
 

 

Operacja pn.  Dziedzictwo dla Przyszłości („ANCHOR”)  mająca na celu integrację i aktywizację 

społeczną mieszkańców na rzecz wykorzystania potencjału grup defaworyzowanych oraz rozwoju  

i zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów lokalnych grup działania uczestniczących  

w projekcie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

 

Partnerzy projektu: 

1) LGD Zalew Zegrzyński – Partner Koordynujący 
2) LGD Aktywni Razem 
3) LGD „Wspólny Trakt”  
4) LAG Consorzio Alto Casertano (Włochy) 

 

Cele projektu: 

1/ Wzrost identyfikacji młodych ludzi z miejscem ich pochodzenia (aby ich tam zatrzymać); 

2/ Włączenie młodych ludzi w lokalne procesy rozwojowe; 

3/ Zapewnienie poczucia docenienia osobom starszym; 

4/ Wspieranie integracji międzypokoleniowej oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty; 

5/ Zapewnienie w przyszłości pomocy osobom starszym; 

6/ Zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich uczestniczących w projekcie 

7/ Wymianę informacji historycznych i o związkach Polski i Włoch; 

8/ Wzajemne przekazanie wiedzy o obszarach LGD: Alto Casertano, Zalew Zegrzyński, Aktywni 

Razem, Wspólny Trakt. 

Działania projektu: 

1) Spotkanie Partnerów inicjujące projekt; 

2) Pozyskanie ekspertów w obszarze archiwizacji społecznej i opracowanie szczegółowego planu 

i metod działań archiwizacyjnych; 

3) Rekrutacja uczestników projektu;  

4) Szkolenie młodzieży dot. technik archiwizacji społecznej; 

5) Wybór tematów, poszukiwanie dokumentów, poszukiwanie seniorów-interlokutorów, 

opracowanie kwestionariuszy; 

6) Pilotażowe wywiady młodych ludzi z seniorami - zapis audio/video;  

7) Międzynarodowe warsztaty analityczne – analiza zebranych doświadczeń i ewentualne 

korekty. 



 

 

8) Realizacja przez młodych mieszkańców wywiadów z seniorami; 

9) Wykorzystanie rezultatów badań: wspieranie tworzenia lokalnych archiwów/izb 

pamięci/publikacji/filmów;  

10) Opracowanie wspólnego filmu  promującego archiwizację społeczną jako metodę zachowania 

dziedzictwa kulturowego i aktywizacji i integracji społeczności lokalnych; 

11) Lokalne imprezy promujące lokalne dziedzictwo i rezultaty projektu;  

12) Konferencja promująca rezultaty projektu ANCHOR i archiwizację społeczną jako metodę 

zachowania dziedzictwa kulturowego i aktywizacji i integracji społeczności lokalnych oraz 

służące ich realizacji działania pomocnicze: 

Grupy docelowe projektu obejmują: 

• młodych (do 35 lat) oraz starszych (50+) mieszkańców obszarów LGD – Partnerów w projekcie jako 
beneficjentów bezpośrednich,  
• ogół społeczności tych obszarów – beneficjentów procesu rozwoju społecznego wspieranego przez 
projekt,  
• europejskie społeczności wiejskie zainteresowane zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz 

aktywizacją społeczną i integracją międzypokoleniową – poprzez przekazanie im know-how w tym 

zakresie. 

Oczekiwane rezultaty projektu: 

1) 19 osób zapoznanych z technikami archiwizacji społecznej; 

2) polskie know-how dotyczące archiwizacji społecznej przekazane włoskiej społeczności 

wiejskiej;  

3) włoskie know-how dotyczące archiwizacji społecznej przekazane 3 polskim społecznościom 

wiejskim;  

4) stworzone 4 zbiory zapisów (dokumenty, zdjęcia, zarejestrowane wspomnienia) historii 

polskich i włoskich społeczności wiejskich;  

5) przekazanie informacji zebranych podczas projektu istniejącym izbom pamięci, publikacja, 

mapa i film prezentujący historię polskich i włoskich społeczności wiejskich;  

6) zrealizowany film prezentujący archiwizację społeczną jako metodę zachowania dziedzictwa 

historycznego, budowania tożsamości lokalnej i integracji międzypokoleniowej;  

7) lokalne imprezy promujące lokalne dziedzictwo i rezultaty projektu;  

8) 2 konferencje międzynarodowe promujące rezultaty projektu ANCHOR i archiwizację 

społeczną jako metodę zachowania dziedzictwa kulturowego i aktywizacji i integracji 

społeczności lokalnych;  

9) 19 młodych ludzi identyfikujących się z miejscem ich pochodzenia;   

10) 14 młodych ludzi zaangażowanych w lokalne procesy rozwojowe;  

11) kilkadziesiąt osób starszych z poczuciem docenienia przez społeczność lokalną;  



 

 

12) wsparta integracja międzypokoleniowa oraz wzmocnione poczucie wspólnoty w 4 wiejskich 

społecznościach;   

13) 4 społeczności lokalne zaznajomione z ich dziedzictwem historycznym;  

14) 3 polskie społeczności wiejskie zaznajomione z historią i współczesnością Włoch;  

15) 1 włoska społeczność wiejska zaznajomiona z historią i współczesnością Polski;  

16) archiwizacja społeczna rozpropagowana w europejskich społecznościach wiejskich jako 

metoda zachowania dziedzictwa historycznego, budowania tożsamości lokalnej i integracji 

międzypokoleniowej.   

Okres realizacji projektu: 

Zakładany czas realizacji projektu to 1.10.2019 – 30.06.2021. 

Budżet projektu 

Budżet projektu będzie stanowił sumę budżetów wszystkich Partnerów na ich działania związane  

z projektem. Udziały Partnerów w budżecie projektu będą zróżnicowane, zależnie od zakresu 

przewidzianych przez nich działań i poziomu cen na ich obszarach. 

Partner Budżet w walucie narodowej Budżet indykatywny w EUR 

LGD Zalew Zegrzyński 100.000 PLN 25.000 

LGD Aktywni Razem 100.000 PLN 25.000 

LGD Wspólny Trakt 70.000 PLN 17.500 

LGD Alto Casertano 100.000 EUR 100.000 

Budżet Projektu - 167.500 

 

 


