I MIEJSCE:
Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego

Inicjatywa: „poCZYTALNIA”
Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej

Inicjatywa polegała na opracowaniu przez koordynatora ds. programowych Fundacji – Panią
Katarzynę Kalinowską-Moreń wspólnie z młodzieżą projektu pod nazwą ,,poCZYTALNIA”, którego
głównym celem było zainteresowanie młodzieży szkolnej rozwijaniem umiejętności w zakresie
wykorzystania potencjału lokalnego środowiska poprzez wydanie własnego czasopisma, co pozwoliło
na prezentację i promocję przez młodzież własnych działań. Głównym efektem realizowanego
przedsięwzięcia było opracowanie i wydanie przez młodzież projektową 10 numerów czasopisma –
miesięcznika w nakładzie 500 egzemplarzy. W publikacji lokalnej znalazły się m.in. artykuły społeczne,
o szkołach, muzyczne, filmowe, młodzież przeprowadziła wywiady z różnymi osobami z terenu Gminy
Stoczek Łukowski, opisywała dobre praktyki edukacyjne, przedstawiała swój pogląd na tematy
społeczne, oświatowe, historyczne i kulturalne.
W ramach projektu, oprócz publikacji 10-ciu numerów czasopisma, przeprowadzono szereg
działań, w tym warsztaty: z dziennikarstwa prasowego, obsługi programu w trybie online tzw. Qmama,
z pisania tekstów, grafiki, redakcji tekstu oraz korzystania z potrzebnych aplikacji, z dziennikarstwa
śledczego z redaktorem Tygodnika Siedleckiego. Odbyły się dwie wizyty studyjne w redakcjach:
Tygodnika Siedleckiego i Gazety Wyborczej. Młodzież zorganizowała Świąteczne spotkanie z Zespołem
Ludowym "Kobierzec", piknik dla dzieci, połączony z grami i zabawami "Dawniej i dziś" na placu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach, wyjazd do grupy projektowej ER w Węgrowie,
biwak pod namiotami z Kołem Łowieckim TROP, strefy zabaw dla dzieci podczas festynu na powitanie
lata w Starych Kobiałkach, grę terenową oraz wieczór filmowy. Grupa projektowa wzięła udział
w Regionalnej Konferencji Programu Równać Szanse w Lublinie, po której opracowała specjalną gazetę
pokonferencyjną dla Fundacji SMK.
Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynęło na integrację pokoleniową młodzieży z seniorami
poprzez dzielenie się przez osoby starsze wiedzą o swojej historii, regionaliźmie, zwyczajami, które
młodzież opisywała w miesięczniku. Młodzież spotykała się z seniorami indywidualnie oraz w czasie
wigilii i festynu. Rozmawiała o przeszłości i przyszłości. Deklarowała swoją pomoc przy realizacji działań
Klubu Seniora. Tego typu projekty są doskonałym przykładem działań międzypokoleniowych, uczą, jak
dzielić się wiedzą i doświadczeniem, są świetnym impulsem do pracy na rzecz lokalnej społeczności
i ubogacają wspólnotową codzienność.

