
Stowarzyszenie M³odych Dziennikarzy

Lubisz  zmieniać  rzeczywistość? Działasz lo-
kalnie  albo  chcesz  zacząć? Masz w głowie po-
mysły jak aktywizować lokalną społeczność, 
ale nie masz na to funduszy albo nie wiesz jak się 
do tego zabrać? Jeśli masz od 18 do 30 lat i mo-
żesz poświęcić na realizację swojego projektu 
ok. 15 godzin tygodniowo, to dobrze trafiłaś/eś!

‘Start-up’, czyli ‘zrób to sama/sam’, ale z innymi! 
‘Start-up’ to laboratorium, przestrzeń do rozwijania 
oddolnych inicjatyw w zakresie praw człowieka, wie-
lokulturowości oraz do mierzenia się z wyzwaniami 
społecznymi, zwłaszcza mową nienawiści. Stawiamy 
na oddolne inicjatywy, odpowiadające na lokalne po-
trzeby i problemy, które staną się okazją do wymiany 
poglądów i pomysłów z aktywistami z innych części 
Polski. Tworząc własny ‘start-up’ będziesz mieć oka-
zję i miejsce do rozwoju swojego potencjału liderskie-
go, realizacji autorskich działań opartych na zasadach 
partnerstwa i współpracy z innymi. 

W ramach projektu wybierzemy liderki/liderów 
z całej Polski działających lokalnie, które/których 
zaprosimy do udziału w cyklu szkoleń, zarówno w 
przestrzeni off- i on-line. Dzięki szkoleniom uczestni-
cy projektu będą mogli rozwinąć niezbędną wiedzę i 
umiejętności, potrzebne do działania przeciw mowie 
nienawiści. Na bazie tych doświadczeń liderki i lide-
rzy we współpracy z ekspertkami/ekspertami stworzą 
koncepcje swoich ‘start-upów’ idei oraz opracują stra-
tegię ich działania w swoich społecznościach lokal-
nych. Autorki/autorzy najciekawszych pomysłów w 
zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści, zostaną 
wybrani na liderkę/lidera ‘start-upu’ w swoim woje-
wództwie i będą odpowiedzialni za wdrożenie w ży-
cie tego pomysłu. Na podsumowanie projektu zorga-
nizowane zostaną 2 konferencje regionalne, podczas 
których liderki/liderzy ’start-upów’  podzielą się z ró-
wieśnikami swoimi doświadczeniami oraz pomysłami. 

„Start-up! Laboratoria akcji i idei 
przeciw mowie nienawiści” to nowy 
ogólnopolski projekt realizowany od 
października 2014 r. przez Fundację 
Humanity in Action Polska w partner-
stwie ze Stowarzyszeniem Młodych 
Dziennikarzy „Polis” we współpracy z 
Koalicją Przeciw Mowie Nienawiści.

Dzięki udziałowi w start-up’ie:
• wcielisz w życie swój autorski 

projekt,
• będziesz współpracować z do-

świadczonymi ekspertkami/
ekspertami i otrzymasz od nich 
wsparcie mentorskie, 

• zdobędziesz wiedzę i prak-
tyczne umiejętności w zakresie 
praw człowieka ze szczególnym 
uwzględnieniem mowy nienawi-
ści oraz udoskonalisz umiejętności 
animowania wspólnot lokalnych, 

• pogłębisz kompetencje medialne i 
rozwiniesz umiejętności PR-owe,

• rozwiniesz swój potencjał liderski i 
zdobędziesz nowe kontakty, 

• dołączysz do ogólnopolskiej sieci 
aktywistów oraz będziesz mieć 
okazję do networkingu,

• otrzymasz wynagrodzenie za 
część pracy (856 zł/m-c przez 4 
miesiące: 02.11.2015 - 29.02.2016),

• otrzymasz budżet na działalność 
‘start-upu’ (do maks. 3 000 zł).

Zostań liderką/liderem w swoim województwie 
i dołącz do ogólnopolskiej sieci aktywistów!



Twoje zadania jako liderki/lidera ‘startu-pu’ idei to:
• udział w cyklu szkoleniowym, w tym w spotkaniu wyjazdowym 18-19.04.2015 (nie ocze-

kujemy specjalistycznej wiedzy, ale zaangażowania i chęci działania),
• opracowanie koncepcji Twojego ‘start-upu’ – autorskiego projektu aktywizującego swoje 

środowisko lokalne, 
• zorganizowanie sobie przyjaznego i inspirującego miejsca do pracy oraz bieżące prowa-

dzenie dokumentacji swoich działań (w postaci mini sprawozdań oraz relacji foto i/lub 
wideo),

• znalezienie sojuszników do swojego projektu, czyli partnerów/partnera instytucjonalne-
go lub nawiązanie współpracy z inną organizacją/instytucją (jedną lub wieloma), która 
będzie dla Ciebie wsparciem (może być to również grupa nieformalna),

• działanie w społeczności lokalnej, czyli wyjście ze swoim pomysłem ‘do ludzi’, tj. zorgani-
zujesz minimum 3 akcje społeczne dla minimum 20 osób każda (off-line) oraz przynajmniej 
1 on-line,

• opowiesz o swoim projekcie innym, czyli opublikujesz minimum 2 artykuły w prasie lokal-
nej czy lokalnych mediach, w tym on-line.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Jeśli coś nie jest jasne – skontaktuj się z nami!

Katarzyna Karwacka                    
Barbara Jędrzejczyk    

‘Start-up’ już dziś! Wypełnij formularz zgłoszeniowy. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji 
o wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej: 
www.uprzedzuprzedzenia.org/startup

Pozdrawiamy i czekamy na Twoją aplikację do północy 23.02.2015!
Postarajmy się razem oswoić potwora hejtu :)

Monika Mazur-Rafał
Prezes Fundacji Humanity in Action Polska

Berenika Anders
Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”

k.karwacka@humanityinaction.org                  
b.jedrzejczyk@polis.org.pl
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