
Projekt „Akademia zapomnianego rękodzieła” realizowany jest z funduszu Unii 
Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu” 
 
„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać 
dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie, w wieku 13-30 lat mogą 
realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie 
wolnym od nauki. Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz 
organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, 
rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową. „Młodzież w działaniu” 
wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz 
sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. Za realizację programu w Polsce odpowiada 
Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę pełni Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji. 
 
Projekt nosi tytuł „Akademia zapomnianego rękodzieła”. Tematyka przedsięwzięcia 
dotyczy działań związanych z odnajdywaniem oraz promowaniem zapomnianych, ginących 
tradycji, obyczajów i rękodzielnictwa polskiego. Pośrednio projekt nawiązuje do treści 
związanych z integracją międzypokoleniową oraz spraw związanych z tolerancją wobec osób 
niepełnosprawnych. 
 
Celami projektu są: 
- przypominanie i promowanie wśród młodego pokolenia tradycji i obyczajów polskich, 
- aktywizowanie życiowe i społeczne osób starszych poprzez  wykorzystanie ich 
doświadczenia życiowego, umiejętności, wspomnień,  
- integracja i obalanie uprzedzeń i postaw nietolerancji wobec osób niepełnosprawnych. 
 
Projekt opiera się na realizacji następujących działań: 
- warsztaty tematyczne (kulinarne), rękodzielnicze (zdobiennicze, ceramiczne, tkackie), w 
których udział wezmą razem: osoby niepełnosprawne, osoby starsze oraz grupy młodzieży 
szkolnej, 
- wyjazd grupy uczestników projektu do miejsca związanego z tradycją i obyczajami, 
- plenerowa impreza integracyjna pod nazwą „Festiwal rękodzielniczy – inicjatywa opierać 
się będzie na pokazach, konkursach, zabawach tematycznych. 
 
Projekt realizowany będzie od maja do listopada 2013 r. w ścisłej współpracy Wałeckiego 
Centrum Kultury i Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu. 
 
Projekt ma założone konto na Facebooku: pod nazwą: Akademia Zapomnianego 
Rękodzieła, gdzie zamieszczane będą wszystkie aktualne informacje i zdjęcia z realizacji 
poszczególnych etapów projektu.  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ProjektAkademiaZapomnianegoRekodziela?ref=hl

Projekt ten jest realizowany
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Młodzież w działaniu”.


