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Jesteśmy aktywni – kolejny projekt do zdobycia! 
 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów złożyło wniosek  

o dofinansowanie projektu, pt.:  Uczę się, bo tego chcę, w ramach konkursu 

„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” priorytetu: IX 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

7 sierpnia Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opublikował listę 

rankingową projektów dla konkursu o nr I/9.5/A/12-I , wówczas dowiedzieliśmy się, że 

złożony przez Stowarzyszenie  wniosek został rekomendowany do dofinansowania. Pojawił 

się jako 71 na liście rankingowej. 

Podczas spotkania negocjacyjnego przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej  

i Stowarzyszenia 11 września 2012 r., które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Dolnośląskiego, wynegocjowaliśmy dofinansowanie dla naszego projektu  

w kwocie 45 835,00 zł. 

Aktualnie projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. 

 

 

Dla ciekawskich - skrócony opis naszego projektu 

Uczę się, bo tego chcę 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Okres realizacji projektu i zajęć prowadzonych w ramach realizacji projektu:  

01.01.2013 – 30.06.2013 r. 

 

Główny cel projektu:  

Zwiększenie dostępu do edukacji 44 osób ( dwudziestu dziewięciu kobiet i piętnastu 

mężczyzn) ze wsi Grodzanów poprzez realizację zajęć edukacyjnych  

w miejscu zamieszkania. 

 

W ramach projektu w świetlicy wiejskiej w Grodzanowie realizowane będą następujące 

zajęcia: 

- Gry i zabawy edukacyjne dla dzieci – 34 godz. 

- Zajęcia plastyczne dla dzieci – 34 godz. 

- Zajęcia języka angielskiego dla grupy podstawowej i zaawansowanej – razem 98 godz. 

- Zajęcia rękodzieła dla dorosłych tj.: filcowanie, carving, florystyka – razem 36 godz. 

- Zajęcia komputerowe dla dorosłych – 20 godz. 
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- Warsztaty równości szans dla wszystkich uczestników projektu – 3 godz. 

 

Poza tym w ramach projektu zorganizowana zostanie jednodniowa wycieczka 

edukacyjna „Poznaję Wrocław – Stolice regionu” oraz impreza integracyjna 

upowszechniająca rezultaty projektu. 

 

Na rzecz realizacji zajęć w ramach projektu zakupione zostaną pomoce edukacyjne,  

tj.: artykuły biurowe i plastyczne, gry edukacyjne, aparat fotograficzny, flipchart, książki, 

magnetofon na płyty CD, odtwarzacz DVD, płyty DVD, materiały do zajęć rękodzielniczych. 

 

Uczestnictwo w zajęciach będzie bezpłatne. Rekrutacja uczestników projektu odbędzie 

się w  styczniu 2013 r. 


