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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ORŁY” Topór uzyskało dofinansowanie na realizacje projektu
finansowanego z środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Polsko – Litewskiego
Funduszu Wymiany Młodzieży. Projekt pod nazwą „RAZEM”- polsko-litewskie młodzieżowe
warsztaty dziennikarskie”
skierowany jest
do młodzieży szkolnej z terenu gminy Stoczek. Realizowany będzie w terminie od 23 lipca do
12 września, a działania projektowe realizowane będą w dniach od 7 lipca do 13 lipca.

Głównym celem projektu jest rozwój kreatywności i zaangażowania młodzieży w życie
społeczne, obywatelskie i kulturowe, z uwzględnieniem wzajemnego przenikania się kultur.
Realizowane działania będą budować świadomość uczestników i otoczenia nt. kulturowej
różnorodności wśród Europejczyków (ale również poszukiwanie wspólnoty) poprzez dialog
międzykulturowy oraz pokazywać, że różnorodność może być elementem wzbogacającym
ﬁnalny efekt działań. Efektem finalnym projektu ma być przygotowanie i wydanie gazetki,
poradnika młodego dziennikarza i realizacja filmu, realizowane w ramach warsztatów
dziennikarskich.

Cele projektu:
- Międzykulturowe uczenie się i dialog uczestników z Polski i Litwy krajów, mający na celu
promocję wzajemnego zrozumienia i tolerancji;
- Przezwyciężenie stereotypów poprzez kontakt z młodzieżą innego kraju, wspólna
realizacje˛ postawionych celów, ewaluacje˛ podjętych działań oraz otwarte dyskusje;
- Rozwój kreatywności i zaangażowania młodzieży, zwłaszcza w wymiarze społecznym,
obywatelskim, kulturowym i środowiskowym.

Zakładane rezultaty jakościowe:
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- Międzykulturowe uczenie się i dialog pomiędzy uczestnikami z Polski i Litwy, co przyczyni
się do pogłębienia wzajemnego zrozumienia i tolerancji;
- Niwelacja stereotypów i uprzedzeń wciąż istniejących w polskim i litewskim
społeczeństwie;
- Pobudzanie kreatywności i zaangażowanie młodzieży, zwłaszcza w wymiarze
społecznym, obywatelskim, kulturowym i środowiskowym.

Zakładane rezultaty ilościowe:
- zorganizowanie 1 wymiany z udziałem polskiej i litewskiej młodzieży (po 10 osób osoby
młodzieży z każdej strony + po 2 opiekunów z każdej strony);
- wydanie biuletynu (gazetki) oraz reportażu telewizyjnego na DVD

Kwota wsparcia projektu: 33 829,45 PLN

Szczegółowych informacji o projekcie udziela oraz zapisy do uczestnictwa w projekcie
przyjmuje koordynator projektu, pan Marcin Ilczuk, pod telefonem tel. 25 6919177 lub mailowo
marcin.ilczuk@gmail.com
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