POSZUKIWANY/POSZUKIWANA!
Lokalna organizacja pozarządowa/grupa nieformalna, działająca na terenie miejscowości poniżej
20 tys. mieszkańców, do udziału w projekcie pilotażowym z obszaru kultury.
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych poszukuje 1 – 2 organizacji/grup, które chciałyby
wziąć udział w projekcie pilotażowym dotyczącym uruchamiania nowej oferty kulturalnej w małych
miejscowościach. Zgodnie z wymogami projektu, poszukujemy aktywnych ludzi zainteresowanych
działaniami kulturalnymi w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, na terenie województw:
opolskiego, śląskiego, małopolskiego i/lub podkarpackiego. Projekt, którego kulminacją będzie
konferencja w Helsinkach, Finlandia, w listopadzie 2018 roku, został dofinansowany w ramach
grantu Nordyckiej Rady Ministrów (Nordic Council of Ministers). W związku z tym udział w
projekcie nie wiąże się z kosztami.

Szczegóły współpracy:

O projekcie:
3 – letni projekt, realizowany przez organizacje z Regionu Morza Bałtyckiego, zatytułowany LEVER.
“Voluntary culture as leverage of cross-cultural activities in sparsely populated areas with an added
value for democratic participation and community bonding.” [LEVER. “Kultura jako wsparcie
dobrowolnych działań między-kulturowych na nisko zaludnionych obszarach z wartością dodaną dla
demokratycznego uczestnictwa i integracji społeczności lokalnych”] jest realizowany w okresie
styczeń 2016 – grudzień 2018.
Celem projektu jest wypracowanie nowych metod i sposobów rewitalizacji małych miejscowości,
gdzie organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ich wolontariusze z sektora szeroko pojętej kultury,
sztuki (również nieprofesjonalnej) i zachowania dziedzictwa kulturowego – są angażowani by
wypracować i zaoferować dostępne dla każdego działania z obszaru kultury i sztuki – integrujące
lokalną społeczność i podnoszące atrakcyjność miejscowości, w której się toczą w oczach jej
mieszkańców, turystów czy inwestorów.
Partnerzy projektu:
To 6 organizacji z 5 krajów Regionu Morza Bałtyckiego. 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.
Po więcej informacji zapraszamy na www projektu: www.culture-lever.net

Kogo szukamy
Organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej działającej lub planującej działać w małej miejscowości
(do 20 tys. mieszkańców) na terenie województwa
opolskiego/śląskiego/małopolskiego/podkarpackiego…
…chcącej działać na rzecz integrowania lokalnej społeczności przez działania kulturalne i artystyczne.
Szczególnie zapraszamy: organizacje i grupy skupiające rękodzielników.
Możemy zaprosić do współpracy 2 organizacje/grupy nieformalne.

Co jest dla nas najważniejsze?
Wasza motywacja do podjęcia wyzwania i zaangażowanie w jego realizację.

W czym weźmiecie udział - plan działań
2016: WYBIERAMY/PLANUJEMY/SZKOLIMY: Wybieramy miejscowości/organizacje/grupy – inicjujemy
działania – poznajemy się. Rozmawiamy o potrzebach, planach i pomysłach na działania. Planujemy i
realizujemy dla Was warsztaty/szkolenia. Planujemy działania. Nawiązujemy kontakty, zaczynamy
budować sieć współpracy.
2017: DZIAŁAMY/WSPIERAMY: Przeszkoleni wolontariusze działają (z naszym wsparciem): planują i
organizują wydarzenia, pozyskują na ich realizację dofinansowanie, budują relacje i kontakty ze
współpracownikami i partnerami, biorą udział w spotkaniu międzynarodowym partnerów w BielskuBiałej, w sierpniu 2018 r.
2018: DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM/PODSUMOWUJEMY/UPOWSZECHNIAMY: Podsumowujemy i
upowszechniamy rezultaty naszych działań. I w Polsce i w Regionie Morza Bałtyckiego. Spotykamy się
na konferencji podsumowującej w Helsinkach, w listopadzie 2018 r.
Sporo do zrobienia… W związku z tym…

Co Śmiałkom oferujemy?


Zorganizowanie u Was bezpłatnych warsztatów dla min. 15 osób, z tematyki: Zakładanie i
prowadzenie organizacji pozarządowej/ analiza potrzeb lokalnej społeczności/ planowania i
pisania projektów/ pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania na działalność organizacji/
budowania zespołu i praca w zespole… dla obecnych i przyszłych wolontariuszy w dziedzinie
kultury…

…lub innych, jakie uznamy wspólnie za potrzebne.


Wsparcie w utworzeniu/rozwijaniu/planowaniu i realizowaniu działań w dziedzinie
kultury/sztuki, profesjonalnej i amatorskiej, w tym:

- Wsparcie min. w planowaniu nowej oferty kulturalnej w waszej miejscowości/regionie
- Wsparcie w pozyskiwaniu partnerów do planowanych przedsięwzięć (również –
międzynarodowych)
- Wsparcie w budowaniu sieci współpracy międzysektorowej: sektora pozarządowego,
publicznego i prywatnego – domów kultury, władz lokalnych, organizacji pozarządowych,
sponsorów…
- Wsparcie w planowaniu rozwoju organizacji
- Wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność organizacji
- Wsparcie tłumacza (jeśli potrzebne).

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Dodatkowe korzyści:
- Udział w międzynarodowym, duńsko-fińsko-litewsko-białorusko-polskim projekcie;
- Możliwość nawiązania nowych kontaktów, współpracy i partnerstw;
- Udział w międzynarodowym spotkaniu partnerów, które odbędzie się w sierpniu 2017 r. w BielskuBiałej;
- Udział 2 przedstawicieli grup pilotażowych w konferencji podsumowującej w Helsinkach w
listopadzie 2018 r.;
- Rozpromowanie działań i efektów działań zaangażowanych organizacji w regionie Morza
Bałtyckiego.

Jak się zgłosić do udziału w projekcie pilotażowym?
Przesyłając do nas zgłoszenie, na wzorze zamieszczonym na www.fundacjaaie.eu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji/odpowiedzi na pytania prosimy o kontakt:
Tel.: 511-551-439; e-mail: faie@fundacjaaie.eu.

Zapraszamy do współpracy!

