STOWARZYSZENIE NA
RZECZ ROZWOJU
GMINY DOMARADZ
zapraszają do uczestnictwa w projekcie

„Międzypokoleniowa mobilizacja
w gminie Domaradz”
Projekt pt. „Międzypokoleniowa mobilizacja w gminie Domaradz” skierowany jest do:
45 mieszkańców z Baryczy, Domaradza i Golcowej - w wieku od 60 lat(25 osób), od 50 lat, (5 os.)
oraz 15-17lat(15 os.-Młodzieżowa Rada Gminy).
Wśród uczestników będą członkowie „Klubu seniora „ utworzonego jako rezultat projektu „Młodzi
duchem” PO FIO(2010/11), którzy uczestnicząc w projekcie wspierali jego realizację, są inicjatorami
obecnego projektu.
Młodzież to uczniowie wybrani w tym roku do MRG z mandatem zaufania, od których oczekuje się
konkretnych działań w środowisku.
Pozostałe osoby zostaną zrekrutowanie z wolnego naboru.

W ramach projektu odbędą się następujące działania:
□WARSZTATY MOTYWACYJNE, których celem jest m.in.:

- Samopoznanie i podniesienie umiejętności w zakresie automotywacji, planowania i
realizacji zamierzonych celów.
- Poznanie własnych, mocnych stron, własnego potencjału i kapitału.
- Poznanie barier ograniczających i utrudniających aktywne działanie i realizację celów.
- Zdobycie wiedzy o formach aktywności społecznej poprzez działalność w organizacji
pozarządowej.
- Zdobycie wiedzy z zakresu zasad przygotowania projektów, wniosków, możliwości finansowania projektów,
- przygotowanie przez uczestników projektu odpowiadającego na ich realne potrzeby
□ WIZYTA STUDYJNA do Centrum wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem, której
celem jest m.in.:
- poszerzenie wiedzy, poprzez przybliżenie sylwetek ludzi i „dobrych praktyk” w w podobnych środowiskach do gminy Domaradz (jednodniowy wyjazd autokarowy – poszukiwanie dobrych przykładów, zwiedzanie Centrum Wikliniarstwa)
□WARSZTATY „Wiklinowe sploty”
celem jest m.in. zachowanie od zapomnienia ginące zawody i tradycje
•teoria - w formie wykładów, prezentacji multimedialnych oraz plansz
• praktyka–krok po kroku wyplatania wyrobów wiklinowych.
□ SZKOLENIE-WARSZTATY ”Artystyczne metamorfozy wnętrz” Celem jest m.in.:
- nabycie wiedzy w zakresie inspirujących i innowacyjnych aranżacji, projektowania i wykonania wnętrz( m.in. w domu
mieszkalnym, pokoju pod wynajem turystom, biura świetlicy)
□TWORZENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

NA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE CZEKAMY W NASZEJ SIEDZIBIE NAD BANKIEM PBS W DOMARADZU W DNIACH 5
i 6 LISTOPADA W GODZ. 14:00-16:30
lub na adres e-mail: bglod@interia.pl

