
Fundacja św. Jadwigi otrzymała ze środków 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich   dofinansowanie 

do projektu „Akademia Ludzi Aktywnych” 

 

 

Kiedy?  

Od kwietnia do listopada 2020 r. 

Dla kogo?  

Młodzieży i osób dorosłych/Seniorów 

Gdzie? 

Gmina Strzegom, Pałac w Morawie  

Ile miejsc: 20 + 40  

Projekt podzielony na II części: działania skierowane do LIDERÓW oraz działania 

skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy STRZEGOM „KUŻNIA 

PRZYSZŁOŚCI”  

I. W ramach projektu odbędą się warsztaty dla liderów – 20 os. (grupa 

międzypokoleniowa) 

a) Szkoła LIDERÓW  

b) warsztaty biograficzne "Nasze tradycje, historie, biografie" 
 
c) Warsztaty teatralne "Nasze historie, nasza przyszłość"  
 
Podczas warsztatów zapewnimy noclegi, wyżywienie oraz profesjonalistów trenerów: 
 
dr Bogna Bartosz – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik 
naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 
Alicja Przepiórska – trener, coach, psychogerontolog, absolwentka szkoły trenerów 
MATRIK, studiów podyplomowych coaching, psychologia społeczna, psychogerontologia 
 
Beata Kras - trener biznesu, absolwentka Studium Kulturalno Oświatowego i 
Bibliotekarskiego, realizatorka projektu Gry Edukacyjne i Scenariuszowe 
 
Janina Chochłakiewicz - pedagog teatru, absolwentka Studiów Podyplomowych Reżyserii 
Teatru Dzieci i Młodzieży Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu 
 
 
II.   Warsztaty rozwojowe "Kuźnia przyszłości" –  40 mieszkańców Gminy Strzegom  
 



a) Fotograficzne  
b) Rękodzielnicze / ceramiczne 
c) Kulinarne 
 
 
Każde z 3 warsztatów rozwojowych będą okazją do spotkania międzypokoleniowego, do 
rozmów, do poznania perspektywy przeszłości, teraźniejszości oraz zadbania o perspektywę 
przyszłości.  
 
Wszystkie warsztaty rozwojowe skończą się wspólnym wydarzeniem jakim jest wystawa 
prac (fotograficznych i rękodzielniczych) oraz wspólna zabawa Andrzejowa (nawiązująca 
do rytuału wróżb, wierzeń, zabaw, tańca i śpiewu. 
 
Krótki opis projektu:  
 
Głównym celem Akademii Ludzi Aktywnych jest wyłonienie i wyszkolenie 
międzypokoleniowej grupy 20 lokalnych liderów, następnie wspieranie jej w działaniach 
liderskich na rzecz społeczności lokalnej, w celu zwiększenia liczby obywateli angażujących 
się w inicjatywy lokalne (w sumie 60 osób) i zorganizowanie dwóch takich inicjatyw. Cele te 
osiągniemy wyposażając liderów w wiedzę i praktyczne umiejętności liderskie, zanurzając 
ich w tło tradycji, historii i biografii oraz dając przestrzeń do sprawdzenia się w działaniu 
(przez szkolenia, działania rozwojowe i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Projekt ma 
charakter innowacyjny – międzypokoleniowy. 
W projekcie wypracujemy ofertę do kalendarza wydarzeń lokalnych, zaangażujemy w nie 
mieszkańców, skupimy wokół tematyki dziedzictwa i tożsamości kulturowej, przygotujemy 
międzypokoleniowy zespół liderów, Akademia Ludzi Aktywnych  to nasze historie, 
biograficzno-tożsamościowe, poznamy w niej biografie, historie i tradycje i dowiemy się jak 
ważne są one dla budowania tożsamości, systemu wartości, jak przekładają się na 
aktywność jednostek i całej wspólnoty. A.L.A. to przyszłość, współpraca, rozwój: intensywne 
warsztaty liderskie, teatralne, rozwojowe, włączające społeczność lokalną: fotograficzne, 
rękodzielnicze, kulinarne. Każdy z nich to okazja do rozwoju pasji, spotkań, rozmów, 
zachowania wspomnień, wymiany tradycji, nauki budowania i działania w 
międzypokoleniowych zespołach.  
 
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie  karty zgłoszenia na adres: info@morawa.org 
 
 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020. 
 

 

 
 


