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PROJEKT BE BRAVE – MŁODZI W KULTURZE – VII edycja 2020 

 

Chcesz nauczyć się jak pracować zespołowo, poprawić swoją komunikację i odkryć  
w sobie nowe talenty? Szukasz odpowiedzi na pytanie jakie są twoje mocne strony, i w jaki 
sposób z nich korzystać aby odnosić sukcesy? Chcesz pokonać nieśmiałość, otworzyć się 
na innych i lepiej poznać samego siebie? Jeśli tak, to projekt BE BRAVE – MŁODZI W 
KULTURZE jest stworzony dla Ciebie !!! 

 

BE BRAVE – MŁODZI W KULTURZE to innowacyjny projekt oparty na nauce poprzez 
doświadczenie, pozwalający jego uczestnikom sprawdzić się w nowych rolach i sytuacjach. Celem 
projektu jest wsparcie rozwojowe i aktywizacja społeczna młodzieży, włączenie młodych ludzi  
w działania na rzecz ich lokalnej społeczności. Projekt gwarantuje również jego uczestnikom 
możliwość nabrania nowych umiejętności i podniesienia kompetencji w zakresie pracy w grupie a 
także realizację wspólnego działania społeczno-artystycznego (produkcja filmu). 
 

CO PROPONUJEMY W RAMACH UDZIAŁU W PROJEKCIE? 

3 WYJAZDOWE SZKOLENIA (VIII-X.2020) 
 
Szkolenia w wymiarze 3-dniowym, odbywające się w ośrodku szkoleniowym, prowadzone przez 
profesjonalnych trenerów i psychologów. W trakcie szkoleń uczestnicy projektu nauczą się: jak 
współpracować w grupie; jak radzić sobie z problemami i sytuacjami konfliktowymi; w jaki sposób 
wyznaczać sobie cele, aby móc je zrealizować; poznają zagadnienia związane z pozytywnością, 
motywacją, asertywnością, rolami grupowymi. Planowana tematyka szkoleń: 
• SZKOLENIE 1: komunikacja, informacja zwrotna, aktywne słuchanie, poczucie własnej wartości, 

samoocena, poczucie własnej skuteczności, optymizm i pozytywne myślenie 
• SZKOLENIE 2: role w zespole, rola lidera, współpraca w grupie, rozwiązywanie problemów  

i konfliktów, strategie radzenia sobie z konfliktem, kreatywność 
• SZKOLENIE 3: inteligencja motywacyjna i jak skutecznie motywować się do działania, 

wyznaczanie i realizowanie celów, autoprezentacja i trema 
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WARSZTATY LOKALNE (X-XI.2020) 
Uczestnicy projektu stworzą wspólnie film. Temat filmu, 
jego scenariusz, zarys postaci zostanie wymyślony przez 
uczestników projektu. Film opowiadać będzie o 
sprawach ważnych z punktu widzenia młodych ludzi. 
Praca nad filmem zaczyna się w trakcie trzeciego 
szkolenia wyjazdowego i kontynuowana jest następnie 
lokalnie. W trakcie szkoleń lokalnych, przy wsparciu 
profesjonalnych filmowców uczestnicy projektu 
przygotowują się do produkcji: piszą scenariusz, dzielą się 
rolami na planie, realizują kostiumy, scenografię, etc. Film 

w całości realizowany jest przez beneficjentów projektu, pod opieką artystów, będących 
opiekunami grupy projektowej.  

 

WARSZTATY MENTORINGOWE (XI-XII.2020) 
W ramach projektu uczestnicy biorą również 
udział w warsztatach mentoringowych, 
prowadzonych przez artystów. Celem warsztatów 
jest wzmocnienie beneficjentów projektu i 
inspirowanie ich do podejmowania aktywności na 
rzecz własnego środowiska. W poprzednich latach 
wśród mentorów pojawili się w projekcie m.in. 
Olga Bołądź, Ania Smołowik, Mateusz Janicki, 
Tomek Schimscheiner, Lesław Żurek.  

 
 

FINAŁOWA AKCJA: TAK, MOGĘ! (XI-XII.2020) 
Zamknięcie projektu, w ramach którego na forum szkoły i gminy 
odbędzie się uroczysta premiera zrealizowanego przez młodzież 
filmu oraz zrealizowane zostaną warsztaty mentoringowe. 

 

 

Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY. Projekt finansowany jest ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Wolności. 
Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie to prężna organizacja pozarządowa, od lat wysoko oceniana 
za swoją działalność społeczną, w tym zwłaszcza za realizację projektów dla seniorów (60+ NOWY 
WIEK KULTURY) i młodzieży (Be brave – młodzi w kulturze). Więcej informacji o projekcie:  
www.teatrnowy.com.pl/projekt/2018-3/	

Na wszystkich etapach realizacji projektu organizator gwarantuje (wspólnie ze szkołą i Gminą) 
profesjonalną opiekę nad jego uczestnikami. Szkolenia wyjazdowe realizowane będą z zachowaniem 
wytycznych reżimu sanitarnego. 
Kontakt: Tomasz Kireńczuk, tel.: 505 060 196, tomasz.teatrnowy@gmail.com 


