
 

Projekt „Poszukiwany Poszukiwana” 

 

 
Z wielką przyjemnością Fabryka Aktywności Młodych www.fam.org.pl prezentuje Paostwu trzyletni ogólnopolski 
program pod nazwą „Poszukiwany Poszukiwana”. Program nakierowany jest na poszukiwania nowych form 
budowania pozytywnego wizerunku wolontariatu młodzieżowego i zachęcania nastolatków do uaktywniania się w 
środowisku lokalnym. Ponadto nasze działania mają na celu tworzenie silnego lobby na rzecz aktywizacji młodego 
pokolenia Polaków poprzez zaangażowanie w powyższe działania władz paostwowych, wojewódzkich, 
samorządowych, NGO, Biznesu oraz znanych, szanowanych w całym kraju osobowości i celebrytów. Do chwili 
obecnej włączył się w nasz program, udzielając Honorowego Patronatu Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz 52 
Wojewodów, Marszałków, Prezydentów Miast Wojewódzkich i Wojewódzkich Kuratorów Oświaty. 

 

Opis działań jakie chcemy przeprowadzić w tym roku. 

 
Nasz Pociąg do Aktywności ruszył w Polskę 31.03.2014r. W 16 województwach rozpoczęliśmy poszukiwania 
najlepszych animatorów aktywności młodych i wolontariuszy. By poszukiwania były zakrojone na ogólnopolską skalę, 
przesłaliśmy drogą elektroniczną do ponad 25 000 szkół, instytucji i NGO w całej Polsce materiały promujące i 
zachęcające do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.  Poprosiliśmy o wsparcie medialne naszych poszukiwao 1000 
lokalnych mediów. Gdy w maju 2014r wybierzemy tych najlepszych, zawitamy z kamerami FAM TV do 160 szkół i 
obdarujemy „serduchami” 80 animatorów aktywności młodych i 80 wolontariuszy (w każdym województwie 
rozdamy po 10 „serduch”). Podczas wizyt w tych szkołach, nakręcimy 300 godzin materiałów filmowych, z których 

powstanie 10 filmów dokumentalnych o wolontariacie i 200 krótkich filmików promujących aktywnośd wśród 
młodzieży kolportowanych w Internecie. 

W sierpniu pod hasłem „Polska Fabryką Dobra” rozpoczniemy trzy miesięczną kampanię promującą wolontariat 

młodzieżowy w całym kraju. Nasze autobusy zawitają do 30 miast, by postawid w nich  Miasteczko Aktywności 

Młodych. W Miasteczku m.in. w formie happeningowej, z dużą dawką rasowego humoru, pod stałym nadzorem 

kabareciarzy z „Lubuskiego Zagłębia 

Kabaretowego” stworzymy całodniową, 

dobrą zabawę dla całych rodzin. 

Sprawdzimy Stężenie Aktywności 

Społecznej w każdym mieście i 

zaprezentujemy 30 metrową wystawę, 

składającą się z 1000 zdjęd ukazujących 

młodych wolontariuszy w akcji. Zadaniem 

Miasteczka będzie również przyciągnięcie 

lokalnych mediów i zwrócenie ich uwagi 

na tematykę aktywizacji młodych 

Polaków.  

http://www.fam.org.pl/


 

 

We wrześniu 2014r rozpoczniemy trzymiesięczną ogólnopolską kampanię 

promującą wolontariat młodzieżowy pod nazwą „Polska Fabryką Dobra”.  

Do ponad 25 tys. szkół, instytucji i NGO w całym kraju wyślemy plakaty, 

ulotki i materiały promujące to przedsięwzięcie.  

 

Podczas kampanii wydrukujemy i rozkolportujemy 1 000 000 egz. gazety 

„Fabryka Dobra”, tematycznie związanej z aktywizacją młodzieży szkolnej.   

