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Wraz z 30 listopada 2016 roku Stowarzyszenie Jasienianki w partnerstwie z Centrum Kultury 

w Korzennej zakończyły realizację projektu pn. „Mały człowiek – aktywny obywatel”. Projekt 

realizowany był ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO na lata 2014 – 2020.  

W ramach niniejszego projektu przeprowadzono następujące działania: 

1. Warsztaty dziennikarskie – 50 godz. warsztatów podczas których dzieci i młodzież (20 osób) 

uczyły się podstawowych technik dziennikarskich takich jak praca z mikrofonem, kamerą, 

wywiad, reportaż, relacja itp. W ich wyniku powstały dwa materiały filmowe – jeden to 

relacja z Jarmarku Korzeńskiego, a drugi to zaproszenie na Dożynki Korzeńskie. Ponadto 

podczas pracy dziennikarskiej dzieci zbierały materiały dotyczące lokalnej kultury – były to 

teksty lokalnych pieśni i piosenek od pokoleń śpiewane na tym terenie. Następnie zebrany 

materiał został opracowany i wydany w formie publikacji. 

2. Warsztaty kreatywnego rękodzieła - Warsztaty kreatywnego rękodzieła odbyły się w 

dwóch 10osobowych grupach. W każde grupie przeprowadzono 25 godz zajęć. Razem 

to było 50 godz. warsztatów dla 20 osób. Miejsce zajęć to świetlica w Domu Kultury w 

Jasiennej oraz Pracownia Dworska w Korzennej /filie Centrum Kultury w Korzennej/ 

Pomieszczenia zapewnił partner projektu nieodpłatnie. Na potrzeby spotkań 

zakupiono materiały niezbędne do ich przeprowadzenie. Warsztaty przeprowadziły 

dwie osoby miejscowi rękodzielnicy. Główna tematyka zajęć to metaloplastyka oraz 

ceramika, ale także sztuka użytkowa oraz zdobnictwo artystyczne. Dzięki 

uczestnictwu w zajęciach dzieciaki mogły realizować swoje pasje, miło i pożytecznie 

spędzić czas w gronie rówieśników. Nauczyć się nowych umiejętności związanych z 

wykorzystaniem takich materiałów jak glina szkło, kamień, metal, drewno itp. do 

wytwarzania codziennych przedmiotów i zdobień. 

3. Warsztaty kulinarne dla najmłodszych - Warsztaty kulinarne dla najmłodszych 

zostały przeprowadzone w Domu Kultury w Jasiennej. Wzięło w nich udział 20 dzieci, 

które podzielono na dwie 10 osobowe grupy. Łącznie 20 uczestników, z którymi 

przeprowadzono 60 godzin zajęć (po 30 godz z każdą grupą). Zajęcia przeprowadziła 

miejscowa kucharka specjalizująca się w kuchni regionalnej osoba z doświadczeniem 

w pracy w gastronomii. Podstawowa tematyka zajęć to kuchnia regionalna dla 

najmłodszych. Dzieciaki nauczyły się pieczenia ciasteczek, ciast drożdżowych, lepiły 

pierogi, robiły kluski na parze, przygotowywały kolorowe kanapki, proste posiłki z 

warzyw, owoców i mięs, dekorowały stoły ziołami i naturalnymi kwiatami. Na 

zakończenie każdego spotkania wspólnie zasiadały do stołu i konsumowały wszystko 

to co przygotowały ucząc się przy tym dobrego zachowania przy stole, prawidłowego 

używania sztućców, rozmawiały. W zajęciach uczestniczyli też rodzice, wolontariusze, 
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którzy chwaląc starania dzieci i efekty ich pracy pomagali dzieciom uwierzyć we 

własne możliwości i motywowali do jeszcze aktywniejszego udziału w zajęciach. 

4. Warsztaty myślenia projektowego - Warsztaty myślenia projektowego odbyły się w 

trzech 5osobowych grupach, po 20 godzin każde. Łącznie 60 godzin zajęć dla 15 osób. 

. Miejsce: Dom Kultury w Wojnarowej, Dom Kultury w Jasiennej oraz Dwór w 

Korzennej. W spotkaniach poszczególnych grup uczestniczyli wolonatriusze/rodzice 

którzy przygotowywali drobne przekąski /kanapki, napoje/. Podczas zajęć 

warsztatowych poszczególne grupy uczyły się jak można rozwiązywać problemy w 

swoim otoczeniu stosując techniki myślenia projektowego. Przyswoiły sobie wiedzę i 

umiejętności z zakresu identyfikowania problemu, określenia jego przyczyn i skutków, 

następnie obrano cel, dobrano odpowiednie działania i określono rezultaty. Każda 

grupa wypracowała w ten sposób 1 mini projekt odpowiadający na potrzebę 

najbliższego otoczenia. Ponieważ budżet nie przewidywał środków finansowych na 

realizację mini projektów. Przygotowano je w taki sposób aby nie niosły za sobą 

kosztów finansowych. W ich realizację zaangażowali się też Rodzice i członkowie 

Stowarzyszenia  Jasienianki zapewniając niezbędne materiały i usługi tak aby 

wszystkie wypracowane mini projekty zostały zrealizowane. Dzieciaki z 

poszczególnych grup już mają pomysły na następne. Chcą wpływać na otaczającą ich 

rzeczywistość i wierzą że mogą to robić. 

