
 
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„MAŁE INICJATYWY, DUŻE ZMIANY – MŁODZI AKTYWNI 

W GMINIE KORZENNA” 

 
Stowarzyszenie „MOGILSKIE CISY” w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej 

i Pracownią Rękodzieła Artystycznego „AKANT” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież 

w wieku 6 – 18 lat mieszkającą na terenie Gminy Korzenna do udziału w projekcie pn. „Małe 

inicjatywy, duże zmiany – młodzi aktywni w Gminie Korzenna”. 

 
Projekt skierowany jest do 50 osób. Zajęcia odbywać się będą w świetlicach CK lub 

w ustalonych miejscach dogodnych dla uczestników.  

 
Zajęcia warsztatowe realizowane będą w okresie lipiec - październik 2016 r. 

Proponowane warsztaty: 

 „Świadomi w świecie mediów” – warsztaty multimedialne z zakresu tworzenia 

kampanii społecznej, materiału dziennikarskiego, przygotowania promocyjnej 

publikacji dotyczącej najbliższej kultury regionu;  

 „Stare jak nowe – rękodzieło ludowe” – warsztaty rękodzielnicze z użyciem 

materiałów wtórnych np. tworzenie tradycyjnych zabawek z niepotrzebnych 

materiałów, filcu, włóczki;  

 „Życie zdrowe to życie odlotowe” – integracyjne wyjazdy na warsztaty pływania dla 

dzieci i rodziców; 

 „Raz na ludowo” – warsztaty integracyjne dla dzieci i rodziców z zakresu kuchni 

regionalnej połączone z zorganizowaniem promocyjnych stoisk;  

 „Zaskocz na scenie” – warsztaty teatralne wraz z przygotowaniem finałowego 

spektaklu dotyczącego kultury regionu. 

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne do: 
 Centrum Nauki Kopernik; 

 Kopalni Złota i Średniowiecznego Parku Techniki w Złotym Stoku 



 

 
Chcesz wziąć udział w projekcie? - wypełnij kartę zgłoszeniową dostępną w biurze 

projektu oraz na stronie www.korzenna.pl  

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze projektu w Centrum Kultury 

w Korzennej (Dworek) w okresie od 06.06.2016 r. do 17.06.2016 r. w godzinach od 11.00 do 

15:00.   

Informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Centrum Kultury 

w Korzennej. 

 
Projekt „Małe inicjatywy, duże zmiany – młodzi aktywni w Gminie Korzenna” 

realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, 
Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 5 Wspieranie aktywnych form 
integracji społecznej.  

 

 

       ZAPRASZAMY! 
 


