
Międzynarodowy projekt współpracy pt. „Dziedzictwo dla przyszłości” (akronim: ANCHOR).  

 

Partnerzy projektu: LGD AKTYWNI RAZEM, LGD Zalew Zegrzyński, LGD Wspólny Trakt, LGD Alto 

Casertano (Włochy).  

 

Projekt ANCHOR, jako adresowany do grup defaworyzowanych (młodzież, seniorzy), ma na celu ich 

integrację i dowartościowanie, a jednocześnie służy zachowaniu od zapomnienia dziedzictwa 

kulturowego każdego z obszarów LGD. Każda ze strategii trzech Lokalnych Grup Działania, które razem 

będą realizowały projekt, kładzie szczególny nacisk na grupy defaworyzowane, co ma ograniczyć 

zjawisko rozwarstwienia społecznego poprzez m.in. poprzez wielopłaszczyznową aktywizację, czy 

inicjowanie działań mających na celu włączanie społeczne grup narażonych na wykluczenie.  

Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów określonych w LSR poprzez osiągnięcie 

zaplanowanych wskaźników. Jednocześnie, jako operacja o charakterze zintegrowanym, projekt 

współpracy realizuje również inne cele mające wpływ na wzmocnienie kapitału społecznego. Jego 

wielopłaszczyznowość i innowacyjność są unikatowe w skali trzech obszarów. Istotne jest jego szerokie 

oddziaływanie na społeczności obszarów, integrację młodych ludzi z miejscem zamieszkania, promocję 

dziedzictwa kulturowego. Oprócz działań miękkich polegających na zaangażowaniu w projekt osób 

młodych oraz starszych pokoleń przewiduje się zadbanie o aspekt promocyjny, będący jednocześnie 

swoistą skarbnicą wiedzy historycznej - znajdzie on swoje odzwierciedlenie w materiałach drukowanych 

i video. W ramach projektu przewiduje się m.in: wydanie mapy i publikacji, nakręcenie filmu z realizacji 

projektu. 

 

Projekt obejmuje:  

1) Rozwijanie identyfikacji młodzieży z jej miejscem pochodzenia 

2) Włączenie młodzieży w proces rozwoju lokalnego 

3) Zapewnienie seniorom poczucia, że są potrzebni i doceniani 

4) Wzmacnianie integracji międzypokoleniowej i poczucia wspólnoty w społecznościach lokalnych 

5) Zapewnienie na przyszłość pomocy seniorom przez tworzenie więzi 

 

Działania projektu:  

 szkolenie młodzieży dot. technik archiwizacji społecznej  

 pilotażowe wywiady młodych ludzi z seniorami 

 spotkanie międzynarodowe o charakterze burzy mózgów i wymiany doświadczeń 

 realizacja wywiadów, zbieranie dokumentów i zdjęć 

 tworzenie lokalnych archiwów / izb pamięci 

 opracowanie wspólnego filmu dokumentalnego 

 lokalne imprezy promujące lokalne dziedzictwo i rezultaty projektu. 

 

Międzynarodowy projekt współpracy Dziedzictwo dla przyszłości (ANCHOR) realizowany jest w ramach 

Celu ogólnego Lokalnej Strategii Rozwoju „Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD AR”, Celu 

szczegółowego „Włączenie społeczne grup defaworyzowanych” .  

 

Wysokość przyznanej pomocy LGD AR: 100 tys. zł. 

 


