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DODATKOWE INFORMACJE:
>  Osoby będące wzorami do naśladowania 

uczestniczą w inicjatywie dobrowolnie

>  Agencje narodowe Erasmus+ mogą 
dostosowywać inicjatywę do warunków 
krajowych

>  Agencje narodowe Erasmus+ mogą 
wykorzystywać fundusze Erasmus+ na 
pokrycie kosztów podróży oraz kosztów 
organizacyjnych imprez związanych 
z inicjatywą

>  Inicjatywa „wzór do naśladowania” może 
też być elementem projektów współpracy 
wspieranych z programu Erasmus+, w tym 
wniosków składanych w ramach zaproszeń 
do składania wniosków programu Erasmus+ 
(ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
opportunities/calls_pl)

Skontaktuj się z odpowiednią agencją narodową programu Erasmus+ 
i sprawdź, jakie masz możliwości: ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact/national-agencies_pl

>  Jeśli jesteś nauczycielem lub pracownikiem 
socjalnym i chcesz zorganizować w swojej 
społeczności spotkanie z osobą, która jest 
wzorem do naśladowania 

>  Jeśli chcesz uczestniczyć w tej inicjatywie jako 
osoba godna naśladowania

>  Lub jeśli już realizujesz podobną inicjatywę...

ZAANGAŻUJ 
SIĘ

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies
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W Grecji inicjatywę przetestowano 
w uboższych regionach: we wrześniu 
2017 r. w miejscowościach Komotini 
i Ioannina w ramach wydarzeń 
lokalnych zorganizowano szkolenia 
dla nauczycieli szkół podstawowych 
i średnich, nauczycieli zawodu oraz 
osób, które mogą stanowić wzór do 
naśladowania.

Czechy wybrały „Siedmiu 
wspaniałych” – siedem osób 
godnych naśladowania, 
których historie są 
rozpowszechniane w mediach 
społecznościowych i podczas 
serii imprez. 

Inicjatywy 
wspierane 
z Erasmus+

We Francji, w Bordeaux, 
pod koniec 2017 r. 
przeprowadzono działanie 
pilotażowe Erasmus+, 
w ramach którego 
wybrano i przeszkolono 
ambasadorów 
obywatelstwa, aby 
nawiązali dialog z uczniami 
i członkami stowarzyszeń 
i klubów sportowych, 
stosując innowacyjne 
podejścia zachęcające do 
uczestnictwa.
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Ponowne wykorzystanie dozwolone pod warunkiem podania 
źródła.

Ponowne wykorzystanie dokumentów Komisji reguluje 
decyzja 2011/833/UE (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39).

Wykorzystywanie lub powielanie zdjęć i innych materiałów, 
co do których UE nie przysługują prawa autorskie, wymaga 

bezpośredniej zgody właściciela praw. IS
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>  osoba godna 
szacunku

>   ktoś, kto daje 
dobry przykład

>   osoba, której 
historia może 
zainspirować 
młodzież 
potrzebującą 
wskazówek

Wzór do naślad-
owania to...

OSOBY BĘDĄCE WZOREM DO 
NAŚLADOWANIA 
 pochodzą z różnych środowisk 
społecznych i zawodowych. Niekiedy 
podążały niestandardowymi ścieżkami, 
aby odkryć swoje prawdziwe powołanie. 
Często przezwyciężały poważne 
trudności, co pomogło im osiągnąć 
większą dojrzałość i odporność.

Ich doświadczenia mogą służyć za 
przykład młodym ludziom, którzy szukają 
swojego miejsca w społeczeństwie lub 
czują pokusę „pójścia na skróty”.

Osoby będące wzorem do naśladowania

>  inspirują innych do rozwoju osobistego, 
do przejęcia kontroli nad własnym 
życiem i do wpływania na życie ludzi 
w najbliższym otoczeniu

>  zachęcają innych do zaangażowania 
społecznego oraz nowego sposobu 
postrzegania siebie i swojej roli 
w społeczności

W Europie, która boryka się z rosnącymi 
nierównościami i zagrożeniem ze strony 
brutalnego ekstremizmu, niezwykle istotne 

jest zwracanie uwagi na wspólne europejskie wartości, takie 
jak demokracja, solidarność i poszanowanie praw człowieka. 
Inicjatywa ta sprzyja włączeniu społecznemu i  porozumieniu 
międzykulturowemu oraz rozwija zdolność krytycznego myślenia. 
Prezentowanie inspirujących przykładów, które pokazują wspólne 
wartości jako element codziennego życia, może pomóc Europie 
w tworzeniu zintegrowanych, tolerancyjnych i zamożnych 
społeczeństw.

Dlaczego taka 
inicjatywa jest 
potrzebna?



Włoska inicjatywa pod 
nazwą „Wzór marzeń”, 
zapoczątkowana 
w kwietniu 2017 r., 
skupia się na sposobach 
zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu wśród 
młodzieży, aby 
powstrzymać ją przed 
radykalizacją, prezentując 
osoby godne naśladowania, 
które mogą pomóc 
zainspirować młodych 
ludzi i urzeczywistnić 
ich marzenia. W 2017 r. 
zorganizowano dwa 
wydarzenia – w Apulii na 
temat przezwyciężania 
strachu oraz w Mediolanie 
na temat ryzyka narażenia 
na przemoc i radykalizację 
postaw w internecie.

Latem 2017 r. na wschodzie Litwy (między 
innymi w miejscowościach Visaginas 
i Šalčininkai) zorganizowano imprezy, 
podczas których osoby godne naśladowania 
dzieliły się swoimi doświadczeniami 
z najtrudniejszych chwil swojej młodości, 
radziły, jak wybrać zawód, i rozważały, 
czym jest obywatelstwo europejskie 
i litewskie.

Inicjatywy 
wspierane 
z Erasmus+

W PRAKTYCE...
Komisja Europejska ustanowiła sieć, wspieraną 
przez Erasmus+, która umożliwia lokalnym 
podmiotom zapraszanie osób godnych 
naśladowania, aby dzieliły się swoimi 
doświadczeniami z młodzieżą i motywowały ją 
do przezwyciężania codziennych wyzwań. 

Agencje narodowe Erasmus+ w krajach 
uczestniczących w programie realizują tę 
inicjatywę same lub we współpracy z lokalnymi 
partnerami. 

Dążą do tego, by coraz więcej osób wartych 
naśladowania spotykało się z młodzieżą przy 
różnych okazjach, bez obciążania lokalnych 
społeczności kosztami i organizacją tych 
spotkań.
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