Warszawa, 18 września 2013 r.

Nie trać fasonu – dołącz do maratonu
Młodzieżowy Maraton Aktywnego Obywatela już wystartował

Młodzi, aktywni obywatele są wśród nas. Mają głowy pełne pomysłów i odwagę, by realizować
swoje marzenia. Dbają o zwierzęta, pomagają dzieciom, angażują się społecznie. Włączają się w
różne inicjatywy, ale łączy ich jeden cel: chcą zmieniać na lepsze swoje otoczenie. Możesz ich
spotkać na trasie Młodzieżowego Maratonu Aktywnego Obywatela.
Młodzieżowy Maraton Aktywnego Obywatela (MMAO) to ogólnopolska akcja informacyjnopromocyjna zwracającą uwagę na młodych Polaków, którzy swoją aktywną postawą kształtują wzorce
dla otoczenia. Inicjatorem MMAO jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja
Programu „Młodzież w działaniu”. Akcja nawiązuje do idei Europejskiego Roku Obywateli,
ogłoszonego przez Komisję Europejską w dwudziestą rocznicę ustanowienia obywatelstwa Unii
Europejskiej.
Na przełomie października i listopada 2013 r. zaangażowane w MMAO organizacje młodzieżowe z
całej Polski przeprowadzą akcje promujące postawę obywatelską w swoich środowiskach lokalnych.
Celem inicjatywy będzie rozwinięcie myśli „Aktywny obywatel dba o…” – każda organizacja poruszy
inną kwestię. Wynikiem tych działań będzie pokazanie sylwetki aktywnego, młodego Polaka – osoby
dbającej o drugiego człowieka, bezdomne zwierzęta, środowisko czy własny rozwój osobisty. Osoby
promującej lokalną tradycję, biorącej udział w wyborach, zabierającej świadomie głos w sprawach
ważnych dla społeczeństwa.
Uczestnicy maratonu podejmą różne inicjatywy, by aktywizować środowiska lokalne. I tak na przykład
mieszkańcy Głogowa będą biegać z psami rasy husky, młodzi ludzie z Żywca wraz ze starszym
pokoleniem ozdobią samodzielnie złożone klepoki, natomiast dzieci z krakowskich domów dziecka
zorganizują przyjęcie mikołajkowe dla małych pacjentów ze szpitala w Prokocimiu. Uczniowie z
Ostrołęki wezmą udział w prawyborach, z kolei młodzież ze Zgierza przeprowadzi sondę uliczna, w
której padnie pytanie: „Czym dla Ciebie jest aktywne obywatelstwo?”
Szczegółowe informacje na temat MMAO znajdują się na stronie www.maraton.mlodziez.org.pl. Do
udziału w akcjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Przekonaj się, jak aktywna jest
młodzież w Polsce!
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