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Projekt BE BRAVE – młodzi w kulturze 

Gmina Łapsze Niżne 
W 2020 roku Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie we współpracy z 

Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Instytutem 

Wolności i licznymi partnerami prywatnymi i społecznymi realizuje VII już edycję projektu 

“BE BRAVE – młodzi w kulturze”.  

Projekt BE BRAVE – młodzi w kulturze skierowany jest do młodzieży w wieku 13-15 

lat. Projekt, obejmując jego beneficjentów rozbudowanym wsparciem (m.in. cykl 

warsztatów, mentoring, działania artystyczne w przestrzeni publicznej) przyczynia się do 

rozwoju osobistego beneficjentów projektu, w tym ich kompetencji artystycznych, 

kulturalnych i społecznych; Projekt poprzez realizowane wspólnie z beneficjentami 

działania artystyczne w przestrzeni publicznej, prowokuje młodych ludzi do aktywności 

kulturotwórczej a także do angażowania się w działania na rzecz własnego środowiska.  

Celem projektu jest realizacja szeregu działań edukacyjno-animacyjnych, które 

stymulować będą kreatywność beneficjentów projektu, aktywizując ich twórczo i 

społecznie; celem projektu jest wzrost wartości kapitału społecznego wśród 

beneficjentów projektu mieszkających na terenach wiejskich Województwa 

Małopolskiego.  

Rezultatem projektu będzie podniesienie poziomu kompetencji społecznych 

beneficjentów projektu (komunikacja, praca w grupie, umiejętności liderskie, radzenie 

sobie z sytuacjami trudnymi, motywacja, wyznaczanie celów), a także wyposażenie 

beneficjentów projektu w nowe narzędzia ekspresji (realizacja filmu w całości 

stworzonego przez beneficjentów projektu).  

Projekt stawia sobie za cel kształtowanie w jego beneficjentach nawyków do 

uczestniczenia w kulturze. Projekt promuje wśród młodzieży postawy oparte na 

otwartości, równości i akceptacji różnicy.  
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Do udziału w projekcie zamierzamy zaprosić 20 nastolatków z Gminy Łapsze Niżne, 

którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczą się w klasach 6-tych i 7-mych. Grupa projektowa 

składa się z uczniów jednej szkoły. 

Projekt skierowany jest zarówno do uczniów, którzy mają świadomość swoich 

mocnych stron i potrafią z nich korzystać, jak i do tych, którzy potrzebują wsparcia, aby 

odkryć w sobie i rozwinąć to, co najlepsze. Z naszego doświadczenia wynika, że 

zwłaszcza w przypadku uczniów nieśmiałych i potrzebujących wsparcia projekt przynosi 

szczególnie dobre efekty.  

Rekrutacja do udziału w projekcie realizowana jest przez Stowarzyszenie Teatr 

Nowy w Krakowie, przy wsparciu partnerskiej szkoły. W ramach rekrutacji chcielibyśmy 

spotkać się z uczniami klas 6-tych i 7-mych, aby opowiedzieć im o projekcie. Każda osoba 

zainteresowana udziałem w projekcie weźmie udział w krótkiej rozmowie rekrutacyjnej. 

Na podstawie rozmów rekrutacyjnych zostanie utworzona grupa projektowa, licząca 

maksymalnie 20 uczniów. Rekrutację do udziału w projekcie zamierzamy zamknąć do 

końca czerwca 2020 roku. Udział w projekcie uwarunkowany jest zgodą rodzica.  

Udział w projekcie jest dla jego beneficjentów całkowicie bezpłatny.  

Ze strony partnerskiej szkoły oczekujemy wsparcia organizacyjnego (kontakt z 

rodzicami i uczniami) i merytorycznego (wyznaczenia ze strony szkoły opiekuna projektu 

/ osoby kontaktowej). Dodatkowo, partnerska szkoła zobowiązana jest do zapewnienia 

nauczycieli-opiekunów obecnych na szkoleniach wyjazdowych. W trakcie szkoleń 

wyjazdowych nauczyciele-opiekunowie nie biorą udziału w zajęciach, odpowiedzialni są 

jednak za opiekę nad uczestnikami projektu w czasie między zajęciami.  

Z poważaniem: 

 

Tomasz Kireńczuk 

Dyrektor Programowy Teatru Nowego w Krakowie 

Tel. 505 060 196, e-mail: tomasz.teatrnowy@gmail.com 


