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САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА
Драги родитељи/старатељи,
Дом Културе Књажевац
је започео са реализацијом пројекта
„Омладинска уметничка мрежа“. Пројекат је намењен младим људима који
се баве уметношћу у прекограничном региону округа Видин-Зајечар,
представницима културних институција, грађанским организација и
локалним властима као носиоцима омладинских политика на локалу.
Основни циљ овог пројекта је да створи окружење за развој
талента, креативних вештина и интеркултурног дијалога међу младима из
прекограничног региона Видин-Зајечар.
Пројекат ће се реализовати кроз низ активности као што су:
1. Израда методологије за селекцију младих људи - учесника у
"Креативним камповима"
2. Спровођење "Креативних кампова" у Белоградчику - 30 младих из
Бугарске и 30 младих из Србије учествоваће у три креативна кампа у
музици, креативном писању и ликовној уметности.
3. Спровођење "Креативних кампова" у Књажевцу - 30 младих из Бугарске
и 30 младих из Србије учествоваће у три креативна кампа у плесу,
позоришту и фотографији.
4. Форум прекограничне дискусије "Омладинско предузетништво у области
културе и креативне индустрије" у граду Белоградчик.
5. Учешће младих из креативних кампова на "Међународном Фестивалу
културе младих Србије у Књажевцу".
Пројектом „Омладинска уметничка мрежа“ је планирано да 120
младих људи из прекограничне регије повећају своје знање, вештине и
мотивацију за креативни развој. Биће креирана „Омладинска мрежа за
уметничко окружење“ са циљем да подржи и подстакне развој креативних
способности младих људи. Планирано је да сами учесници на
прекограничном Форуму донесу одлуку да ли ће новокреирана
„Омладинска мрежа за уметничко окружење“ бити институционализована
као формална или успостављена као неформална мрежа. У оба случаја
„Омладинска мрежа за уметничко окружење“ наставиће да постоји и расте
у будућности.
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Кроз реализацију пројекта промовисаће се и мобилност младих из
прекограничног региона, размена идеја и добрих пракси, а партнерске
организације ће проширити своју сарадњу и повећати капацитете.
Пројекат „Омладинска уметничка мрежа“ реализује Дом Културе
Књажевац у партнерству са Читалиште "Развитие - 1893" из Белоградчика
из Бугарске, а кофинансиран је од стране Европске Уније кроз ИнтеррегИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.
Уколико имате неко питање или требате додатна објашњења,
контактирајте на тел: 019/ 732512
Дом Културе Књажевац се обавезује да ће чувати све личне
податке свих учесника на пројекту „Омладинска уметничка мрежа“ и
обезбеђује њихову пуну конфиденцијалност (Политика у области обраде
личних података и конфиденцијалности личних информација ).
Дом Културе Књажевац, податке прикупљене овим пројектом
користи само у сврху пројекта и не публикује их.
Пре потписивања овог формулара изјављујем да сам информисан
о процедурама и активностима пројекта „Омладинска уметничка
мрежа“ и сагласан сам, да се моје дете буде део овог пројекта.
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