
Zadanie 6:  „Kilka słów o ekologii, czyli warsztaty i wyjazd studyjny wzmacniających kapitał społeczny 
na obszarze LGD Razem”– Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży 
 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży podpisało z Lokalną Grupą Działania „RAZEM” umowę na 
realizację grantu pt. „Kilka słów o ekologii, czyli warsztaty i wyjazd studyjny wzmacniających kapitał 
społeczny na obszarze LGD Razem”. Grant został wybrany do realizacji przez Radę LGD „RAZEM”  
i otrzymał dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 8 250,00 zł.  Celem grantu jest 
organizacja spacerów ekologicznych, warsztatów i wyjazdu studyjnego realizowanych, które przyczynią 
się do wzrostu wiedzy i umiejętności z zakresu ekologii ok. 100 mieszkańców gminy Serokomla  
i Adamów. 
 
Zadanie obejmuje organizację: 
- warsztatów florystycznych, które poprzedzone zostaną spacerem nad rzekę Grabówka  
w miejscowości Hordzież, podczas którego uczestnicy zbiorą materiał i wykorzystają go podczas zajęć 
do przygotowania dekoracji na różne okazje, 
- warsztatów „Magia edukacji” i kreatywnych, podczas których uczestnicy  wykonają zabawki  
z prostych, ekologicznych materiałów i ekologiczne torby, które ozdobią w wybrany przez siebie sposób 
farbami lub kredkami 
- warsztatów „Drugie życie śmieci” - podczas których uczestnicy  zrobią zabawki, doniczki lub inne 
przedmioty ze śmieci 
- wyjazdu studyjnego do zagrody edukacyjnej Zielony Poligon - gospodarstwa ekologicznego, 
prowadzonego w miejscowości Nowiny w powiecie radzyńskim, gdzie oprócz wycieczki po 
gospodarstwie odbędą się warsztaty : Bateria z warzyw, Flet z marchewki i doniczka 
samonawadniająca.  
 
Zajęcia skierowane są dla dzieci, młodzieży jak i seniorów. O uczestnictwie w warsztatach decydować 
będzie kolejność zgłoszeń na poszczególne terminy. Przy czym jedna osoba może wziąć udział tylko 
w jednym warsztacie.   
 
Grant współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. 
„Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD 
„RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ 
PRZYSZŁOŚCI”. 

 
 


