OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH MIKROPROJEKTU
PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020

DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwa instytucji:
Kraj:

Gmina Jordanów
Polska

Forma prawna:

Jednostka Samorządu Terytorialnego

Adres:

Rynek 2, 34-240 Jordanów

Tel./faks./e-mail:

182693510/182693526/gmina-jordanow@rubikon.pl

Osoba do kontaktu:

Józefa Hanusiak

OPIS PROJEKTU:
•
•
•

Cel: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania
zasobów dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego przez zwiedzających i mieszkańców na
obszarze projektu parasolowego poprzez
realizację mikroprojektów.

• Grupy docelowe: mieszkańcy gminy Jordanów
• Działania:

Krótki opis projektu
Max 500 znaków

1. Zadanie będzie składać się z następujących działań:
- Warsztaty haftu tradycyjnego – w ramach zajęć przeprowadzimy
warsztaty plastyczne dla grupy 100 dzieci z terenu Gminy Jordanów oraz
ze Słowacji, podczas których uczestnicy poznają elementy stroju, jego
zdobnictwo i funkcje, podczas zajęć przedstawimy prezentacje
multimedialną dla dzieci, drugim etapem tych warsztatów, będą zajęcia
dla młodzieży i dorosłych, których wymiernym rezultatem będą stroje,
planujemy przeprowadzić cykl warsztatów haftu tradycyjnego, podczas
którego uczestnicy poznają kilka wybranych technik hafciarskich
stosowanych dawniej w zdobnictwie ludowym na pograniczu polskosłowackim; w ramach warsztatów, poznając poszczególne techniki
wykonają elementy do tradycyjnego stroju, takie jak kryzy do damskich
bluzek i męskich koszul, halki i zapaski. Elementy te
zostaną wykrojone i zszyte przez krawcową, zaś rolą uczestników
warsztatów będzie ozdobienie ich haftami zgodnymi z tradycyjnym
strojem kliszczackimi. Podczas zajęć zostanie przedstawiona prezentacja
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multimedialna dotycząca roli haftu w polskiej i słowackiej kulturze
ludowej. Prezentacja dotyczyć będzie charakterystyki motywów
dekoracyjnych, znaczenia symbolicznego wzorów i ich kolorystyki,
znaczenia poszczególnych części strojów, sposobów ich noszenia przez
ludność w zależności od wieku, statusu społecznego czy stanu cywilnego.
2.Warsztaty na instrumentach tradycyjnych – wspólnie ze słowacki
partnerem wybierzemy tradycyjne instrumenty po obu stronach granicy i
na nich przeprowadzimy cykl warsztatów
3. Zajęcia z tańca ludowego – każda ze stron przeprowadzi u siebie
warsztaty z tańca, wspólnie spotkamy się na warsztatach zarówno po
polskiej jak i po słowackiej stronie
4. Wydanie publikacji – publikacja będzie miała charakter książeczki
edukacyjnej dla dzieci, opiszemy w niej również tradycyjne zabawy i
zajęcia dzieci po polskiej i słowackiej stronie.
5. Impreza plenerowa połączona z konferencją naukową „Przemiany
tradycji i kultywowanie jej dzisiaj na pograniczu polsko- słowackim” – na
imprezę zostaną zaproszeni twórcy ludowi z polski i słowacji, podczas
imprezy prowadzone zostaną przez nich warsztaty.
• Termin realizacji: marzec – grudzień 2018
Wspólne przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów
Wzajemna wymiana doświadczeń
Rola instytucji partnerskiej
w projekcie/zakres
współpracy z partnerem
zagranicznym:
Max 300 znaków

Wypełniony formularz proszę przesłać faxem na numer +48 18 266 99 81 lub e- mailem:
pwt@euroregion-tatry.eu
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”
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