Partnerzy projektu:
To sześć organizacji z 5 krajów. Cztery z nich to
ogólnokrajowe organizacje działające przede
wszystkim w obszarze kultury i sztuki. Dwie
organizacje działają głównie w obszarze uczenia
się przez całe życie i budowania społeczeństwa
obywatelskiego.
-

Interfolk (DK) (Koordynator projektu)
www.interfolk.dk

-

Cultural Councils in Denmark (DK)
www.kulturellesamraad.dk

-

Finnish Swedish Youth Association (FI)
www.fsu.fi

-

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw
Edukacyjnych (PL) - www.fundacjaaie.eu

-

Belarusian Non-Governmental Organization
"United Way" (BY) - http://en.ngo.by

-

Lithuanian castles and manors Association
(LT) - www.dvarai.lt

Ten 3 – letni projekt organizacji Regionu
Morza Bałtyckiego, zatytułowany „Kultura jako
wsparcie wolontariackich działań
między-kulturowych na nisko zaludnionych
obszarach z wartością dodaną dla
demokratycznego uczestnictwa i integracji
społeczności lokalnych” będzie realizowany w
okresie styczeń 2016 – grudzień 2018.

.

Kultura jako wsparcie
wolontariackich działań
między-kulturowych na nisko
zaludnionych obszarach z wartością
dodaną dla demokratycznego
uczestnictwa i integrowania
społeczności lokalnych

Ideą projektu jest
Zaangażowanie wolontariuszy do promowania i
organizowania różnorodnych działań
kulturalnych na nisko zaludnionych obszarach,
również w celu promowania uczestnictwa
obywatelskiego i integrowania społeczności
lokalnych.
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Projekt został dofinansowany
przez Nordic Council of
Ministers.

Po więcej informacji zapraszamy
na www projektu:
www.culture-lever.net
NGO project for the Baltic
Sea Region, 2016 - 2018

Potrzeby

Cele

Główne rezultaty

Wyzwaniem dla wielu nisko zaludnionych
obszarów jest budowanie i odradzanie
społeczności lokalnych oraz wzmacnianie
tożsamości lokalnych, również poprzez
działania artystyczne i kulturalne.

1. Wypracowanie innowacyjnych sposobów
dotarcia do osób działających w obszarze
kultury i sztuki dostępnej dla wszystkich oraz
wsparcie tych osób w ich działaniach na
rzecz społeczności lokalnych

•

Stworzenie międzynarodowej mapy dobrych
praktyk i opublikowanie raportu
zawierającego rekomendacje dla
planowanych projektów pilotażowych.

Kultura i sztuka dostępne dla wszystkich mogą
odgrywać główną rolę w uatrakcyjnianiu
obszarów nisko zaludnionych w oczach ich
obecnych i przyszłych mieszkańców, turystów i
przedsiębiorców, ponieważ:



2. Przeprowadzenie projektów pilotażowych w
1-2 społecznościach zamieszkujących na
terenach nisko zaludnionych w każdym z
krajów partnerskich.

Zrealizowanie serii lokalnych projektów
pilotażowych w obszarze kultury.

•

Opublikowanie Podręcznika zawierającego
studia przypadków, metody pracy, dobre
praktyki…

•

Opracowanie i przetestowanie kursów
szkoleniowych dla wolontariuszy oraz
opublikowanie programów szkoleń.



Kultura i sztuka może pomóc w budowaniu
społeczności, więzi pomiędzy mieszkańcami,
które mogą ocalić np. wioskę przed
wyludnieniem się.



Włączenie w działania kulturalne i
artystyczne stwarza nowe możliwości
życiowe i kreuje odpowiedzialnych obywateli.



3. Opracowanie i opublikowanie Podręcznika
dobrych praktyk oraz Programu
szkoleniowego dla wolontariuszy z obszaru
kultury i sztuki.
4. Zapewnienie szerokiego upowszechnienia
rezultatów projektu w Regionie Morza
Bałtyckiego.

Bogate życie kulturalne i wzmocnione
społeczności mogą tworzyć zrównoważone
społeczeństwo, w którym obywatele są
gotowi do brania odpowiedzialności za życie
własne i innych oraz za całą społeczność.

Projekt jest oparty na koncepcji “trwałości
kulturowej” oznaczającej, że aktywne
obywatelstwo, włączenie społeczne i spójność
kulturowa będą promowane poprzez działania typu
„mieszkaniec pomaga mieszkańcowi”, w kontekście
społeczeństwa obywatelskiego.

Przewidywane oddziaływanie projektu


Włączenie, do pewnego stopnia,
wypracowanych metod pracy z
wolontariuszami obszaru kultury w
działania organizacji Regionu Morza
Bałtyckiego.



Uzyskanie wsparcia dla podobnych działań ze
strony głównych interesariuszy



Poprawa jakości życia w społecznościach objętych projektem, dzięki uzyskanemu wsparciu.

