Odrzańska Odyseja
Rejs barki – Muzeum Odry
Wrocław – Kędzierzyn-Koźle – Gliwice – Wrocław
17 września – 1 października 2018
Mecenasi
Uwaga! – wszelkie działania realizowane na barce są dla ich beneficjentów realizowane
nieodpłatnie.
Partnerzy – współtwórcy programu/płaszczyzny współpracy
Rejs „Odrzańska Odyseja” możliwy jest dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, które pokrywa ok. 75% związanych z nim kosztów.
Zapraszamy władze miast nadodrzańskich, przedsiębiorstwa i ludzi kultury do współpracy.
Wskażemy ich jako mecenasów rejsu w jego programie, na stronie internetowej rejsu, na
płycie DVD przekazanej, po zakończeniu rejsu (listopad) partnerom i szkołom, w folderach i
innych wydawnictwach z rejsem związanych.
Informacje z rejsem związane publikować będziemy na bieżąco na stronie www.fomt.pl i na
jej facebooku.
W jakich obszarach liczymy na Państwa pomoc?
- propozycji wzbogacenia programu rejsu np. przez lokalne instytucje kultury, które
mogłyby promować na barce własne zespoły muzyczne, taneczne, plastyczne, inne,
prezentacje multimedialne, filmy etc., które mogłyby stanowić atrakcję festynów na- i przy
barce prowadzonych. Prosimy o przekazanie tych propozycji do dnia 15 września 2018
(nadbor@fomt.pl), tak abyśmy mogli je włączyć do programu rejsu,
- promocji rejsu w lokalnych mediach, na stronach urzędów miejskich i innych, prowadzonej
przed rejsem, w jego trakcie i po zakończeniu, organizacja konferencji prasowych w
czasie rejsu i postoju w nieście,
- zabezpieczenia frekwencji i udziału miejscowych szkół w sesjach warsztatów i lekcji
muzealnych na barce prowadzonych (zgłoszenia szkół prosimy o przekazanie Fundacji do
dnia 15 września 2018 r.) Zajęcia prowadzone będą przez animatorów ze strony Fundacji,
polecamy również uwadze możliwość prowadzenia tych zajęć przez animatorów czy
nauczycieli miast partnerskich, co znacząco mogłoby ich problematykę skierować ku
lokalnym tradycjom i kulturalnemu dziedzictwu,
- zabezpieczenia frekwencji i udziału mieszkańców miasta, radnych, pracowników
urzędów miejskich, nauczycieli miejscowych szkół, animatorów kultury, przedstawicieli
organizacji pożytku publicznego, członków stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT,
innych w sesjach Wszechnicy Odrzańskiej.
- jeśliby propozycje programowe naszych Partnerów generowały nieoczekiwane przez nas
koszty to prosilibyśmy o rozważenie możliwości ich pokrycia przez Partnerów, możliwa
jest także droga zlecenia realizacji tych zadań przez Fundację (wystawiamy faktury VAT).
- wyraźnego określenia własnych oczekiwań i wpisaniu ich w propozycje programu w trakcie
rejsu realizowanego, zakładamy, że barka stanowić może platformę realizacji treści
programowych formułowanych także przez naszych Partnerów. Prosimy o przekazanie
tych propozycji do dnia 15 września 2018,
Uwadze Państwa polecamy relacje filmowe z rejsów Odrzańskiej Odysei realizowanych w
2016 (Wrocław – Kędzierzyn-Koźle/Nowa Wieś – Wrocław) i w 2017 roku (Wrocław –
Kostrzyn nad Odrą - Wrocław
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