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ZaprasZamy Cię do udziału w nowych działaniach edukacyjnych 
dla zrównoważonego rozwoju.

Chcemy kształtować krytyczne myślenie, rozwijać świadomość 
oraz podnosić kwalifikacje.

Chcemy Ci umożliwić zgłębianie nowych wizji i pomysłów oraz roz-
wijanie nowych sposobów działania.

Chcemy być Twoim partnerem w procesie uczenia się. 

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZr) to więcej niż eduka-
cja przyrodnicza czy ekologiczna. EZr zawiera również zagadnienia 
społeczno-gospodarcze, takie jak kwestia zmniejszenia ubóstwa, 
odpowiedzialność w kontekście lokalnym i globalnym, prawa czło-
wieka, edukacja międzykulturowa, zrównoważona produkcja i kon-
sumpcja, zrównoważony transport, zarządzanie zasobami, zdrowie 
i inne. 
Ważne jest odniesienie do wymiaru etycznego, w tym kwestie rów-
ności, solidarności oraz współzależności w obecnym pokoleniu 
i pomiędzy pokoleniami, jak również związki między ludźmi i przyro-
dą oraz między bogatymi i biednymi.

W niniejszej publikacji prezentujemy ofertę EZr w Częstochowie, 
przeznaczoną szczególnie, choć nie tylko, dla młodzieży w wieku 
15–24 lat.

JEsTEś młodym CZłoWiEkiEm?
NiE ChCEsZ bEZrEflEksyJNiE paTrZEć Na To, 

Co Cię oTaCZa?
obChodZi Cię los śWiaTa?

ChCEsZ ksZTałToWać prZysZłość?
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dla naszych wolontariuszy oferujemy możliwość wpływania na za-
kres zadań i wsparcie związane z ich wykonywaniem. Wzmocnisz 
swoje kompetencje kluczowe i zdobędziesz niezapomniane do-
świadczenia.

W NasZym proJEkCiE możEsZ:

pomagać przy organizacji imprez publicznych, np. obchodów 
dnia Ziemi, dni samorządu Terytorialnego.
prowadzić warsztaty dla dzieci dotyczące tematyki globalnej 
w przedszkolach lub szkołach podstawowych.
pomagać w pracy z młodzieżą, zachęcać innych młodych ludzi 
do zaangażowania społecznego.
realizować swoje pomysły na działania z naszym wsparciem.
Wziąć udział w międzynarodowych projektach.

JEśli NiE są Ci oboJęTNE problEmy NasZEJ plaNETy 
i iNNyCh ludZi żyJąCyCh Na ZiEmi – 

JEśli marZysZ żEby Coś ZmiENić – WłąCZ się! 
WEź udZiał W NasZym programiE WoloNTariaTu!

CZas i miEJsCE:  
do uzgodnienia.

WięCEJ iNfo & Zapisy:
patryk Jakubczak, Ewa Jeziak
projekt.y4e@wp.pl

orgaNiZaTor:
stowarzyszenie Wspierania działań młodzieży Cz-art 
www.czart.org

Cykl bezpłatnych warsztatów poświęconych prawom człowieka. 

W ramaCh WarsZTaTóW odbędą się:

spotkania edukacyjne z trenerami praw człowieka. 
obchody dnia dziecka „prawa dziecka – prawami człowieka”. 
obchody międzynarodowego dnia praw Człowieka a w tym 
debata „mamy prawo” i maraton pisania listów.
Zimowy kurs praw człowieka.

uczestnicząc w warsztatach, sami wcielicie się w rolę trenerów.
obowiązują zapisy u organizatora (email). 
Warsztaty są bezpłatne.

TuTaJ możEsZ poNiEść sWoJą śWiadomość 
o prZysługuJąCyCh Ci praWaCh i NauCZyć się, 

Jak Z NiCh korZysTać. 

CZas:  
luty – czerwiec 2015 r. 

WięCEJ iNfo & Zapisy:
agnieszka gruca
fundacja@mamyprawo.org

orgaNiZaTor:
fundacja mamy prawo
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otwierający się w mirowie przełom Warty ozdabiają malownicze, 
wapienne jurajskie skałki dolinne. do wyjątkowego zjawiska zalicza 
się tzw. gąszczyk - niewielki kompleks leśny występujący na pra-
wym brzegu Warty. 
To tam możecie wziąć udział w warsztatach przyrodniczych, poznać 
ten teren, jego mieszkańców, wziąć udział w biegu patrolowym, 
a przede wszystkim poznać i zakochać się w jurajskiej przyrodzie.
obowiązują zapisy u organizatora.

ZNaCiE To miEJsCE? 
polaNa gąsZCZyk W miroWiE. 

TErEN miroWa sTaNoWi osobliWość gEologiCZNą 
i prZyrodNiCZą. 

CZas:  
kwiecień – czerwiec 2015 r.

