PROGRAM FUNDACJI ŻYJ Z PASJĄ
Program Fundacji Żyj z pasją obejmuje projekty, które wzajemnie się uzupełniają, dając
naszym odbiorcom możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach: są inspiracją do poszukiwania
i odnalezienia nowych talentów, zgłębiania wiedzy, kreatywnego i odważnego myślenia oraz
szansą na rozkwit własnych pasji.
Projekty Fundacji powstały jako reakcja na nasze obserwacje, z których wynika, że warto
angażować młodych ludzi do działań ambitnych, oryginalnych, wykraczających poza szkolne
czy domowe standardy.
Od wielu lat obserwujemy dobre efekty spotkań międzypokoleniowych, w których kluczową
rolę pełnią doświadczeni i mądrzy edukatorzy, artyści, dziennikarze, podróżnicy, sportowcy.
Dzielą się oni nie tylko swoją zawodową wiedzą oraz życiowym doświadczeniem, ale przede
wszystkim zarażają pasją, z jaką opowiadają o swoich zainteresowaniach.
Zapraszamy Państwa do włączenia się w nasze programy w formie ich aktywnych
uczestników, dzielących się swoimi pasjami, bądź, jako mecenasów młodych talentów,
pomagających rozwinąć potencjał twórczy młodzieży.
I. EDUKACJA KULTURALNA
1. Wakacje z pasją
Wakacje z pasją to kontynuacja projektu Letnia szkoła dla ciekawskich. W ramach programu
oferujemy trzy możliwości aktywnego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
- Szlifowanie talentów
ODBIORCY:
program skierowany do starszej młodzieży z całej Polski o zainteresowaniach aktorskich,
dziennikarskich i obywatelsko-społecznych, jest bardzo ciekawą edukacyjną propozycją
połączoną z wakacyjnym wypoczynkiem.
CEL PROGRAMU:
rozwój osobowości młodego człowieka, zainspirowanie go do poszerzania horyzontów,
rozwijania zainteresowań i odkrywania talentów.
W ramach programu proponujemy młodzieży udział w warsztatach dziennikarskich,
integracyjno-psychologicznych, językowych, aktorskich, projektowania biżuterii i wizażu,
z zakresu edukacji obywatelskiej. Młodzież ma okazję do spotkań ze znanymi autorytetami
ze świata kultury, sztuki, znanymi społecznikami, podróżnikami, politykami.

Podczas letniego wyjazdu młodzież uczestniczy w konwersacjach w języku angielskim,
prowadzonych przez wolontariuszy z całego świata, rekomendowanych przez
Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu. Taka forma zajęć, prowadzonych w przyjacielskiej
atmosferze, wśród rówieśników ułatwia naukę języków obcych, ale przede wszystkim
rozbudza zainteresowanie innymi kulturami, uczy tolerancji, współpracy w grupie oraz
pozwala nawiązać nowe, niezwykłe przyjaźnie.
- Artystyczne inspiracje
ODBIORCY:
program skierowany do dzieci i młodzieży z całej Polski, o wyraźnych zainteresowaniach
i talentach plastycznych.
CEL PROGRAMU:
rozwój talentów plastycznych młodzieży, pogłębienie dotychczasowej wiedzy i umiejętności
oraz poszerzenie ich o nowe techniki plastyczne.
Program obejmuje cykl warsztatów oraz plenerów poświęconych konkretnym technikom
plastycznym. W ramach spotkań młodzi uczestnicy będą mieli okazję, pod okiem
doświadczonych wykładowców, doskonalić swój warsztat oraz poznać zupełnie nowe
techniki. Artystyczne inspiracje nie tylko pozwolą pogłębić wiedzę i umiejętności, ale
również są źródłem inspiracji dla uczestników i rozwijają ich wrażliwość. Zajęcia obejmują
m.in.: malowanie na jedwabiu, projektowanie biżuterii, warsztaty filcowania.
Program jest też okazją do ciekawych spotkań nie tylko z uznanymi autorytetami, ale
również z wolontariuszami - młodymi osobami, głównie studentami z zagranicy, którzy
prowadzą warsztaty językowe i spotkania poświęcone krajom, z których pochodzą.
- Wakacje dla Ciekawskich – w roku 2014 organizujemy dodatkowy turnus dla dzieci, które
chcą aktywnie spędzać lato.

2. Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka
ODBIORCY:
program skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży oraz do pokolenia Babć i Dziadków.
CEL PROGRAMU:
wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla wartości rodzinnych, kształtowanie
silnych więzi międzypokoleniowych, zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka
w wychowaniu dzieci oraz nadanie należnej rangi Świętu Babci i Dziadka. Celem programu
jest także promowanie aktywnego stylu życia seniorów i zwiększenie ich udziału w życiu
społecznym. Dodatkowym celem programu jest uwrażliwienie na piękno, kształtowanie
poczucia estetyki, rozwijanie twórczej wyobraźni u wszystkich adresatów projektu.
Na program składa się kilka równie ważnych elementów – konkurs plastyczny dla dzieci,
pokonkursowa wystawa prac oraz uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursu
połączona z obchodami Dni Babci i Dziadka.
Program nie tylko łączy pokolenia i wzmacnia więzi rodzinne, ale także motywuje pokolenie
seniorów do podejmowania różnego rodzaju aktywności.

3. W kręgu polskiej tradycji
ODBIORCY:
program skierowany jest głównie do młodzieży z warszawskich szkół, ale nie jest wykluczona
możliwość jego realizacji w porozumieniu z edukacyjnymi oraz kulturalnymi placówkami
spoza Warszawy.
CEL PROGRAMU:
wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla wartości narodowych (ludowych)
i rodzinnych, wzbogacenie wiedzy uczestników na temat tradycji kulturowych i zwyczajów
polskich, uwrażliwienie na bogactwo sztuki ludowej, rozwijanie twórczej wyobraźni,
kształtowanie poczucia estetyki oraz integracja środowiska lokalnego.
Na program składa się cykl spotkań, warsztatów i konkursów, które w bezpośredni sposób
pozwalają poznać tradycje i obrzędy polskie. W projekt są zaangażowani artyści plastycy,
muzycy, rzeźbiarze, historycy i etnografowie, którzy w atrakcyjny sposób wprowadzają
uczestników w świat dawnych polskich zwyczajów. Efektem realizowanych spotkań jest nie
tylko przyswojenie konkretnej wiedzy przez młodych uczestników, ale również rozwijanie ich
twórczych zdolności poprzez udział w artystycznych konkursach związanych bezpośrednio
z polskimi tradycjami i sztuką ludową.
II. AKTYWNIE I ZDROWO
ODBIORCY:
program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także do nauczycieli, ze względu na
ich wpływ na kształtowanie właściwych postaw i nawyków młodzieży.
CEL PROGRAMU:
promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, kształtowanie szeroko pojętych dobrych
nawyków i postaw, które wpływają na jakość życia i pracy każdego człowieka, inspirowanie
młodych ludzi do poszukiwania różnego rodzaju aktywności, promocja sportu i zdrowego
sposobu odżywiania.
W ramach programu planujemy zrealizować cykl warsztatów i spotkań dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych oraz ich nauczycieli obejmujący zajęcia poświęcone ekologii,
zdrowej diecie oraz promocji aktywnego trybu życia. Warsztaty i spotkania w sposób
atrakcyjny, przygotowany specjalnie dla wskazanej grupy odbiorców, poprowadzą autorytety
w swoich dziedzinach (m. in. dietetycy, sportowcy, ekolodzy), co będzie dodatkową zachętą
do wzięcia udziału w programie. Konkursy będące wsparciem dla omawianych zagadnień
pozwolą utrwalać przyswojoną wiedzę i zachęcać do jej praktycznego wykorzystywania.
III. AKADEMIA DOBRYCH OBYCZAJÓW
ODBIORCY:
program skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży, a także do nauczycieli, ze względu na
ich wpływ na kształtowanie właściwych postaw młodzieży.
CEL PROGRAMU:
nauczenie dzieci podstawowych zasad dobrego wychowania poprzez ciekawie
zorganizowane zajęcia oraz utrwalenie wiedzy na temat tych zasad poprzez kampanię
społeczną.

Na projekt składają się dwa uzupełniające się elementy: kampania społeczna DOBRE SŁOWA
MAJĄ MOC oraz warsztaty organizowane pod szyldem AKADEMII DOBRYCH OBYCZAJÓW.
Program stawia sobie za cel stworzenie mody na bycie dobrze wychowanym poprzez
wskazanie realnych życiowych korzyści wynikających ze stosowania podstawowych zasad
dobrego wychowania. W ramach programu zostaną zorganizowane ciekawe warsztaty
z zakresu savoir vivre poświęcone zarówno najbardziej podstawowym zagadnieniom, jak np.
zwroty grzecznościowe, zasady prezentacji oraz tematom będącym odpowiedzią na aktualne
problemy jak np. zasady właściwego korzystania z telefonu komórkowego, zachowania
w miejscach publicznych itp.
Program jest formą wsparcia dla rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym młodego
pokolenia, ma prowokować rozmowy na temat znaczenia dobrego wychowania i zachęcać
do stosowania w codziennym życiu jego zasad.

W kręgu naszych zainteresowań i planów na przyszłość leży również edukacja
ekologiczna i obywatelska, a przedstawione wyżej programy to nasza propozycja
startowa – jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, z radością witamy świeże pomysły.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

