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Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W okresie od listopada 2018 do lutego 2019 r., Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA”
z/s  w  Stankowicach,  przy  współudziale  z  LGD  „Partnerstwo  Izerskie”  będzie  realizowało  projekt  pn.
„ZINTEGROWANI  NA NIWIE AKTYWNOŚCI”. 
Przedsięwzięcie  współfinansowane  jest  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  działania  19.2„Wsparcie  na
wdrażanie operacji  w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem tego projektu  jest  aktywizacja  i  integracja  społeczności  lokalnej,  budowanie  więzi  społeczności  lokalnej
poprzez  zorganizowanie  wyjazdu  integracyjnego  i  przeprowadzenie  cyklu  zajęć  warsztatowych  zwiększających
świadomość  wpływu człowieka na ochronę środowiska,  zmiany klimatyczne,  inspirujących do   innowacji  oraz
podejmowania  działań   nowatorskich,  co  z  kolei  będzie  miało  pozytywny  wpływ  na  rozwój  życia  społeczno-
kulturalnego mieszkańców naszego regionu.

Do udziału w  poszczególnych działaniach  objętych  projektem zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od  3 do
103 lat – dzieci wraz z ich rodzicami i/lub dziadkami, co przysporzy całemu przedsięwzięciu dodatkowego waloru
integracji międzypokoleniowej.

Więcej informacji na temat projektu oraz zapisy do udziału w nim - pod adresem mail: spstankowice@op.pl lub tel.
663 876 777. Liczba miejsc uczestnictwa w projekcie  jest ograniczona – wg kolejności zgłoszeń.

Poniżej przedstawiamy zakres rzeczowy projektu: „ZINTEGROWANI  NA NIWIE AKTYWNOŚCI”:

Lp. Opis działania w ramach projektu
1 Warsztaty  badania zanieczyszczenia  powietrza za  pomocą skali  porostów – zajęcia  w

terenie polegające na zapoznaniu się z zagrożeniami jakie niesie brudne powietrze. Uczestnicy
warsztatów  przeprowadzą  badanie  powietrza  (jeden  dzień  zajęć),  potem  tworzona  będzie
mapa okolicy,  która wskaże miejsca najczystsze  i  najbardziej  skażone (drugi dzień zajęć).
Zajęcia  będą  realizowane  w  ciągu  2  dni.  Czas  trwania  warsztatów:  2  x  po  5  godzin
warsztatowych. 

2 Warsztaty  astronomiczne –  podczas  zajęć  uczestnicy  będą  budowali  modele  planet
z masy papierowej. Będzie możliwość oglądania gwiazd i planet przez profesjonalną lunetę.
Czas trwania warsztatów: 2 godziny warsztatowe. 

3 Warsztaty  sensoryczne –  zajęcia  podczas,  których  uczestnicy  biorą  udział  w  zabawach
pobudzających  poszczególne  zmysły:  wzrok,  słuch  węch,  dotyk.  Dzięki  specjalnym  grom
i urządzeniom uczestnicy będą rozpoznawać owoce i warzywa poprzez dotyk, zapach i kształt.
Poza  tym  będą  uczestniczyli  w  zadaniach,  dzięki  którym  rozwijana  będzie  wyobraźnia  i
percepcja (duże i małe bańki mydlane). Czas trwania warsztatów: 3 godziny warsztatowe.

4 Warsztaty  teatralne  -  podczas  zajęć  uczestnicy  przygotowują  elementy  do  strojów
i  przedstawienia,  które  sami  opracują  i  zagrają.  Czas  trwania  warsztatów:  5  godzin
warsztatowych. 

5 Warsztaty kulinarne  – podczas zajęć uczestnicy przygotują desery, które będą mogli zjeść
lub zabrać do domu. Otrzymają także receptury, dzięki którym będą mogli przygotowywać je
w domu. Czas trwania warsztatów: 3 godziny warsztatowe. 

6 Warsztaty decupage – podczas zajęć każdy uczestnik otrzyma drewniane pudełko (różne do
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wyboru),  w celu  pomalowania  go a  następnie  ozdobienia  metodą  decupage.  Czas  trwania
warsztatów:  3 godziny warsztatowe. Zapewnione będą materiały dla uczestników zajęć.

7 Warsztaty  kosmetyczne –  podczas  zajęć  uczestnicy  będą  mogli  wyprodukować
z naturalnych surowców i materiałów mydełka zapachowe, kremy i pomadki. Czas trwania
warsztatów: 3 godziny warsztatowe. Zapewnione będą surowce i materiały dla uczestników
zajęć.

8 Warsztaty  z  masy  solnej –  podczas  zajęć  uczestnicy  przygotują  ozdoby  z  masy  solnej:
zawieszki,  koraliki,  ramki do obrazków. Czas trwania warsztatów: 3 godziny warsztatowe.
Zapewnione będą materiały dla uczestników zajęć. 

9 Warsztaty  z  gliny –  podczas  zajęć  każdy  uczestnik  przygotuje  od  3  do  5  elementów
z gliny.  Czas trwania warsztatów: 3 godziny warsztatowe. Zapewnione będą materiały dla
uczestników zajęć. 

10 Wyjazd integracyjny do Dobkowa k/Świerzawy,  połączony z zajęciami w „Sudeckiej 
Zagrodzie Edukacyjnej”  i „Galerii pod Aniołem”.
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