WięCEJ iNfo & Zapisy:
magdalena bobowska-macyszyn
przytulia1@o2.pl

orgaNiZaTor:
ruch inicjatyw społeczno - Ekologicznych – przytulia
www.przytulia.most.org.pl

Wszystko jest już wyprodukowane na tej Ziemi. Jest wystarczająco 
dużo żywności, wystarczająco dużo domów, ubrań. ale nie każdy 
ma wystarczająco dużo pieniędzy, by to kupić! 
swap shop to inicjatywa polegająca na utworzeniu miejsca wymia-
ny rzeczy, czasu i umiejętności. masz ubrania, książki, umiejętno-
ści, którymi chętnie podzielisz się z innymi? po co kupować kolejne 
rzeczy – wymień je. To lepsze dla środowiska i dla twojej kieszeni. 
swap shop to rynek, gdzie pieniądze nie są akceptowane. Zwiedza-
jący mogą wymieniać swoje własne przedmioty, czas lub wiedzę, 
aby uzyskać rzeczy, czas i wiedzę innych ludzi.

ChCEsZ WspółTWorZyć sWap shop W CZęsToChoWiE? 
dołąCZ do WoloNTariusZy EVs Z hisZpaNii i TurCJi 

dZiałaJąCyCh W sToWarZysZENiu 
WspiEraNia dZiałań młodZiEży CZ-arT.

CZas:  
marzec – grudzień 2015 r.

WięCEJ iNfo & Zapisy:
ana Álvarez Virgos
czevs.czart@gmail.com

orgaNiZaTor:
stowarzyszenie Wspierania działań młodzieży Cz-art
www.czart.org 
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będziemy mówić o tym, jak na co dzień troszczyć się o Ziemię. ale 
natura to tylko początek. Jest mnóstwo ciekawych, społecznie za-
angażowanych tematów. możemy mówić o równouprawnieniu płci, 
problemach odmiennej orientacji seksualnej czy prawach pracowni-
czych i sytuacji na rynku pracy. Nie martw się, że nie masz wiedzy 
na te tematy. To po nią przychodzisz na kurs! dowiesz się wielu 
nowych rzeczy, nie od nauczyciela, od swoich rówieśników!
kurs ma formę konwersacji. Nie jest prowadzony przez profesjonal-
nych nauczycieli, ale przez ludzi takich jak ty. W trakcie tych spo-
tkań nie musisz obawiać się, że popełniasz błędy. 
a może sam chcesz przygotować coś dla swoich kolegów i w ten 
sposób potrenować język? Zapraszamy! kurs jest bezpłatny (zapła-
cisz najwyżej za materiały).
kurs jest częścią projektu „Wolontariusze dla zrównoważonego rozwoju” 
współfinansowanego przez unię Europejską w ramach programu Erasmus 
plus.

kurs JęZyka aNgiElskiEgo lub hisZpańskiEgo, 
proWadZoNy prZEZ obCokraJoWCóW pośWięCoNy 

TEmaTom ZWiąZaNym Z EdukaCJą roZWoJoWą. 
oTWiEra horyZoNTy i roZWiąZuJE JęZyki.

CZas:  
marzec – grudzień 2015 r.

WięCEJ iNfo & Zapisy:
irene prieto munoz
beatriz Caballero aguilar 
czevs.czart@gmail.com

orgaNiZaTor:
stowarzyszenie Wspierania działań młodzieży Cz-art 
www.czart.org

podczas warsztatów pod okiem instruktorów turystyki rowerowej 
dowiesz się, jak zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo na wy-
cieczkach rowerowych, jak pracować z mapą w trakcie wycieczek 
rowerowych w naszym regionie, jak projektować wycieczki rowe-
rowe, jakie są najważniejsze przepisy dot. rowerzystów w polsce.
W trakcie spotkań będziemy nawiązywali do naszych podróży ro-
werowych inspirując uczestników naszymi opowieściami.
Warsztaty są bezpłatne. 
obowiązują zapisy o organizatora (email). 
liczba miejsc ograniczona!

CZy móWi Ci Coś okrEślENiE ZróWNoWażoNa 
TurysTyka? NiEWażNE! 

WażNE, żEby Wybrać roWEr i WZiąć udZiał 
W WarsZTaTaCh bikEs 4 EarTh. 

CZas i miEJsCE:  
marzec – czerwiec 2015 r.

WięCEJ iNfo & Zapisy:
www.e75.pl

orgaNiZaTor:
akdemia Turyzmu E75 
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podczas zajęć będziemy korzystać z takich technik, jak szycie,  wy-
szywanie, szydełkowanie, robienie na drutach i wyklejanie. Jedne 
z zajęć poświęcone będą wykonaniu oryginalnej biżuterii przy uży-
ciu jedynie materiałów recyklingowych (folia, plastik, elementy pu-
szek). Całość biżuterii zostanie profesjonalnie sfotografowana i od-
dana w ręce twórców.
Na warsztaty obowiązują zapisy u osoby prowadzącej (email).

