (inicjatywa Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), we współpracy z 

zespołem trenerów z Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego.  

Opis projektu: 

Głównym celem projektu jest zaangażowanie młodych użytkowników Państwa biblioteki  

w wypracowanie pozytywnego obrazu Państwa regionu, który mógłby stać się przesłanką dla 

kształtowania polityki promocji regionu przez władze samorządowe.  

Na projekt „TWOJE strony – MOCNE strony” składają się dwa elementy. Pierwszą część 

projektu stanowi warsztat kreatywny dla młodzieży, przeprowadzony przez 
pracowników biblioteki według specjalnie dostosowanej metody GPS for Enterprises, 

opracowanej przez Flanders DC Creativity Forum w Belgii. W ramach warsztatu młodzież będzie 

rozmawiać o swoich mocnych stronach i talentach oraz mocnych stronach swojego regionu. 

Konstrukcja warsztatu zakłada identyfikację ewentualnych negatywnych komponentów 

autostereotypu i ich weryfikację poprzez wskazanie na pozytywne strony, na to, czym można się 

pochwalić, co można pokazać. Zespół Projektu Społecznego 2012,  

we współpracy z trenerami Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy, przygotował dla Państwa 

szczegółowy scenariusz warsztatu oraz precyzyjne wytyczne dla prowadzących. Realizację 

projektu poprzedza szkolenie przygotowujące Państwa do poprowadzenia warsztatu. 
Jednym z celów warsztatu jest zainspirowanie młodzieży do wzięcia udziału w zadaniu, które 

będzie drugą częścią projektu. Przewidziany czas trwania warsztatu: 3 godziny. 

Druga część projektu „Twoje strony – mocne strony” to zadanie dla uczestniczącej  
w warsztacie młodzieży, polegające na stworzeniu materiału audiowizualnego (dowolnego,  

na przykład nagranego na nośnik cyfrowy) prezentującego Państwa region. Materiał ten 

stanowić będzie wizytówkę/portret regionu na wzór wysyłanych w kosmos zestawów 

informacji o Ziemi i jej mieszkańcach (Voyager Golden Record). Zespół trenerów Projektu 

Społecznego 2012 oraz KMS Inicjatywy przygotował szczegółową instrukcję oraz wytyczne  

do zadania. 

Młodzież będzie miała 3 tygodnie od zakończenia warsztatu na wykonanie zadania. Następnie, 

przygotowane materiały (na płytach lub utrwalone w innej formie) ze wszystkich 
biorących udział w projekcie 15 bibliotek zostaną zebrane przez zespół Projektu 



Społecznego 2012 i zaprezentowane zbiorczo podczas imprezy Projekt Społeczny 

Imieniny Polski (4.06.2011 w Warszawie). W ramach tej imprezy będzie również miejsce 
na prezentację bibliotek uczestniczących w projekcie. Zwieńczeniem projektu „TWOJE 

strony – MOCNE strony” będzie publikacja złożona z prac młodzieży – wyjątkowy Album  
o Polsce.  

Warunki uczestnictwa w projekcie: 

Do udziału w projekcie „TWOJE strony – MOCNE strony” zapraszamy 15 bibliotek, które 

realizują w ramach swoich działań zajęcia animacyjne dla młodzieży. Przystępując do projektu, 

Państwa biblioteka zobowiązuje się do organizacji warsztatu dla grupy młodzieży (liczącej  

od 5 do 15 osób) oraz do współpracy z młodzieżą w trakcie 3 tygodni przewidzianych  

na realizację zadania. 

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w projekcie? 

Dla biblioteki: 

� udział w projekcie będzie wzmocnieniem Państwa działań w obszarze edukacji 

obywatelskiej i promocji regionu; 

� przygotowane wspólnie z młodzieżą prace stanowić będą wkład Państwa biblioteki  

w dyskusję nad kształtem promocji wizerunku regionu (publikacja Album o Polsce, 
zawierająca prace uczestników projektu, zostanie przesłana do władz 
samorządowych regionu); 

� udział w projekcie pozwoli na promocję biblioteki i jej działań w ramach imprezy Projekt 

Społeczny Imieniny Polski w Warszawie (4.06.2011); 

� w ramach projektu „TWOJE strony – MOCNE strony” wydamy specjalną publikację prac 

młodzieży, przygotowanych w ramach projektu, wraz z nazwiskami osób biorących 

udział w warsztatach oraz prowadzącego warszataty i opiekuna grupy – Album o Polsce. 

