
 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz  
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

 

W okresie od 1.07.2016r. do 30.11.2016r. Stowarzyszenie „Jasienianki” 
w Partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej zrealizowało projekt pn. „Akademia 
Zapomnianych Umiejętności Babci Marysi”. Środki na realizację projektu zostały pozyskane 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).  

W projekcie udział wzięło 48 osób w tym: 33 osoby w wieku 60+ zamieszkujące na 
terenie Gminy Korzenna i 15 osób w wieku 10 - 16 lat uczęszczających do szkół na terenie 
Gminy Korzenna.  

Utworzone zostały 3 mieszane grupy warsztatowe składające się z seniorów i  osób 
w młodszym przedziale wiekowym (10-16 lat). Uczestnicy mieli do wyboru następujące 
rodzaje zajęć: 

 warsztaty kuchni regionalnej – gdzie pod okiem miejscowej gospodyni 
specjalizującej się w kuchni regionalnej uczestnicy warsztatów 
przygotowywali pyszne dania, które potem z przyjemnością degustowali, 
ucząc się zasad postępowania przy stole. Podczas warsztatów bezcenna 
okazała się pomoc starszych uczestników projektu, którzy służyli swoją 
wiedzą i doświadczeniem, które wynieśli z domu rodzinnego jak również 
zgromadzili podczas swoich indywidualnych kuchennych poczynań; 

 warsztaty haftu – z kolei na tych warsztatach wyczarowane za pomocą igły i 
kolorowych nici zostały piękne serwetki, bluzeczki i obrusy. Przy wspólnej 
pracy podczas której co chwila słychać było śmiech, opowieści z dawnych lat 
dzieci zapoznawały się z tajnikami haftu, a starsi przypominali sobie tę jakże 
piękną ale czasochłonną sztukę; 

 warsztaty wikliniarstwa – przeprowadzone zostały przez instruktora 
posiadającego kurs kwalifikacyjny w zakresie rękodzieła artystycznego, 
mistrza w zawodzie koszykarz-plecionkarz. Podczas tych zajęć uczestnicy 
mieli za zadanie wykonać koszyki. Efekt końcowy był mniej lub bardziej 
udany . 

Warsztatami w których uczestniczyli sami seniorzy były warsztaty myślenia 
projektowego. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy czteroosobowe grupy, które pod 
kierunkiem prowadzącego i przy pomocy wolontariuszy nauczyły się techniki myślenia 
projektowego. Efektem tych zajęć było przygotowanie i wdrożenie trzech mini projektów 
skierowanych do społeczności lokalnej. Pierwszy projekt skierowany był do osób starszych, 
którego celem było propagowanie zdrowego trybu życia – ruch to zdrowie. Drugi projekt 



związany był z turystyką religijną, natomiast trzeci polegał na pieszej wędrówce szlakiem 
partyzantów na Jamnej. We wszystkich mini projektach udział brali mieszkańcy Gminy 
Korzenna. 

 Wszyscy uczestnicy projektu tj. 48 osób wzięli udział w wycieczce do Łańcuta, gdzie 
zwiedzili zespół pałacowo – parkowy: Zamek Lubomirskich i Potockich, stajnie i wozownię 
oraz oranżerię i storczykarnię. Dorośli zwiedzili Muzeum Gorzelnictwa, natomiast dzieci i 
młodzież Muzeum Lalek w Pilźnie, gdzie uczestniczyli w warsztatach robienia kukiełek 
postaci z bajek (lekcje muzealne). 

 Kolejnym wartościowym przeżyciem dla młodszych i starszych był wyjazd do teatru. 
Wybrane przez uczestników sztuki „Pyza na polskich dróżkach” – dla dzieci i młodzieży oraz 
„Prawda o zdradzie”  dla seniorów okazały się bardzo  ciekawe.  

 Cel projektu jakim była aktywizacja społeczna, kulturalna i edukacyjna osób w wieku 
60 + zamieszkujących Gminę Korzenna został zrealizowany poprzez: wzbogacenie oferty 
kulturalnej skierowanej do osób starszych, wdrożenie 60 godzin warsztatów praktycznych 
wzmacniających więź międzypokoleniową.  

   

   



   

   

 


