Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć/projektów
do Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna
Osoba/instytucja zgłaszającą
Nazwa

Adres
Dane kontaktowe
(telefon/e-mail)

Miejski Ośrodek Kultury
im. Klemensa Waberskiego
w Gnieźnie
ul. Łubieńskiego 11
62 – 200
Gniezno
tel. (61) 426 46 30
sekretariat@mok.gniezno.pl
Przedsięwzięcie/projekt

Nazwa

„Strefa inicjatyw dla wszystkich i dla każdego”

Lokalizacja

Miejski Ośrodek Kultury – centrum Gniezna

Opis przedsięwzięcia/projekt

Miejski Ośrodek znajduje się w Podobszarze I – Stare miasto.
Projekt jest skierowany do:
- DZIECI I MŁODZIEŻY – Strefa figli i mądrości
Strefa (dla dzieci od 3 m-ca – 6 lat) to nowocześnie
wyposażone miejsce (elem. sensoryczne oraz sali
doświadczania świata) zabaw i rozwoju dla dzieci. Plac
będzie przystosowany w elementy wspierające rozwój dzieci
niepełnosprawnych, co będzie sprzyjało od najmłodszych lat
integracji. Ponadto w tej strefie znajdywać się będą miejsca
twórczości oraz kącik małego czytelnika i kącik gier. Obok
będzie strefa aktywności dla Opiekunów. Przedłużeniem
strefy figli będą pomieszczenia przeinaczone dla dzieci
starszych (od 6 lat) oraz młodzież czyli tzw. strefa mądrości.
Przeprowadzane tam zostaną zajęcia artystyczne,
rozwijające wiedze i umiejętności oraz profilaktyczne jak np.
arteterapia, warsztaty upcyklingowe, warsztaty czerpania
papieru, sensoplastyka, zajęcia plastyczne. W ramach strefy
odbywać się będą zajęcia edukacyjne: nauka języka obcego,
warsztaty związane z kulturą regionu np. gwara
wielkopolska, warsztaty podróżnicze, pokazy przyrodnicze,
warsztaty kreatywne wraz z elementami sztuczek
magicznych i warsztaty eksperymentów chemicznych.
- SENIORÓW – Strefa wigoru i inspiracji
Seniorzy to coraz liczniejsza grupa społeczna, potrzebne są
działania skierowane na rzecz ich aktywizacji, celem jak
najdłuższego zachowania aktywności zawodowej oraz
uczestnictwa w życiu społecznym. W związku z powyższym
planowane są formy zajęć w przestrzeni, jak np. zajęcia
ruchowe – sportowe, usprawniające, korekcyjne (na
specjalnie dobranym sprzęcie sportowym); terapeutyczne ;
warsztaty artystyczne; nauka języka angielskiego; warsztaty
informatyczne (nauka obsługi komputera, smartfona,
tableta) ,organizacja spotkań integracyjnych, tematycznych i