 Cykl 8 spoTkań, podCZas kTóryCh możEsZ sTWorZyć 
CiEkaWą biżuTErię, CZęśCioWo WykorZysTuJąC 

maTEriały rECykliNgoWE.

CZas i miEJsCE:  
8 x pon. / marzec – maj 2015 r.
17.30 – 18.00
ul. Wodzickiego 47 (yamaha) / Częstochowa

WięCEJ iNfo & Zapisy:
paulina paluch
paluchpaulina@poczta.onet.pl

orgaNiZaTor:
stowarzyszenie Wspierania działań młodzieży Cz-art
www.czart.org

Celem warsztatów jest własnoręczne ozdobienie przedmiotów 
codziennego użytku za pomocą grafiki artystycznej i zapoznanie 
młodzieży z tradycyjnymi technikami i narzędziami druku. pod-
czas warsztatów nauczysz się ozdabiać pudełka/szkatułki grafika-
mi wykonanymi w technice druku wypukłego. Torby wielokrotne-
go użytku mogą być przydatne na zakupy! są nie tylko praktyczne 
ale i ekologiczne, po prostu trendy. możesz też wykonać osobiste 
wizytówki lub karty pocztowe  w technice druku wklęsłego. przy 
okazji nauczysz się kompozycji, projektowania logotypu i typografii 
niezbędnych do nadania wizytówce profesjonalnego i oryginalnego 
charakteru.
Warsztaty są bezpłatne.

ChCEsZ samodZiElNiE sTWorZyć Nadruk Na TorbiE? 
ChCEsZ Zrobić dla bliskiEJ osoby 

orygiNalNy prEZENT? 

CZas i miEJsCE:  
11 / 15 / 24 – kwiecień 2015 r.
Centrum promocji młodych / al. Wolności 30 / Częstochowa

WięCEJ iNfo & Zapisy:
Natalia Talarek
n.talarek@gmail.com

orgaNiZaTor:
Tęczówka studio 
www.teczowka.com
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Warsztaty poświęcone są w całości tematyce zrównoważonego 
rozwoju. Trwają 2-3 godziny. oferta skierowana jest do szkół po-
nadgimnazjalnych i organizacji pozarządowych lub nieformalnych 
grup młodzieży.   
Celem warsztatów jest zainteresowanie młodzieży tematyką zrów-
noważonego rozwoju oraz kształtowanie odpowiedzialności i  ak-
tywności obywatelskiej. podczas warsztatów możecie zapoznać się 
z definicjami zrównoważonego rozwoju i szerokim zakresem tema-
tycznym, do którego można zaliczyć:

prawa człowieka, równość płci, ubóstwo, slumsy.
różnorodność kulturowa.
aktywne obywatelstwo i uczestnictwo młodzieży.
Zmiany klimatu, zrównoważone rolnictwo.
Energia odnawialna, bioróżnorodność.
Zrównoważona produkcja, konsumpcja, transport i turystyka.
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.

NasZa prZysZłość Na ZiEmi To oTWarTy roZdZiał 
W książCE. To CZym się WypEłNią JEJ karTki, 

ZalEży od Nas WsZysTkiCh!

CZas i miEJsCE:  
do uzgodnienia.

WięCEJ iNfo & Zapisy:
Ewa Jeziak
projekt.y4e@wp.pl

orgaNiZaTor:
stowarzyszenie Wspierania działań młodzieży Cz-art 
Centrum Edukacji globalnej
www.czart.org

ponadto w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 
w Częstochowie realizujemy:

Warsztaty „mniej, wolniej, bliżej” w ramach działalności szkol-
nego koła lop przy Zespole szkół im. Władysława reymonta 
w Częstochowie.

Warsztaty ceramiczne „gliniany garnek” przy świetlicy 
ochronka w garnku.

Warsztaty „badamy środowisko” w ramach działalności szkol-
nego koła lop przy iX lo im. C.k. Norwida w Czestochowie.

Eko-grę miejską w ramach działalności Zhp hufca Częstocho-
wa.

inicjatywę designers4Earth, w ramach której powstaną formy 
wydawnicze dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji pozafor-
malnej, odpowiadające najnowszych trendom w projektowaniu 
graficznym, grafice edytorskiej oraz ilustracji.

ZosTań lokalNym ambasadorEm ZróWNoWażoNEJ 
CZęsToChoWy i ZaCZNiJ ZmiaNy! 
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rEdakCJa: Ewa Jeziak 
korEkTa: Ewa Jeziak 
proJEkT grafiCZNy / ilusTraCJE / skład: radosław szyiński
www.behance.net/Chicodeoro

WydaWCa:
© stowarzyszenie Wspierania działań młodzieży CZ-arT
ul. Wilsona 10/12 m 37
42-200 Częstochowa
e-mail: czart@czart.org
www.czart.org

Ta publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym komisji Europejskiej 
oraz gminy miasta Częstochowa w ramach europejskiego projektu „youth4Earth”.
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