5. Wycieczka do Sandomierza - odbyła się 17 sierpnia 2016 roku /wycieczka 

jednodniowa/ w wycieczce wzięło udział 50 dzieci uczestników projektu oraz 4 

wolontariuszy. W programie wycieczki znalazło się: zwiedzanie rynku 

sandomierskiego, zbrojownia, podziemna trasa turystyczna, Kościół św. Jakuba, 

wąwóz lessowy Królowej Jadwigi oraz rejs statkiem po Wiśle. Wszystkim uczestnikom 

zapewniliśmy bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opiekę przewodnika, bilety na 

rejs statkiem, wyżywienie oraz transport. Wycieczki bardzo się dzieciakom podobały. 

Nie tylko były dla nich rozrywka i wypoczynkiem ale także miały okazję poznać 

historię zwiedzanych miejsc oraz zaobserwować jak można promować walory 

przyrodnicze i historyczne i wykorzystać je do rozwoju swojej "małej ojczyzny”. 

6. Wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską - w wycieczce wzięło udział 50 dzieci 

uczestników projektu oraz 4 wolontariuszy. W programie wycieczki znalazło się: 

zwiedzanie z przewodnikiem Zamku w Ogrodzieńcu, zabawy w Parku Rozrywki w 

Podzamczu, zwiedzanie z przewodnikiem Pieskowej Skały, wędrówka po Ojcowskim 

Parku Narodowym w tym Jaskinia Ciemna, Źródełko Miłości, Brama Krakowska. 

Ponadto Zamek Smoleń, Pustynia Błędowska. Uczestnikom zapewniono opiekę 
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przewodnika podczas całej wycieczki, nocleg z wyżywieniem, bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów oraz transport. 

7. Pokaz umiejętności - Pokaz umiejętności odbył się podczas Dożynek Gminnych które 

miały miejsce 30 sierpnia 2016 roku w Korzennej. Jest to największa impreza na 

terenie naszej gminy, w której w tym roku wzięło udział ok. 1000 osób (dane 

szacunkowe), głównie mieszkańcy gminy Korzenna i okolic. W Pokazie umiejętności 

wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu. Przygotowano pokaz kuchni regionalnej, 

stoisko z przedmiotami przygotowanymi podczas warsztatów kreatywnego 

rękodzieła, uczestnicy warsztatów dziennikarskich przeprowadzali wywiady z 

mieszkańcami gminy, nakręcili materiał zapowiadający całą imprezę, który 

zamieszczono na stronie www.korzenna.pl, uczestnicy warsztatów myślenia 

projektowego zapraszali do oglądania stoisk. W pokazie uczestniczyli też wszyscy 

prowadzący zajęcia uczestniczący w projekcie. Pokaz wszystkim bardzo się podobał, 

cały projekt zyskał aprobatę zwiedzających, którzy nie tylko chwalili rezultaty zajęć i 

zaangażowanie beneficjentów, ale zachęcali też do nieustawania w aktywności. 

Mobilizowali członków stowarzyszenia do dalszej pracy. 

Cel główny projektu został osiągnięty. W projekcie wzięło udział 75 osób dzieci 

uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Korzenna. Poprzez 

udział w proponowanych formach zajęć edukacyjnych i artystycznych uczestnicy aktywnie 

włączyli się w życie publiczne lokalnych społeczności. Każdy uczestnik wziął udział w 1 

zajęciach warsztatowych i min. 1 wycieczce. Ponadto wszyscy wzięli udział w pokazie  

miejętności oraz spotkaniu podsumowującym. Ze względu na miejsce realizacji i 

zamieszkania BO jest to obszar marginalizowany głównie ze względów ekonomicznych, 

wszystkim uczestnikom umożliwiono aktywne uczestnictwo zupełnie nowych formach życia 

kulturalnego odchodzących od tradycyjnych metod edukacji pozaformalnej, zapewniono 

wszystkie niezbędne materiały na zajęcia, zapewniono transport, wyżywienie oraz 

dostosowano miejsce realizacji poszczególnych spotkań tak aby rodzice nie musieli ich 

dowozić lub zrezygnować z udziału ze względu na koszty dojazdów. Dzieciakom pozwolono 

na podejmowanie decyzji dotyczących realizacji poszczególnych zadań tak by poczuły że mają 

realny wpływ na to co się wokół nich dzieje /empowerment/, motywowano je do 

przełamywania barier i własnych słabości. Projekt przebiegał prawidłowo, zgodnie z 

harmonogramem, zakładane cele i rezultaty osiągnięto w wymiarze założonym w projekcie. 


