
Zaproszenie szkół gimnazjalnych do współpracy. 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach międzynarodowego projektu współpracy  
o nazwie „Młodzieżowa Akademia Komunikacji” organizuje, wspólnie z innymi lokalnymi grupami 
działania, konkurs „Mam talent dziennikarski”. W projekcie współpracy uczestniczyć będzie łącznie 129 
osób. 

Informacje w pigułce o nas. 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju jest lokalną grupą działania (dobrowolnym, trwałym, 
niezależnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych), która realizuje lokalną strategię 
rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.  

Obszar działania  to 14  gmin województwa zachodniopomorskiego, położonych w trzech powiatach - 
powiat stargardzki: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, 
Suchań;  powiat pyrzycki: Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo. 

Ściśle współpracujemy z gminami w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze 
Stowarzyszenia. Ogłaszamy  konkursy na realizację operacji, wybieramy i  wspieramy najlepsze pomysły na 
rozwój, aby osiągnąć cele wspólnie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzielimy się  wiedzą, 
informujemy, aktywizujemy i promujemy nasz obszar poprzez szkolenia, imprezy, publikacje oraz projekty 
współpracy realizowane w kraju i za granicą.  

Nasza propozycja i zaproszenie do gimnazjów  

(do wszystkich gimnazjów z obszaru Stowarzyszenia „WIR” przekazano pisma z zaproszeniem do 
współpracy). 

Mamy nadzieję, że w szkołach jest młodzież interesująca się tematyką dziennikarską, gdyż celem konkursu 
jest wyłonienie młodzieży gimnazjalnej szczególnie uzdolnionej w zakresie dziennikarstwa bądź 
wykazującej szczególne zainteresowanie tematyką dziennikarstwa, zamieszkałej na terenie Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenia „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie (gminy wymienione powyżej). 

W projekcie międzynarodowym bierze udział 10  lokalnych grup działania z Polski i Czech, łącznie 129 
uczestników. 

Wyłoniony w ramach Konkursu zespół młodych dziennikarzy, będzie uczestniczył w warsztatach 
dziennikarskich. Uczestnicy uczyć się będą podstaw dziennikarstwa w dziedzinie gromadzenia i prezentacji 
informacji filmowej, audycji radiowych oraz form multimedialnych  w różnych postaciach.  Tematyką 
materiałów dziennikarskich będą bieżące wydarzenia, ciekawe inicjatywy bazujące na walorach 
historycznych, przyrodniczych, kulturowych na danym obszarze. 

Z terenu podległego pod każdą LGD wyłonione zostaną zespoły gimnazjalistów (po jednej osobie z 
każdego gimnazjum), które wezmą udział w bezpłatnych piętnastodniowych polsko-czeskich warsztatach 
dziennikarskich organizowanych w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz w kraju 
morawsko – śląskim w Czechach w okresie wakacji 2017 r., podczas których będą przygotowywać 
filmowe materiały dziennikarskie, audycje radiowe, dokumentację fotograficzną oraz nowe formy 
multimedialne w różnych postaciach.  

     Planowany harmonogram warsztatów: 



Dzień zerowy - przyjazd uczestników 1 dzień przed warsztatami na miejsce warsztatów prowadzonych przez 
partnerów projektu z Pomorza Zachodniego w dniu 13.08.2017 roku. 

1 - 5  - (14 - 19.08.2017 r.) Pierwszego dnia uczestnicy zostaną podzieleni na 3-4 reprezentatywne grupy.  

Poinformowani będą o programie warsztatów, planowanym programie oraz zostaną im przydzielone 
zadania tematyczne (specjalizacje). Za organizację tego etapu odpowiadają  poszczególne grupy z pomorza 
zachodniego.  

6 - 10 dzień (19 - 24.08.2017 r.) Przyjazd uczestników do miejsca warsztatowego, zakwaterowanie oraz 
zajęcia. Za organizację warsztatów odpowiada grupa MAS Opavsko.  

11 - 15  dzień (24 - 29.08.2017 r.) Przyjazd uczestników projektu do miejsca warsztatów, zakwaterowanie 
oraz zajęcia. Za organizację warsztatów odpowiadają LGD z województwa lubuskiego. 

16 dnia wieczorem ok. 18.00 powrót uczestników do domów. Zakończenie warsztatów.  

Dla każdego gimnazjum z obszaru lgd mamy zarezerwowane 1 miejsce. 

 


