
 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Warsztaty organizowane przez Fundację AKTYWNI RAZEM współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 
 

  

Z A P R O S Z E N I E 

 

FUNDACJA AKTYWNI RAZEM ORAZ STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE ZIARNO 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ 

osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziców, np. osoby o niskich dochodach lub bezrobotne, osoby młode, 

w tym kobiety z obszaru gmin: Brudzeń Duży, Gąbin, Gostynin-miasto i gmina, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, 

Pacyna, Szczawin Kościelny, Sanniki, Słubice  

NA  

WARSZTATY O ŚWIADOMYM RODZICIELSTWIE  

ORAZ O NASZYM WPŁYWIE NA ŠRODOWISKO NATURALNE 

Tematyka: miód, przeciwdziałanie wykorzystaniu seksualnemu, sztuka niekupowania- unikajmy plastiku,  

giełda rzeczy używanych, domowe ozdoby – malowanie na szkle 

Warsztaty odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO w Grzybowie 1/2,  

gm. Słubice w następujących dniach:  

 
Program warsztatów: 

07 czerwca 2022  (wtorek) 

18.00 Jak słodki jest miód? – o cukrach w diecie rodzinnej – czego się wystrzegać, jakim produktom zaufać,  

kto to jest pszczelarz?; poczęstunek 

14 czerwca 2022 (wtorek) 

18.00 Zasady bezpieczeństwa – przeciwdziałanie wykorzystaniu seksualnemu. Zajęcia prowadzone przez 

 eksperta z Fundacji „Dajmy dzieciom siłę”, poczęstunek 

21 czerwca 2022 (wtorek) 

18.00 Joga dla dzieci – proste ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe przed klasówką do wykorzystania w domu 

18.15 Sztuka niekupowania – unikajmy plastiku! Na co zwracać uwagę podczas zakupów w markecie, aby jak 

najmniej wpływać na degradację środowiska. Giełda rzeczy używanych – barterowe wymiany są trendy – prosimy 

o przyniesienie niezniszczonych rzeczy na wymianę pomiędzy uczestnikami warsztatów, poczęstunek 

28 czerwiec (wtorek) 

18.00 Domowe ozdoby zamiast zakupów – malowanie na szkle. Prosimy, aby uczestnicy zabrali ze sobą szklane   

 naczynia, które chcieliby ozdobić własnoręcznie (np. wazony, słoje, butelki – im większe, tym lepszy 

 efekt!) 

Uroczysta kolacja, podsumowanie warsztatów i propozycje na przyszłość. 

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o kontakt do Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego 

ZIARNO  pod  nr telefonu 506 657 331 lub e-mail ziarno@grzybow.pl (ze względów organizacyjnych 

liczba uczestników jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń). 
 

 

mailto:ziarno@grzybow.pl