 

W tym okresie będziemy również prowadzid aktywną kampanię  

w Internecie pod nazwą - „Wolontariat złapany w sied”, która będzie 

niekonwencjonalną formą promocji wolontariatu wśród młodych ludzi, 

wykorzystując m.in. aktywnośd młodzieży w serwisach społecznościowych, 

np. Facebook. 200 krótkich filmików o wolontariacie młodzieżowym będzie 

także systematycznie (od września 2014 r. do lutego 2015 r.) udostępniane 

w Internecie, na portalach społecznościowych, czy stronach tzw. „memy”, 

np. demotywatory. 

 

Aby wzmocnid nasz przekaz zwrócimy się z prośbą o wsparcie naszej 
inicjatywy przez znane w całym kraju osobowości i celebrytów, m. in. takich 
jak Jurek Owsiak, Anna Dymna czy Kamil Stoch. 

Punktem kulminacyjnym naszych tegorocznych działao będzie 

przygotowanie i udostępnienie w listopadzie 2014 r pedagogom i nauczycielom w całej Polsce 10 filmów 
dokumentalnych i materiałów pomocniczych, umożliwiających przeprowadzenie 10 ciekawych lekcji, 
zachęcających młodzież do uaktywniania się w swoim środowisku lokalnym. Temu zadaniu będzie towarzyszyła 
mailowa kampania informacyjna zachęcająca pracowników szkół do skorzystania z tych materiałów dydaktycznych. 
Ponownie poprosimy 1000 lokalnych mediów, by poinformowały o tej możliwości oraz napisały/powiedziały coś 
pozytywnego o wolontariacie.  

Więcej informacji o nas, naszych działaniach i Konkursie „Poszukiwany Poszukiwana” znajdziecie Paostwo na 
stronach  

www.fam.org.pl oraz www.akademia.fam.org.pl. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fam.org.pl/
http://www.akademia.fam.org.pl/


 

 

H a r m o n o g r a m  d z i a ł a l n a  r o k  2 0 1 4   

  

I. 31.03.2014 – Inauguracja projektu „Poszukiwany Poszukiwana”. 

II. 31.03-16.04.2014 – Przesłanie do 25 000 szkół, instytucji, NGO i 1000 lokalnych mediów 
materiałów promujących poszukiwania najlepszych animatorów i wolontariuszy.  

III. 31.03 – 11.05.2014 – Przeprowadzenie Konkursu „Poszukiwany Poszukiwana”. 

IV. 31.03 – 30.10.2014 – Kręcenie materiałów filmowych z wydarzeo projektowych. 

V. 11- 20.05.2014 – Zebranie Kapituły i wybór najlepszych animatorów i wolontariuszy. 

VI. 20.05 – 30.09.2014 – Niezapowiedziane wizyty w szkołach u laureatów, wręczenie im ,,Serduch 
Akademii”, oraz nakręcenie materiałów filmowych. 

VII. 01.08 – 30.10.2014 – Montaż 10 filmów dokumentalnych i materiałów dydaktycznych oraz 200 
filmików promujących wolontariat. 

VIII. 11.08-30.11.2014-„Polska Fabryką Dobra” – Ogólnopolska kampania promująca wolontariat 
młodzieżowy  

IX. 11.08 – 30.10.2014 - Postawienie w 40 miastach ( w tym w 18 miastach wojewódzkich) 
„Miasteczka Aktywności Młodych”. 

X. 11.08 – 30.10.2014 – Kolportaż 1 miliona egz. Gazety „Fabryka Dobra” 

XI. 15-25.09.2014 – Przesłanie do 25 000 szkół, instytucji, NGO i 1000 mediów lokalnych materiałów 
promujących kampanię „Polska Fabryką dobra”, w tym plakatów i ulotek.  

XII. 15.09-15.02.2015 - „Wolontariat złapany w sied” -  promocja wolontariatu wśród młodych ludzi 
w Internecie. Systematyczne wprowadzanie do sieci filmików stworzonych z materiałów 
nakręconych podczas realizacji konkursu. 

XIII. 02.11.2014 – 30.11.2014 - Przekazanie szkołom w całej Polsce 10 filmów dokumentalnych i 
materiałów pomocniczych. 

XIV. 05.12.2014 – organizacja ogólnopolskich obchodów Dnia Wolontariusza. 

 

 

Gorąco zapraszamy do wsparcia 

naszej inicjatywy 


