
Opis zadania 

Projekt zakłada diagnozę i realizację realnych potrzeb Społeczności Lokalnej, integrację, aktywizację 

mieszkańców, a w szczególności dzieci, ich rodziców, opiekunów, oraz osób 55+. Współpraca z 

mieszkańcami zaowocuje odbywającymi się przez cały 2016 rok: różnorodnymi zajęciami i 

wydarzeniami, dostosowanymi do wieku i predyspozycji uczestników. Nie chcemy narzucać naszych 

pomysłów, dlatego jesteśmy otwarci na pomysły i potrzeby samych mieszkańców Jeleniej Góry. 

Zakładamy: 

- przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców 

- zebranie ich propozycji warsztatów, spotkań i działań itp. w ramach MINI Warsztatów i Klubu 

Seniora oraz wniosków i kosztorysów przygotowanych przez mieszkańców 

- realizację propozycji mieszkańcóe oraz propozycji instytucji – przy współpracy ze społecznością 

lokalną 

 

Projekt składa się z dwóch części: 

Część I – Trzy godziny dla rodziny – Inicjatywy Lokalne 2016 

To szereg działań: np. animacji, warsztatów, spotkań, zajęć kulturalnych i sportowych, 

organizowanych przez instytucję i mieszkańców dla mieszkańców a w szczególności: dzieci i rodziców 

i opiekunów w tym: 

a) Warsztaty MINI (Rodzinne Miejsce Spotkań) – Inicjatywy Lokalne 2016 – czyli cotygodniowe, 
około 2,5 godzinne interaktywne warsztaty w Rodzinnym Miejscu Spotkań dla rodziców, 
opiekunów i ich dzieci.  
Warsztaty MINI to integracja mieszkańców w małych grupach stworzonych z rodziców i dzieci oraz 
rozwinięcie współpracy ze społecznością lokalną. Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wyremontowaliśmy i dostosowaliśmy pomieszczenia umożliwiające 
przeprowadzenie wyjątkowych i nowoczesnych zajęć łączących w sobie elementy zabawę 
i edukację. Tematyka tych warsztatów będzie planowana wspólnie ze społecznością lokalną. 
O rodzaju warsztatów zdecydujemy wspólnie z mieszkańcami – a zgłaszane do nas pomysły 
mieszkańców będziemy realizować razem z nimi. 

b) Bajkowe Soboty (na Cieplickiej 74) – czyli trzygodzinne profesjonalne animacje, gry, zabawy, 
pokazy i seria warsztatów, które odbywać się będą raz w miesiącu. 
Organizowane do tej pory Bajkowe Soboty cieszyły się zawsze ogromnym zainteresowaniem i dużą 
frekwencją, a przy tym były okazją do aktywnego i twórczego spędzenia czasu dla rodzin z dziećmi. 

c) Bajkowe Soboty w Parku Norweskim – czyli cykl wakacyjnych animacji w Parku Norweskim. 
W lipcu i sierpniu, miesiącach wolnych od szkoły, brakuje ciekawych i atrakcyjnych propozycji na 
spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu, a rodziny z dziećmi chętnie w nich uczestniczą, 
o czym przekonaliśmy się podczas tegorocznych parkowych animacji. 
 

Przystań Twórcza jest otwarta na współpracę z lokalną społecznością - pomysły i potrzeby 

mieszkańców Jeleniej Góry i zakłada współtworzenie z mieszkańcami wyjątkowego Miejsca Spotkań 

dla wielu pokoleń. Chcemy budować Dom Kultury oparty na nowoczesnej formuje, w której 

podstawą jest ścisła współpraca z mieszkańcami. Z przeprowadzonej w 2013 r diagnozy i 

doświadczenia ostatnich 2 lat wiemy, jak wiele ciekawych pomysłów na wykorzystanie przestrzeni i 

wyposażenia, jakim dysponuje Przystań mają mieszkańcy. Głównym ograniczeniem są jednak 

fundusze, gdyż najciekawszych i najbardziej wartościowych warsztatów, animacji, spotkań nie da się 



przeprowadzić bezkosztowo. Chcemy postawić na jakość i współpracę z najlepszymi, żeby dać 

mieszkańcom to na co zasługują i przekonać jak wiele mogą zyskać uczestnicząc czynnie w kulturze. 

Chcemy razem z mieszkańcami realizować ich potrzeby poprzez: 

 Ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie kolejnych MINI Warsztatów (czyli animacji, 
warsztatów i spotkań i innych ciekawych pomysłów wpływających na integrację społeczności), 
środowych spotkań Klubu Seniora oraz organizację innych zajęć kulturalnych, 

 Wyłonienie najlepszych pomysłów – oraz pomoc w ich przygotowaniu i realizacji, 

 Realizację poszczególnych Małych Inicjatyw Lokalnych. 
 

Część II - Środy z Klubem Seniora „Młodzi Duchem” – Inicjatywy Lokalne 2016 

To cykl cotygodniowych spotkań seniorów mieszkających w Cieplicach  i okolicach, którzy swój wolny 

czas chcieliby spędzić twórczo i ciekawie, a przy tym poznać nowych ludzi. Tutaj także chcemy dać 

mieszkańcom (uczestnikom i przyjaciołom Klubu) możliwość realizacji ich pomysłów. Spotkania te 

poświęcone będą różnej tematyce. Seniorzy nieodpłatnie będą mogli wziąć udział w różnych 

warsztatach, zajęciach ruchowych, spotkaniach z interesującymi ludźmi, a także sami planować i 

prowadzić zajęcia, powoływać do życia różne sekcje (np. brydżową). Raz w miesiącu, w ramach Kina 

Seniora, odbywać się będą seanse filmowe połączone z klubem dyskusyjnym.  

 

Adresaci zadania  
- dzieci w wieku do lat 5 – ich rodzice i opiekunowie 
- dzieci starsze – w wieku szkolnym oraz ich rodzice i opiekunowie 
- młodzież chcąca dzielić się i rozwijać swoje pasje 
- osoby w wieku 55+ 
 

 

Cel zadania – uzasadnienie, ze wskazaniem obszaru oddziaływania, szczególnych 

walorów i atrakcyjności dla mieszkańców 
1. Zdiagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej i spełnienie tych potrzeb we współpracy z mieszkańcami. 
2. Integracja społeczności lokalnej: 

 wewnątrz rodzin (propozycje łącząc dzieci i ich rodziców i opiekunów) 

 między rodzinami z lokalnej społeczności 

 między osobami starszymi 55+ 

 między pokoleniami 
3. Wprowadzenie nowoczesnego, nastawionego na Inicjatywy Lokalne podejścia do tworzenia oferty dla 

mieszkańców, 
4. Aktywizacja osób starszych, 
5. Realizacja realnych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie organizacji czasu wolnego dla grup 

społecznych, dla których obecnie brakuje propozycji kulturalnych, sportowych, itp.: 

 Dzieci (szczególnie małe) ich rodziców i opiekunów 

 Młodzież 

 Seniorów (osób w wieku 55+) 
6. Wyłonienie kreatywnych, twórczych osób ze społeczności lokalnej, które chcą i będą miały wpływ na to, co 

dzieje się w ich domu kultury i będą uczestniczyły w organizacji wydarzeń 
7. Wyrównanie szans – na dostęp do oferty kulturalnej oraz zapewnienie równego traktowania osób gorzej 

sytuowanych materialnie – poprzez umożliwienie nieodpłatnego udziału w Inicjatywach, 
8. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z oferty kulturalnej dzięki dostosowanym do ich 

potrzeb pomieszczeniom 

 


