„DZIAŁANIA. Czyli: Co chcemy zrobić? O co chodzi?
Powiemy to w skrócie: zapraszamy Cię do wzięcia udziału w fascynującej przygodzie
odkrywania dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego 3 wsi na Pogórzu Dynowskim.
Za mało, prawda? No to powiemy nieco więcej ;)
Chcemy, żebyś pomógł nam odkryć skarby lokalnego dziedzictwa przyrodniczego,
kulturowego i historycznego w Twojej wsi lub pobliskiej miejscowości. Te skarby
dziedzictwa pewnie mijasz każdego dnia i nawet sobie nie zdajesz sprawy, że one znajdują się
tuż obok Ciebie.
W każdej z 3 wsi, Ciebie i innych młodych ludzi - podczas dwudniowej wycieczki przygotujemy do roli poszukiwaczy skarbów. Poszukiwanie skarbów prowadzone będzie
w ramach konkursu. Każdy odkrywca zostanie nagrodzony. Poszukując skarby znajdziesz
razem z innymi uczestnikami prawdziwych Skarbników: osoby starsze, które naprawdę
dużo wiedzą i sporo pamiętają. Wsłuchując się w Skarbników łatwiej będzie Tobie i innym
poszukiwaczom odnaleźć:
• najbardziej wartościowe (bo bogate w dawne odmiany drzew owocowych) tradycyjne
sady oraz
• historię o lokalnych bohaterach z czasów II wojny światowej.
Skarbników zaprosimy do udziału w projekcie i już razem, w 3 międzypokoleniowych
grupach (każda w swojej wsi), odkryte skarby spróbujecie ocalić od zapomnienia i wydobyć
z ukrycia. Twoim (Waszym wspólnym) zadaniem będzie utworzenie ścieżki ekoedukacyjnej
z tradycyjnych sadów oraz historycznego questu.
W każdej z 3 miejscowościach powstanie taka 1 ścieżka i 1 gra terenowa. Żeby mieć
pewność, że odkryte skarby naprawdę są najcenniejsze, to wspólnie skonsultujecie
ze społecznością lokalną ich wartość i umiejscowienie.
Nie martw się, warsztaty i spotkania robocze, w których weźmiesz udział sprawią, że nawet
się nie zorientujesz, że w tej dobrej zabawie nauczysz się być prawdziwym odkrywcą.
Weźmiesz udział w wycieczce do Arboretum, spotkaniach identyfikujących dawne odmiany
drzew, warsztatach z tworzenia filmików, warsztatach ochrony ptaków i tworzenia „ptasich
rajów”, warsztatów szczepienia drzew owocowych dawnych odmian… i innych
interesujących spotkaniach.
Wszystkie te zajęcia pozwolą nam - wspólnie - zorganizować wielkie świętowanie sukcesów
i dzielić się z mieszkańcami Twojej wsi odkrytymi skarbami. Z poszukiwacza przemienisz się
w prawdziwego ratownika dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i historycznego własnej
wsi”.*
* - Cytowany fragment pochodzi ze strony: http://www.tradycyjnazagroda.pl/miedzypokoleniowe-rady-wsi-fio-20192020.html
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Podstawowe informacje o projekcie
„Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi
na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego”
Projekt polega na rozwijaniu aktywności społecznej oraz integracji międzypokoleniowej bazującej na ochronie
dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego w 3 wybranych wsiach Pogórza Dynowskiego.
Uczestnikami projektu mogą zostać:
• w grupie młodych uczestników: uczniowie szkół podstawowych od IV do VIII klasy, uczniowie szkół
średnich oraz studenci, a także osoby do 29 roku życia, mieszkańcy woj. podkarpackiego. Przy czym
pierwszeństwo udziału przysługuje uczniom szkół podstawowych z klas VI-VIII.
• w grupie starszych uczestników: osoby od 45 roku życia. Przy czym pierwszeństwo udziału przysługuje
osobom, które ukończyły 60 rok życia.
Ponadto uczestnicy projektu powinni pochodzić przede wszystkim z gmin: Jawornik Polski, Kańczuga lub Dynów.
W uzasadnionych przypadkach możliwy jest udział również osób z innych okolicznych gmin położonych w środkowej
części Pogórza Dynowskiego.
Główne zaangażowanie uczestników projektu przewiduje się w okresie: od września 2019 r. do listopada 2020 r.
Działania ze wstępnym harmonogramem:
1. Działania realizowane wyłącznie dla młodych uczestników projektu:
a. Dwudniowy warsztat integracyjno-szkoleniowy przygotowujący do uczestnictwa projekcie – 2 dni, wyjazd
z noclegiem i wyżywieniem w ośrodku wypoczynkowym/hotelu, miejsce zostanie uzgodnione z uczestnikami
projektu, termin: weekend, I/II dekada września 2019 r.
b. Konkurs (z nagrodami) fotograficzno-dokumentujący prowadzony wśród seniorów w temacie tradycyjnych
sadów oraz lokalnej historii – termin realizacji: II-III dekada września 2019 r.
2. Działania realizowane w grupach międzypokoleniowych (młodzież z seniorami)
a. Jednodniowa wycieczka studyjna do Arboretum połączona z warsztatem dot. rozpoznawania dawnych
odmian drzew owocowych – 1 dzień, miejsce realizacji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
k/Przemyśla, termin realizacji: wrzesień/październik 2019 r.
b. Warsztat z tworzenia lokalnego questu historycznego – 3 spotkania, zwykle po ok. 6 godz., termin realizacji:
październik-grudzień 2019 r.
c. Spotkania robocze (organizacyjne) zespołów międzypokoleniowych (tzw. Międzypokoleniowych Rad Wsi)
przygotowujące do przeprowadzenia lokalnych konsultacji społecznych (opiniujących przebieg tworzonej
ścieżki ekoedukacyjnej oraz historycznej gry terenowej) – zwykle 1 spotkanie na miesiąc, 12 spotkań w okresie
od października 2019 r. do października 2020 r.
d. Zorganizowanie konsultacji społecznych we wsi (dot. tworzonego questu i ścieżki ekoedukacyjnej) 1 spotkanie, termin realizacji: listopad/grudzień 2019 r.
e. Spotkanie testujące w terenie quest historyczny - 1 spotkanie w terenie, termin realizacji: listopad/grudzień
2019 r.
f. Spotkanie dot. oficjalnego otwarcia questu historycznego - 1 spotkanie, ok. 1-2 godz., termin realizacji:
grudzień 2019 - marzec 2020 r.
g. Spotkania dot. rozpoznawania dawnych odmian drzew owocowych, stworzenia planu wybranych sadów
oraz oznakowania ścieżki ekoedukacyjnej tablicami informacyjnymi – 3-4 spotkania, zwykle od 3 do 6 godz.,
okres realizacji: od października do listopada 2019 r. oraz od sierpnia do listopada 2020 r.
h. Spotkania robocze i warsztaty (z nauki szczepienia drzew owocowych, z budowy budek dla ptaków, z tworzenia
filmów oraz zarządzania serwisem internetowym) przygotowujące do prowadzenia spotkań otwartych dla
społeczności lokalnej - 8-10 spotkań, od 4 do 8 godz. w zależności od rodzaju zajęć, termin realizacji: od lutego
do września 2020 r.
i. Spotkanie otwarte dla społeczności lokalnej – pomoc w organizacji i współprowadzenie – 1 spotkanie
całodniowe, termin realizacji: październik/listopad 2020 r.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY dla jego uczestników.
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