
 
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Zapraszamy !  
 dzieci i młodzież z terenu Gminy Korzenna do udziału w realizowanym przez 

Stowarzyszenie JASIENIANKI w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej projekcie 

pn. „Mały człowiek aktywny obywatel”.    Środki   finansowe  na    jego  realizację  

pozyskano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. Działania zaplanowane w projekcie będą realizowane w okresie 

maj -  listopad 2016 r. Cel główny projektu: Aktywizacja i integracja najmłodszych obywateli 

75 najmłodszych obywateli Gminy Korzenna poprzez organizację różnorodnych tematycznie 

warsztatów skłaniających uczestników do udziału w życiu publicznym lokalnych 

społeczności do końca listopada 2016 roku.  

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat 

zamieszkujące teren Gminy Korzenna lub uczęszczające do jednej ze szkół na terenie 

gminy. W pierwszej kolejności do działań projektowych zakwalifikujemy dzieci z rodzin 

wielodzietnych lub utrzymujących się wyłącznie z małych, nierentownych gospodarstw 

rolnych lub osiągających bardzo niski dochód na członka rodziny.  

Realizacja warsztatów została przewidziana na okres czerwiec - wrzesień 2016 r. 

Można zapisać się na jeden z poniższych rodzajów zajęć: 

- warsztaty dziennikarskie – 2 x 10 osób – łącznie 20 osób 
- warsztaty myślenia projektowego – 3 x 5 osób – łącznie 15 osób  
- warsztaty kulinarne dla najmłodszych – 2 x 10 osób – łącznie 20 osób 
- warsztaty kreatywnego rękodzieła – 2 x 10 osób – łącznie 20 osób 
Ponadto wszyscy uczestnicy projektu będą brali udział w co najmniej jednej wycieczce : 
- Jura Krakowsko-Częstochowska 
- Sandomierz 
Dodatkowo wszyscy uczestnicy wezmą udział w pokazie umiejętności na jednej z lokalnych imprez  
oraz w spotkaniu podsumowującym. 
Do projektu zakwalifikujemy 75 osób. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe 

można składać w terminie 15 – 30 maja 2016 r. w siedzibie Centrum Kultury w Korzennej 

(Dwór) u Magdaleny Gut. Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz karty zgłoszeń dostępne są 

na stronie internetowej www.korzenna.pl oraz w biurze projektu tj. w Dworze w Korzennej 

od pn-pt w godz. od 7-15. Serdecznie zapraszamy!  


