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REKRUTACJA  od:  12.08.2020 r. do wyczerpania limitu miejsc ! 

 

Młodzi – aktywni w Gminie Korzenna 

Centrum Kultury w Korzennej, serdecznie zaprasza do udziału w  projekcie pn. Młodzi – aktywni w 

Gminie Korzenna, na który pozyskało dofinansowanie ze środków  Fundacji PZU, w ramach dotacji 

pozakonkursowych.  

Do udziału zapraszamy: dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat, zamieszkujące miejscowości w obrębie 

Gminy Korzenna. Priorytetowo do działań projektowych zakwalifikujemy dzieci z rodzin wielodzietnych lub też 

osiągających bardzo niski dochód na członka rodziny- korzystających z pomocy OPS w Korzennej.  

 

Zaplanowane działania dla uczestników projektu to :  

 

Warsztaty „ Eco cuda” –  rękodzielnicze warsztaty polegające na wytwarzaniu wyrobów użytkowych z 

materiałów ekologicznych takich jak; drewno, glina, szkło itp. tzw. Ecoart. Zajęcia prowadzone będą w grupie 10 

osobowej.  

Warsztaty „ Origami – cuda z papieru” –  uczestnicy zajęć poznają podstawowe techniki składania papieru oraz 

wykonają własne modele figurek, które wykonają z otrzymanych diagramów. Poziom trudności zostanie 

dopasowany do umiejętności manualnych uczestników. Zajęcia prowadzone będą w grupie 10 osobowej.  

Warsztaty „ Z rodzinnej szuflady” –  historyczne warsztaty podzielone na 3 części tematyczne; 1. Detektyw 

rodzinnych historii, 2. Drzewa genealogiczne, 3. Herby. Zajęcia prowadzone będą w grupie 10 osobowej.  

Warsztaty „ Cyber tree” – warsztaty z robotyki , podczas zajęć uczestnicy zbudują i zaprogramują swoje 

pierwsze konstrukcje, przełamią blokadę w dostępie do nowych technologii. Efektem końcowym będą własne 

wypracowane projekty. Zajęcia prowadzone będą w grupie 10 osobowej.  

Warsztaty „ Zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj” – zajęcia polegające na organizacji i planowaniu wyjazdów. 

Uczestnicy wybiorą miejsce, zaplanują program wycieczki, oszacują koszty i harmonogram wyjazdów, które być 

może w przyszłości zostaną zrealizowane. Weźmie w nich udział 10 osób.  

Warsztaty „ Rusz głową”  -  chemiczne warsztaty polegające na przeprowadzaniu bezpiecznych doświadczeń. 

Zajęcia te są doskonałym uzupełnieniem zajęć przyrodniczych, uczestnicy poznają szkło laboratoryjne, uczą się 

stanów skupienia  itp. Zajęcia prowadzone będą w grupie 10 osobowej.  



  

Młodzi – aktywni w Gminie Korzenna 

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU 

[Wpisz tutaj] 

 

Warsztaty kulinarne: uczestnicy warsztatów aby promować wartości związane z kulturą regionu będą szukać 

tradycyjnych receptur i z ekologicznych produktów przygotowywać i degustować potrawy. Zajęcia prowadzone 

będą w grupie 10 osobowej.  

 

Zajęcia warsztatowe  prowadzone będą z zachowaniem środków ostrożności, zgodnie z wymogami i zaleceniami 

sanitarnymi. Każdy uczestników warsztatów otrzyma przyłbice, zapewnione zostaną również środki do 

dezynfekcji. 

 

Wszystkie proponowane formy wsparcia są BEZPŁATNE.  

Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

 

 

 

 


