
 
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 

Projekt pn. „ Młodzi aktywni – to proste” realizowany jest przez LGD Korzenna 

w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej i Pracownią Rękodzieła Artystycznego 

„AKANT”. 

Głównym celem projektu jest wzrost integracji oraz zwiększenie zaangażowania 

w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym dzieci i młodzieży z miejscowości leżących 

na terenie Gminy Korzenna poprzez wdrożenie różnorodnych tematycznie warsztatów, 

działań motywujących i skłaniających uczestników do kreatywnego myślenia oraz 

podejmowania aktywności. 

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty: 

 dziennikarskie (4 grupy po 5 osób) – dzieci zapoznają się ze sprzętem 

wykorzystywanym przy pracy dziennikarza, nauczą się technik związanych 

z reportażem, nagraniami filmowymi, montażem, pracą w studio i w terenie. Każda 

z grup stworzy w trakcie warsztatów swój materiał filmowy. Warsztaty odbywać się 

będą w siedzibie telewizji internetowej oraz w terenie (zbieranie materiałów 

filmowych); 

 myślenia projektowego (4 grupy po 5 osób) – każda z grup opracuje po jednym 

projekcie odnoszącym się do najbliższego otoczenia uczestników warsztatów, dzięki 

czemu każde dziecko pozna schemat budowy projektu, tj.: identyfikowanie problemu, 

sposób jego złagodzenia lub eliminacji, cel działań i do kogo te działania będą 

kierowane, środki i czas potrzebny do wdrożenia pomysłu. Następnym etapem będzie 

realizacja projektów przygotowanych przez każdą z grup, w wyniku czego dzieci 

nauczą się nie tylko technik myślenia projektowego, ale także realizacji projektów; 

 wrażliwości – gra na bębnach afrykańskich (3 grupy po 5 osób) – uczestnicy 

zapoznają się z instrumentem, specyfiką kultury afrykańskiej, nauczą podstawowych 

uderzeń, wspólnego tworzenia rytmów afro-karaibskich; 

 teatralno – cyrkowe (3 grupy po 5 osób) – dzieci nabędą umiejętności z zakresu np. 

sztuk kuglarskich, pantomimy, żonglowania, chodzenia na szczudłach czy po linie.  

Uczestnicy warsztatów zaprezentują nowo nabyte zdolności w pokazie umiejętności w czasie 

kulturalnej imprezy plenerowej organizowanej przez Centrum Kultury w Korzennej. 



Każdy uczestnik projektu otrzyma materiały szkoleniowe (notatniki, długopis, pendrive itp.) 

oraz mały poczęstunek na poszczególnych zajęciach.  

 

Projekt skierowany jest do 70 dzieci w wieku szkoły podstawowej lub gimnazjalnym 

zamieszkujących w jednej z miejscowości w Gminie Korzenna. W przypadku spełnienia w/w 

wymogów formalnych zastosowany zostanie system polegający na weryfikacji i przyznaniu 

punktów w odniesieniu do kryteriów preferencyjnych: 

a) dzieci pochodzące z rodzin korzystających z pomocy OPS w Korzennej /1pkt./;  

b) dzieci pochodzące z rodzin, których głównym źródłem dochodu jest gospodarstwo 

rolne /1 pkt./; 

c) dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci) lub z rodzin 

niepełnych /1 pkt./.  

 
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze LGD Korzenna (stadion) 

w okresie od 16.06.2014 r. do 27.06.2014 r. w godzinach od 8.00 do 11:00, natomiast 

w Centrum Kultury w Korzennej (Dworek) w okresie od 16.06.2014 r. do 27.06.2014 r. 

w godzinach od 11.00 do 15:00.   

Informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej LGD Korzenna 

oraz Centrum Kultury w Korzennej. 

 
Projekt „Młodzi aktywni - to proste!” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 

2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 5 Wspieranie aktywnych form 

integracji społecznej.  

 

 