zabaw tanecznych.
Poprzez warsztaty proponowane przez MOK osoby starsze
mają szansę zawrzeć nowe znajomości, nabywać nowe
kompetencje. Zajęcia będą dostosowane do zróżnicowanych
potrzeb uczestników (w tym dla osób niepełnosprawnych)
- DLA KAŻDEGO – Strefa natchnienia i kunsztu
Strefa natchnienia i kunsztu to zajęcia twórcze w ramach
pracowni artystycznych i Ogrodu zimowego. Galeria będzie
miejscem dostępnym dla wszystkich zainteresowanych
sztuką najnowszą. Prezentowane tu wystawy będą miały
charakter indywidualny i zbiorowy. Zaproszenia do
eksponowania prac skierowane zostaną do artystów ze
znaczącym dorobkiem twórczym jak i młodych adeptów
sztuki, dzięki kontaktom z Uniwersytetem Artystycznym w
Poznaniu. To właśnie tutaj będzie miejsce spotkań
mieszkańców miasta. Łatwy dostęp od ulicy Łubieńskiego
pozwoli bez oporów wejść „po drodze” także osobom, które
na co dzień nie obcują z kulturą i sztuką. Będzie to przestrzeń
publiczna dostępna dla każdego, bez względu na wiek czy
ograniczenia.
Istotnymi działaniami galerii będą autorskie programy
edukacyjne dla dzieci pod nazwą "Spotkania bliżej sztuki".
Do zadań galerii będzie należała także integracja lokalnego
środowiska twórczego poprzez organizację spotkań
autorskich i poetyckich, minirecitali, niewielkich form
teatralnych i multimedialnych. Przestrzeń wystawiennicza
zostanie połączona z kawiarnią artystyczną, gdzie będzie
można poczytać prasę i książki oraz obcować ze sztuką. W
najbliższym sąsiedztwie galerii odbywać się będą zajęcia:
teatralne, modelarskie, literackie, z haftu artystycznego i
arteterapii, zajęcia edukacyjne z dziećmi. Ogród zimowy,
będzie miejscem spotkań i twórczości pracowni malarskiej,
konsultacji plastycznych, nauki rysunku i malarstwa oraz
przestrzeni wystawienniczej do prezentacji rozbudowanej
twórczości amatorskiej.
Uczestnikami zajęć i imprez w Miejskim Ośrodku Kultury
będą mi.in. osoby z Klubu Seniora „Radość”, Miejskich
Świetlic Socjoterapeutycznych, Stowarzyszenia na rzecz
pomocy osobom bezdomnym i integracji społecznej „Dom”,
Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Tęcza”,
Stowarzyszenia Rehabilitacyjno – Kulturalnego „Promyk”,
Zakładu Karnego w Gębarzewie. Projekt zakłada stworzenia
przyjaznego miejsca poprzez działania kulturalne,
edukacyjne i profilaktyczne. Miejski Ośrodek Kultury ma być
miejscem, w którym poprzez obcowanie z kulturą i sztuką
można będzie uwolnić się od codziennych problemów, gdzie
można będzie zadbać o swoje wnętrze a także miejscem,
gdzie w sposób łagodny i naturalny będzie można walczyć ze
swoimi słabościami.
Realizowany projekt będzie wpływał na wzrost poziomu
uczestnictwa w życiu kulturalnym i publicznym, a tym
samym ograniczy negatywne zjawiska społeczne. Projekt

zakłada równość szans, tolerancję i integrację.
Podmiot realizujący

Cel (planowany rezultat)

Koszty realizacji
Lata realizacji
Źródło finansowania

W jaki sposób przedsięwzięcie/projekt
wpłynie na jakość życia
mieszkańców?

Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa aberskiego
w Gnieźnie

-poprawa jakości życia mieszkańców poprzez działania w
zakresie integracji i aktywizacji społecznej
- zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
oraz ograniczenie patologii społecznej
- niwelacja zdiagnozowanych deficytów i nierówności
społecznych, związanych z występowaniem na obszarze
zdegradowanym dysfunkcji
- poprawa warunków życia mieszkańców w przestrzeni
publicznej i prywatnej
- rozszerzenie oferty kulturalnej i oferty spędzania wolnego
czasu dla mieszkańców w tym dla osób starszych, dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych
-rozwijanie zainteresowań oraz podnoszenie kompetencji
mieszkańców Gniezna
1 000 000 zł
2019-2020
EFS i dotacje celowe z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie

Projekt „Strefa inicjatyw dla wszystkich i dla każdego” ułatwi
mieszkańcom dostęp do edukacji, kultury, sztuki, rozrywki,
sportu i rekreacji oraz wypoczynku. Zwiększy się aktywność
mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego, zostaną stworzone
warunki dla inicjatyw społecznych oraz rozwoju lokalnych
społeczności. Osoby korzystające z projektu będą mogły
efektywnie spędzić czas poprzez udział w warsztatach i
wydarzeniach. Nabędą nowe kompetencje, które pozwolą
im lepiej funkcjonować w życiu prywatnym i zawodowym.
Różne grupy społeczne będą mieć szansę na integrację i
aktywizację. Projekt ociepli przestrzeń zabytkowego
Miejskiego Ośrodka Kultury. Wesprze także mieszkańców
miasta Gniezna zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Rezultaty zostaną zmierzone na podstawie liczby osób,
które skorzystają z oferty.