Dla bibliotekarzy: 

� projekt daje Państwu szansę realizacji zajęć z młodzieżą metodą warsztatową; 

� wezmą Państwo udział w szkoleniu prowadzonym przez trenerów Projektu Społecz-

nego 2012, w ramach którego rozwiną Państwo swoje umiejętności oraz poznają nowe, 

skuteczne metody pracy z grupą; 

� w ramach Projektu Społecznego Imieniny Polski – będziecie mieli możliwość spotkania  

z działaczami społecznymi i animatorami kultury z różnych organizacji i środowisk, 

wymiany doświadczeń, oraz nawiązania współpracy. 

Dla uczestników: 

� udział w projekcie rozwinie umiejętności społeczne uczestników, poprzez wspieranie 

refleksji nad swoimi mocnymi stronami i zaletami oraz aktywizację i naukę działania 

zespołowego, rozwinie kreatywność. 

Dla społeczności lokalnej: 

� realizacja projektu „TWOJE strony – MOCNE strony” oraz jego promocja (poprzez 

publikację Albumu o Polsce, uczestnictwo zespołu projektowego w Projekcie 

Społecznym Imieniny Polski oraz promocję na stronach internetowych organizatorów) 



daje możliwość zaprezentowania zalet społeczności lokalnej oraz regionu (aspekt 

promocyjny i formacyjny). 

Przed przystąpieniem do projektu muszą Państwo wiedzieć, że: 
 

� Projekt Społeczny 2012 jest inicjatywą Instytutu Socjologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, finansowaną z grantu przyznanego przez Trust for Civil Society  

in Central and Eastern Europe. Naszym celem jest praca nad zwiększeniem świadomego 

uczestnictwa Polaków w przygotowaniach i samej imprezie UEFA EURO 2012™. 

Jesteśmy przekonani, że UEFA EURO 2012™ to coś więcej niż piłka. Dlatego staramy się 

zrozumieć wpływ organizacji Mistrzostw na ekonomię, sport, kulturę, edukację  

i oczywiście społeczeństwo. 

 

� Projekt „TWOJE strony – MOCNE strony” stanowi część szeroko zakrojonych działań 

Projektu Społecznego 2012, zmierzających do weryfikacji negatywnego autostereotypu 

Polaków (czyli obrazu Polaków w ich własnych oczach) oraz do oddolnego budowania 

wizerunku Polski. Działania te realizowane są przy wsparciu różnych organizacji,  

m.in.: FRSI, Projekt Polska, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Obywatelskie Partnerstwo 

dla Kultury 2016, Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Stowarzyszenie Praktyków Dramy 

Stop-Klatka.  

� Projekt Społeczny 2012 otrzymał od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego dotację w ramach PRB na realizację projektu „TWOJE Strony – 

MOCNE strony”. Szkolenie dla prowadzących warsztaty jest bezpłatne, zapewniamy 

wyżywienie oraz pokrywamy koszty podróży do 150 zł. Bibliotekom zwrócone zostaną 

również koszty materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatu z młodzieżą. 

Zachęcamy, aby młodzież przy realizacji zadania przewidzianego w projekcie, korzystała 

ze sprzętu komputerowego oraz elektronicznego, przekazanego bibliotekom w ramach 

PRB. 

� Trenerzy i pracownicy Projektu Społecznego 2012 będą służyć Państwu pomocą  

i wsparciem przez cały okres realizacji projektu „TWOJE strony – MOCNE strony” – 

oprócz szkolenia, oferujemy także bieżące konsultacje telefoniczne i wsparcie 

merytoryczne. 

� Pracownik biblioteki, który poprowadzi warsztaty i będzie koordynował prace 

młodzieży, zobowiązany jest do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu (5 godzin) 

prowadzonym przez trenerów Projektu Społecznego 2012, w dniu 7.03.2011 
(poniedziałek) w Warszawie.  

� Rekrutacja uczestników do warsztatów dla młodzieży leży po stronie biblioteki.  

� Do projektu zakwalifikowanych zostanie 15 bibliotek. Formularze zgłoszeniowe 

prosimy nadsyłać na adres: twojestrony@frsi.org.pl do 24.02.2011 (czwartek). 

Kontakt: Agata Dembek, Projekt Społeczny 2012, a.dembek@ps2012.pl; +48 607 304 61 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji 
Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim 
bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i 
szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

 


