
Projekt pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju 

społecznego" - edycja IV 

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” z siedzibą w Limanowej otrzymało dotację na 

realizację projektu pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju 

społecznego" – IV edycja. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa 

Małopolskiego w dziedzinie kultury. 

Mając na uwadze sukces poprzednich edycji projektu, zadowolenie na twarzach uczestników, 

zainteresowanie, zapotrzebowanie i zaangażowanie ze strony odbiorców, do których zostały 

skierowane zadania; również w tym roku Stowarzyszenie postanowiło kontynuować cele oraz 

zamierzenia projektu i starać się o fundusze na IV. edycję projektu.  

W ramach kolejnej już edycji w/w projektu przeprowadzony zostanie cykl spotkań-

warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzonych m.in. przez osoby znające 

tradycję i kulturę regionalną. Każde zorganizowane spotkanie będzie podzielone na 3 części 

tj.: pierwsza część przybliży uczestnikom projekt Mecenat Małopolski Plus oraz realizowany 

projekt; druga część zostanie przeprowadzona przez osobę, doskonale znającą dawne 

zwyczaje, kulturę, tradycję regionu i specjalizującą się w jakiejś dziedzinie np. lokalny twórca 

ludowy, Pani z Koła Gospodyń Wiejskich czy osoba starsza; trzecia część to warsztaty 

plastyczno-artystyczno-manualne prowadzone przez Panią instruktor, które pozwolą na 

popularyzację i odtworzenie zanikających dziedzin rękodzieła ludowego. 

Każdy uczestnik warsztatów będzie miał możliwość namacalnie spotkać się z regionalizmem, 

kulturą, tradycją swojego regionu, spotkać się z osobą zajmującą się na co dzień 

kultywowaniem lokalnych tradycji.  

Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować 

bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni 

wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera aktywność osób starszych oraz 

integrację wewnątrz- i międzypokoleniową poprzez kształtowanie wiedzy i umiejętności, 

szczególnie wśród kobiet przy pomocy zainicjowanego przez Stowarzyszenie innowacyjnego 

w regionie cyklu zorganizowanych warsztatów. W warsztatach będą uczestniczyć m.in. 

lokalni liderzy, twórcy ludowi, co dodatkowo wzbogaci spotkania. Ponadto udział dzieci i 

młodzieży w prowadzonych warsztatach pozwoli na wzbudzenie i umocnienie świadomości 

własnych korzeni, folkloru i dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo warsztaty, podczas 

których tworzone będą prace artystyczne pozwolą wszystkim uczestnikom spędzić wolny 

czas w sposób kreatywny, twórczy i aktywny, pozwalając im na odkrywanie i rozwijanie 

swoich talentów, a także praktyczne kultywowanie tradycji. Warsztaty pozwolą reaktywować 

i ożywić lokalną tradycję związaną m.in. z świętami obchodzonymi podczas całego roku 

kalendarzowego oraz poszczególnymi porami roku. 

Pomysł na zadania realizowane w ramach projektu wyrosły na kanwie potrzeb promowania i 

kształtowania pożądanych społecznie postępowań w zakresie zachowania i ochrony 

dziedzictwa kulturowego regionu, aktywizacji i integracji wewnątrz- i wielopokoleniowej. 



Wzajemne poznawanie się pokoleń, kształtowanie relacji, wzajemnie spędzone chwile 

zaowocują powstaniem nici przyjaźni i wspólnej przestrzeni międzypokoleniowej, a po 

zakończeniu projektu będą trwałym, samodzielnym elementem życia publicznego i 

kulturalnego. Ideą projektu jest wykorzystanie bogatych, a jednocześnie zróżnicowanych 

tradycji regionalnych kultywowanych szczególnie przez starszych mieszkańców powiatu 

limanowskiego. 

W ciągu realizacji projektu zostaną zorganizowane 2 wystawy – w 2016 i 2017 r. Wystawy 

będą miały charakter podsumowujący działania, które zrealizowano w danym roku. Miejsce 

wystawy zostanie wybrane w taki sposób, aby było dostępne dla szerokiej grupy 

mieszkańców powiatu limanowskiego. Podsumowaniem wszystkich działań będzie folder 

informacyjny mający na celu utrwalenie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Folder pozwoli 

na popularyzację lokalnych twórców oraz osób podtrzymujących miejscowe obrzędy, 

zwyczaje, tradycje. Zamieszczone zostaną w nim wywiady z seniorami i osobami młodszymi, 

przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich, twórcami ludowymi, a także atrakcyjne opisy 

twórców ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich. 

 

Wszystkich zainteresowanych terminami spotkań realizowanych w ramach projektu pn. 

,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" -  IV  edycja prosimy 

o śledzenie strony internetowej Stowarzyszenia Razem dla Regionu www.rdr.ilimanowa.pl 

oraz profilu fanpage na Facebooku. 

 

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z biurem działającym w ramach w/w 

projektu wszystkich tych z Państwa, którzy zainteresowani są zorganizowaniem spotkań 

połączonych z warsztatami w swojej miejscowości. 

 

Adres siedziby biura:  ul. MB Bolesnej 18A, 34-600 Limanowa 

Adres e-mail: rdr@poczta.onet.pl 
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