Uchwała Nr II1/9/2017
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu Eduko 2017

Na podstawie § 6 i § 7 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu" (Dz. Urz. Woj. Op. poz.
845) uchwala się, co następuje:

§ 1. Młodzieżowa Rada Miejska w Zdzieszowicach przystępuje do konkursu grantowego Eduko 2017
pt. „Pamiętnik fotografią pisany - Pasjonująca Opolszczyzna" w terminie od 15.05. 2017-31.10.2017.

§ 2. Harmonogram działań projektowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zdzieszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej
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Arkadiusz Małachowski

1. Harmonogram realizacji zadania w ramach projektu EDUKO 2017
Od dnia 15.05.2017 do dnia 31.10.2017
pt. „Pamiętnik fotografią pisany - Pasjonująca Opolszczyzna”

1.

2.
3.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego
projektu

Termin realizacji
poszczególnych
działań

Rekrutacja, Promocja projektu,

Maj 2017

Czas trwania konkursu fotograficznego Pasjonująca
Opolszczyzna pt. „Pamiętnik fotografią pisany”

20 Maj 201720 wrzesień 2017

„Fotografia moja pasja- czyli fotografia dla
każdego”, warsztat szkoleniowy dla animatorów oraz
przeprowadzenie rekrutacji animatorów - OTF

Maj 2017

4.

„Podstawy fotografii-pejzaże, portrety, fotoreportażeprzygotowanie do realizacji zadań projektowych”
warsztat dla młodzieży, prowadzenie - OTF

Maj 2017

5.

„ABC fotografii-podstawy dla każdego” 2 warsztaty
dla uczestników i 2 warsztaty dla Rodziców w czasie
spotkań w Szkole, prowadzenie nauczyciele- ZS

Maj 2017

6.

„Fotografia studyjna” warsztat w szkolnym studiu
fotograficznym .prowadzenie nauczyciele- ZS

Czerwiec 2017

7.

Warsztaty obróbki zdjęć- 2 warsztaty dla
uczestników, prowadzenie nauczyciele- ZS

Czerwiec 2017

8.

Czas trwania II konkursu -grupowego na
opracowanie projektu okładki płyty dla zespołu
folkowo-rokowego Livermorio

Od czerwca 2017

9.

do 20 września 2017

Plenery fotograficzne:
- Fotoreportaż z Wojewódzkiego Konkursu
Wypieku Kołocza Śląskiego - plener w Rozwadzy

Maj 2017

-Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny
plener-piesza wycieczka kulturalno-historyczna w
celu pogłębienia wiedzy na temat dziejów regionu w
powiązaniu w wyjątkowością krajobrazową Ziemi
Zdzieszowickiej- utrwaloną za pomocą fotografii.

Maj 2017

- „Perła Opolszczyzny- Zamek Moszna” zwiedzanie i poznanie pasjonującej historii tego
miejsca wraz z plenerem fotograficznym.
- Stadnina koni w Rozwadzy, plener fotograficzny z
końmi,

Czerwiec 2017

Czerwiec 2017

- M uzeum W si Opolskiej Bierkow ice - zwiedzanie
obiektu, poznanie historii i tradycji,
warsztat
plenerowy OTF w celu
opracowania projektu
okładki płyty dla zespołu folkowo-rokowego
Livermorium -oraz umożliwienia zgłoszenia prac do
konkursu indywidualnego i grupowego, kalendarza i
wystawy poplenerowej.

Wrzesień 2017

10.

Organizacja spotkania w z pasjonatem fotografem dla
uczestników projektu, w Miejskiej i Gminnej
Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach pt. „Moja
pasja - fotografowanie”

11.

Obróbka zdjęć metodą tradycyjną 1-2 warsztaty
Prowadzenie -Zespół Szkół im. Jana Pawła II

12.

Przygotowywanie zdjęć i wystawy fotograficznej
poplenerowej pt. „Pasjonująca Opolszczyzna”,
przygotowanie zdjęć do konkursów i kalendarza na
rok 2018,

Na bieżąco

13.

Uroczysta gala finałowa pt. „Pasjonująca
Opolszczyzna” EDUKO 2017- organizacja partnerzy
projektu,

Październik 2017

-prezentacja projektu środowisku lokalnemu
-ogłoszenie wyników konkursów
- wręczenie nagród
- prezentacja nagrodzonych prac uczestników
-wystawa poplenerowa zdjęć
-prezentacja kalendarza
-występ zespołu Livermorium( w tle nagrania z sesji
w Muzeum Wsi Opolskiej Bierkowice)
-występy zespołów Młodzieżowych
-poczęstunek dla gości

Sierpień 2017

Październik 2017

