Głównym założeniem naszego projektu jest rozwijanie zainteresowao i zaspokajanie potrzeb i aspiracji
młodzieży w zakresie kreatywnego spędzania wolnego
czasu i promowania własnej osoby.

Celem jest nauczenie oraz pogłębienie umiejętności gry
aktorskiej i filmowania oraz pisania scenariuszy, a także
publicznej prezentacji przez grupę młodzieży w wieku
13 -19 lat. Grupa ta skupiona jest wokół Klubu "Szarotka" i Wolontariatu Młodych.

Mierzalnymi efektami projektu będą:
1. Przedstawienie teatralne.
2. Cztery ok. 15-20 minutowe filmy.
3. Wyjazd do teatru.
4. Kostiumy szachowe, dekoracja sceniczna.
5. Prezentacje internetowe z realizacji projektu.
6. Publikacje prasowe i internetowe.
7. Kronika i album z realizacji projektu.
8. Zakup profesjonalnej kamery filmowej.
Kwota dotacji otrzymana na realizację projektu wynosi

7.000,00 zł.
Czas realizacji: styczeo – czerwiec 2011. Finał wraz z
publiczną prezentacją efektów projektu w połowie
czerwca.
Koordynatorem projektu jest Małgorzata Krzyżek.
Koordynatorem zajęd teatralnych jest Justyna Owcarz.
Za realizację i rozliczenie projektu odpowiada Adam

Krawiec.
Strona internetowa projektu:

http://www.szarotka-rs.pl

Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do
20 tyś. mieszkańców).
Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez
młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).
Realizowane projekty, powinny rozwijać u młodzieży:
☺ umiejętność właściwej oceny środowiska, w
którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces
poznawania środowiska lokalnego i analizowanie
swoich mocnych i słabych stron;
☺ umiejętność samodzielnego i aktywnego
planowania własnej przyszłości, poprzez udział
w opracowaniu celów i harmonogramu projektu
oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę
praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu
celów życiowych.
☺ umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji
społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
☺ przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i
ich efektów, udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie(za
pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia
osobistego sukcesu.

http://www.rownacszanse.pl

Każdy z nas jest artystą

- Projekt realizowany
przez Klub Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice
Górne i Wolontariat Młodych

w ramach Programu „Równać Szanse 2010” –
Regionalny Konkurs Grantowy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

Każdy z nas jest artystą
Nasz teatrzyk
Baśo będzie opowiadała historię chłopca, który nie
potrafi porozumied się z rodzicami, czuje się niezrozumiany i przenosi się w magiczny sposób do krainy, w której rządzi władca Szach. Jako biały Pion
znajdzie się w miejscu niezwykłym. Jego przewodnikiem będzie Skoczek. W trakcie pobytu chłopiec
spotka czarodziejkę Wieżę, pomoże księżniczce
Blance i pozna, jak pasjonującą grą są szachy.

Grupy filmowe
I - Nasz spektakl teatralny
Celem grupy jest samodzielne stworzenie około 20minutowego filmu przedstawiającego proces przygotowao do wystawienia spektaklu teatralnego o tematyce
szachowo – baśniowej ( w tym m.in. pracę nad scenariuszem, tworzenie dekoracji, próby łącznie z generalną
itp.). Film zostanie zaprezentowany w czerwcu 2011 na
uroczystym spotkaniu finałowym zakooczenia realizacji
projektu ( przed spektaklem teatralnym).
CZOCHARA Jakub - Wadowice Górne
DUBIEL Paulina - Jamy
FORGIEL Darek - Wadowice Górne
JASIAK Natalia - Przebendów
LEŚ Adrian - Przebendów
LONCZAK Aleksandra - Wadowice Dolne
MOSKAL Magdalena - Kosówka
OGORZAŁEK Klaudia - Wadowice Górne
PIETRAS Klaudia - Wola Wadowska
ROBAK Magdalena - Wampierzów - szef grupy
ROBAK Patrycja - Wampierzów

RYBIOSKA Anna - Wadowice Górne
STRYCHARZ Dominik - Wola Wadowska
STRYCHARZ Klaudia - Wola Wadowska
TURCZYN Klaudia - Jamy
WOJTARSKA Karolina - Przebendów

II - Młodzież mamy wspaniałą
Celem grupy jest samodzielne stworzenie około 20minutowego filmu przedstawiającego sylwetki uzdolnionej młodzieży w czasie wykonywania czynności – (np.
laureaci olimpiad szkolnych, sportowcy, artyści, ich wypowiedzi itp.). Film zostanie zaprezentowany w czerwcu
2011 na uroczystym spotkaniu finałowym zakooczenia
realizacji projektu.
DUNAJ Martyna - Jamy
KOŚCIELNA Sylwia - Wadowice Górne
KOZIOŁ Natalia - Jamy
KRAMARZ Kinga - Wierzchowiny
KRĘCIGŁOWA Ewa - Wadowice Dolne
KRZYŻEK Elżbieta - Wadowice Górne - szef grupy
KRZYŻEK Marta - Wadowice Górne
KUSEK Magdalena - Wampierzów
NAPRAWA Izabela - Wampierzów
OPAŁACZ Agnieszka - Przebendów
STRYCHARZ Małgorzata - Wadowice Górne
STRYCHARZ Mariola - Wola Wadowska
ŚPIEWAK Magdalena - Wampierzów

III - Twórcy ludowi
Celem grupy jest samodzielne stworzenie około 20minutowego filmu przedstawiającego sylwetki osób oraz
ich dzieła (ludowi rzeźbiarze, malarze, tkacze, pieśniarze, poeci, hafciarki itp.). Film zostanie zaprezentowany
w czerwcu 2011 na uroczystym spotkaniu finałowym
zakooczenia realizacji projektu.
BEDNARZ Magdalena - Wadowice Dolne
BEDNARZ Dawid - Wampierzów
BIGDA Wojciech - Wierzchowiny - szef grupy

BRZOSTECKA Magdalena - Przebendów
GRZANKA Paweł - Przebendów
GWÓŹDŹ Kamil - Jamy
KRĘCIGŁOWA Magdalena - Wadowice Dolne
LONCZAK Lidia - Wadowice Dolne
ŁUCJA Kupiec - Suchy Grunt
NELEC Barbara - Wierzchowiny
NIEDBAŁA Agata - Wadowice Górne
RUGAŁA Damian - Wampierzów
RYCZEK Dominika - Wadowice Dolne
SASOR Sabina - Przebendów
SZOT Agnieszka - Przebendów

IV - Baśniowe miejsca i legendy
Celem grupy jest samodzielne stworzenie około 20minutowego filmu przedstawiającego ciekawe pod
względem ukształtowania, historii, legend i opowieści
miejsca, które mogą byd wykorzystane do organizowania zabaw i gier terenowych, a także zwiedzania i propagowania wśród turystów). Film zostanie zaprezentowany w czerwcu 2011 na uroczystym spotkaniu finałowym zakooczenia realizacji projektu.
BABIEC Aneta - Wola Wadowska
BEDNARZ Martyna - Jamy
FILIP Justyna - Jamy
DUDEK Marek - Izbiska
JAŹWIEC Karolina - Izbiska - szef grupy
JĘDO Monika - Wola Wadowska
MAZUR Stanisław - Izbiska
MIDURA Paweł - Wadowice Górne
OGARA Paulina - Jamy
RYBAK Wiktoria - Wola Wadowska
SZENDOŁ Justyna - Dulcza Mała
TABAKA Angelika - Izbiska
WOJTUSIAK Paulina - Izbiska

Dołącz do nas !
Zapraszamy !!!

