
 
 
 
 
 
 
„Moje Działanie” to wspólna inicjatywa Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Bielańskiego Ośrodka Kultury, „Przywrócić Dzieciństwo” - Towarzystwa  
Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” oraz Międzynarodowej Akademii Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. 
 
„Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego  oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drodzy Uczestnicy Programu „Moje Działanie”! 
 
Pierwsza część Programu dobiega powoli końca. W ramach 3 edycji przyznaliśmy wsparcie dla 29 grup 
młodzieŜowych. W ciągu ostatniego półrocza zorganizowaliśmy szkolenia dla ponad 110 osób mieszkających i 
uczących się na Bielanach. Dzięki temu wiele Waszych inicjatyw mogło zostać zrealizowanych – projekty były 
bardzo róŜne – od przygotowania spektaklu teatralnego, poprzez liczne projekty graffiti, na warsztatach 
fotograficznych i filmowych kończąc. Jest to Wasz wielki sukces! 
 
Wiemy, Ŝe duŜa część z Was chciałaby kontynuować zajęcia, które były realizowane od października do kwietnia. 
Dlatego przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę – warsztaty z profesjonalistami. Zatrudniliśmy fotografa, DJ-a, 
grafficiarza, instruktorów tańca nowoczesnego oraz filmu. Od kwietnia do czerwca 2009 r. w pięciu miejscach na 
Bielanach odbędzie się 5 warsztatów. Jesteś zainteresowany/a? Czytaj dalej! 
 
Dlaczego warto wziąć udział? 

 Wszystkie warsztaty prowadzone są przez profesjonalistów – moŜna się od nich duŜo nauczyć. 
 Na końcu warsztatów otrzymacie certyfikat ukończenia warsztatów – moŜe się przydać w momencie 

poszukiwania pracy. 
 W warsztatach moŜe wziąć udział kaŜdy uczestnik programu „Moje Działanie”, niezaleŜnie od tego, w 

której edycji programu uczestniczył. 
 Wszystkie zajęcia są całkowicie BEZPŁATNE! 

 
Na następnej stronie znajdziesz informację na temat kaŜdego z warsztatów. Jeśli będziesz miał/a jakieś pytania – 
napisz do nas (t.hadam@pcyf.org.pl) lub skontaktuj się bezpośrednio z organizatorami poszczególnych 
warsztatów – nie wahaj się, oni są po to, Ŝeby Ci pomóc. 
 
Pozdrawiamy, 
Marcin Szcześniak / Tomasz Hadam 
Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy 
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►► Warsztaty Graffiti 
 

►► Warsztaty Tańca Nowoczesnego 
 

                  ZAPISY NA WARSZTATY OD 1 KWIETNIA! 
W ramach Programu „Moje Działanie” przygotowaliśmy 

dla Was następujące warsztaty: 
 

Realizowałeś/aś projekt związany z graffiti? Chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę i polepszyć umiejętności malowania na 
ścianach pod okiem doświadczonego instruktora? A moŜe nigdy nie trzymałeś puszki ze sprayem w rękach, ale chciał(a)byś 
spróbować? Jeśli tak, to te warsztaty są dla Ciebie! 
 
Gdzie: Klub MłodzieŜowy ZiS (ul. Nałkowskiej 11) 
Kiedy: 18 kwietnia (sobota) godzina 10.00-14.00 
Info/rejestracja:  Sylwia Harasimiak-Bogucka (zisklub@gmail.com, 608-477-657) 
 

Taniec nowoczesny jest obecnie bardzo popularny – świadczy o tym sukces takich programów jak You Can Dance czy Taniec Z 
Gwiazdami. Jeśli chcesz spróbować swoich sił i nauczyć kroków i układów, którymi zaskoczysz kolegów i koleŜanki, weź 
udział w warsztatach tanecznych! 
 
Gdzie: VII LO im. W. Reymonta (ul. śeromskiego 81) 
Kiedy: start 16 kwietnia (czwartek) godzina 17:00- 18:30 
Info/rejestracja: Natalia Popowska (nataliapopka@interia.pl, 509-034-005) 
 

 
 
 

Zawsze pasjonowała Cię muzyka? Imponuje Ci praca DJ-a? Chciałbyś nauczyć się samodzielnie obsługiwać konsoletę i tworzyć 
własne sety? Weź udział w warsztatach i zobacz, czy się sprawdzisz! 
 
Gdzie: Klub MłodzieŜowy „Wrzeciono” (ul. Gajcego 11) 
Kiedy: start 20 kwietnia (poniedziałek) godzina 18:00 
Info/rejestracja: Małgorzata Olszewska (olszewskam2002@yahoo.com, 609-427-692) 
 
 
 
Kręci Cię kręcenie filmów? Zastanawiałeś/aś się jak powstają filmy i programy telewizyjne? Chciał(a)byś nauczyć się 
obsługiwać profesjonalną kamerę? Zapraszamy na warsztaty! 
 
Gdzie: Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1) 
Kiedy: start 15 kwietnia (środa) godzina 18:00 
Info/rejestracja: Małgorzata Klima (klimamalgorzata@gmail.com, 604-800-705) 
 
 
 
Realizowałeś/aś projekt fotograficzny? Znasz się juŜ na tym całkiem nieźle, ale przydałaby się pomoc instruktora, który 
zdradzi tajniki swojej pracy? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś/aś – warsztaty z profesjonalnym fotografem są właśnie dla Ciebie! 
 
Gdzie: Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1) 
Kiedy:  start 15 kwietnia (środa) godzina 18:00 
Info/rejestracja: Włodzimierz Karnkowski (Tel. 604 438 666) 
 

PAMIĘTAJ! ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH, TRZEBA SIĘ ZAPISAĆ U PROWADZĄCYCH! 

►► Warsztaty z Profesjonalnym DJ-em 
 

►► Warsztaty Filmowe 
 

►► Warsztaty Fotograficzne 
 


