
W 2010 roku Gmina Nowosolna przystąpiła do realizacji projektu  

w ramach Programu GRUNDTVIG „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong 

Learning Programme - LLP) 2007 - 2013 w działaniu: Projekty i warsztaty 

Grundtviga , akcja : Projekty Partnerskie Grundtviga nr ref. wniosku: 2010-

1-CY1-GRU06-00937 5 pt. „Young people in action” („Młodzi ludzie w 

działaniu”). 

                W projekcie bierze udział 6 paostw europejskich:  Cypr – koordynator projektu, oraz Bułgaria, Litwa, Łotwa, 

Polska i Rumunia jako partnerzy projektu. Podczas pierwszego roku trwania projektu zrealizowaliśmy wszystkie  

działania zgodnie z harmonogramem. Odbyły się  trzy  wizyty w krajach partnerskich: Cypr, Litwa, Bułgaria. W 

wyjazdach zagranicznych uczestniczyli  młodzi ludzie w roli słuchaczy  oraz przedstawiciele i  pracownicy gminy 

(łącznie 21 mobilności). 

             Spotkania pozwoliły na wymianę doświadczeo zawodowych,  zaprezentowanie własnej oraz poznanie   

kultury innych paostw, a także ich tradycji i historii.  Ponadto, uczestnicy nawiązywali nowe kontakty, rozwijali i 

doskonalili swoje umiejętności językowe. Oprócz tego, brali udział w seminariach oraz tradycyjnych uroczystościach 

o charakterze lokalnym, współpracowali i integrowali się w międzynarodowej  grupie, poszerzali horyzonty ucząc się  

tolerancji dla różnorodności kulturowej.  Kształtowali  poczucie wspólnoty europejskiej przy jednoczesnym 

poszanowaniu  dla własnej kultury i odrębności. 

Dotychczasowe działania i produkty:  

 Przeprowadzono ankietę wśród młodzieży o zagospodarowaniu czasu wolnego i wysłano  wyniki do partnera 

na Cyprze.  Kraj koordynujący projekt przygotował płytę CD z analizą wyników ankiet  z poszczególnych 

krajów. 

 Przekazano  prace plastyczne  wykonane przez młodzież uczestniczącą w projekcie, do Bułgarii.   

Kraj ten przygotował książkę z pracami wszystkich partnerów projektu. 

 Zorganizowano wideokonferencję między Polską a Cyprem. 

 Przygotowano  seminarium  „Jak młodzież spędza czas wolny”, w którym uczestniczyła młodzież, Wójt 

Gminy, przedstawiciele Rady Gminy, Sołtysi, pracownicy gminy oraz mieszkaocy. 

 Prowadzono  koła zainteresowao: muzyczne (wokalno-taneczne), teatralno-plastyczne, sportowe, 

ekologiczne, dziennikarskie. Koła wznowią swoją działalnośd w drugim roku trwania projektu, Koło teatralno-

plastyczne przygotowuje sztukę pt. „Pan Twardowski”.  W pierwszym roku koła przygotowały  „Dzieo Sportu” 

oraz podjęły współpracę z Dyrekcją PKWŁ (m.in. rajdy piesze i rowerowe oraz akcja sprzątania terenu parku). 

Podczas dożynek gminnych młodzież biorąca udział w projekcie zajmowała się malowaniem dzieciom buziek 

farbami.  

 Organizowano zajęcia  „Taoce integracyjne różnych narodów”. 

 Nagrano film DVD z polskimi taocami narodowymi  - młodzież wystąpiła w strojach ludowych.  

               W drugim roku realizacji projektu do zrealizowania pozostały wyjazdy do Rumunii i na Łotwę oraz ostatnia 

podsumowująca projekt wizyta w Polsce. Młodzież przygotuje wspólnie z innymi krajami płytę DVD z tradycyjnymi 

baśniami, płytę CD z piosenkami skomponowanymi przez młodych ludzi  i DVD z teledyskami  oraz  film DVD  

z tradycyjnymi  taocami narodowymi w wykonaniu młodych osób. W październiku odbędzie się spotkanie  

z leaderami kół młodzieżowych, młodymi ludźmi, przedstawicielami  Rady Gminy i dyskusja o projekcie,  

zorganizowane zostanie seminarium dla młodych osób i leaderów kół zainteresowao “Młodzi ludzie  

i komunikowanie się”. 

               Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu oraz produkty publikujemy systematycznie na stronie 

internetowej Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie:     www.gpckie.pl    w zakładce Projekt 

GRUNDTVIG "MŁODZI LUDZIE W DZIAŁANIU" ("Young people in action"). 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 

Projekt  lub  publikacja  odzwierciedlają  jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska  nie ponosi odpowiedzialności   

za  umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

 


