Projekty, które warto wspierać
"Krąg darczyńców"
już 29 listopada 2019 roku
Celem akcji „Krąg darczyńców” jest pozyskanie środków
finansowych na 3 wyjątkowe projekty społeczne,
wyłonione podczas preselekcji.

NIECH ZABRZMI EUFONIUM S
Miejska Orkiestra Dęta
w Żywcu
„Muzyka to dusza Wszechświata,
skrzydła umysłu, lot wyobraźni
i wszelkie życie”. Ta definicja muzyki,
stworzona przez Platona wieki temu,
jest bliska wszystkim osobom
tworzącym Miejską Orkiestrę Dętą
w Żywcu: instruktorom, rodzicom
i przyjaciołom. Orkiestra tworzona
z pasją i oddaniem, dla muzyków jest
trochę domem, trochę pracą, ale przede wszystkim miejscem rozwoju, inspiracji,
nawiązywania relacji.
Ogrom zaangażowania ma jednak sens. Muzycy stają się lepsi, jak dzieciaki tworzące
orkiestrę. Mają poczucie sukcesu, doświadczają rozwoju. Pomysłowość w finansowaniu
działań orkiestry pozwala jej działać i grać, ale nie wystarcza na zakup instrumentów.
Marzeniem orkiestry jest stworzenie sekcji Eufonium S i zakup potrzebnych, kluczowych
instrumentów. Zapraszamy osoby, które cenią muzykę i orkiestrę do stworzenia tej
sekcji z nami i pomocy w zbiórce na pierwszy krok - zakup instrumentu Eufonium S.

KRAWCULSKIE TRASY
Stowarzyszenie ŻYWIECKIE
POGRANICZE
Kto będąc w Beskidach nie marzył
o narzędziu, które podczas górskich
wycieczek, w sposób prosty, doprowadzi
do tego wybranego celu? O narzędziu,
które łączy nowe ze starym, a dokładnie
tradycyjną mapę tras z opisami, kodami
QR do nawigacji i innymi potrzebnymi
wskazówkami? Stowarzyszenie Żywieckie Pogranicze jest w stanie odpowiedzieć
na to marzenie.
Stworzenie takiej mapy będzie świetnym wsparciem dla turystów wybierających się
na szlak, a także znakomitym materiałem promującym nasze przedsięwzięcie.
Stowarzyszenie „Żywieckie Pogranicze” ma doświadczenie w realizacji tego rodzaju
inicjatyw: zawiązało się w 2016 roku, a jego głównym, celem było wyznaczenie
widokowych tras na polsko-słowackim pograniczu, w malowniczych okolicach Beskidu
Żywieckiego i Orawskiego. Dzieło zostało zwieńczone opracowaniem ponad 160 km tras
o różnej długości. Wszystkie trasy zaczynają się i kończą przy Bacówce PTTK
na Krawcowym Wierchu - przeznaczone są do turystyki pieszej, a także dla narciarstwa
biegowego, śladowego i kolarstwa górskiego.
Teraz przyszedł czas, by narzędzie w postaci rzetelnie opracowanej mapy,
wydrukowanej, udostępnić wielbicielom gór.
Bez wsparcia zewnętrznego, działanie to nie będzie możliwe do realizacji, zatem
zapraszamy do wsparcia tej inicjatywy.

FUNTASTYCZNY ŻYWIEC
GRUPA: Żywieckie Stowarzyszenie
Fantastyki „Parzenica"
Fantastyka, popkultura oraz gry planszowe
przestały już być, jak kiedyś, niszową
rozrywką. Wydarzenia skupione wokół
tematów łączących fantastykę, gry planszowe
potrafią zgromadzić i zintegrować osoby
niezależnie od wieku i skłonić je do wspólnej,
bezpośredniej aktywności przy stole, konsoli
czy grze terenowej.
W sercu naszej imprezy od zawsze pozostaje MŁODZIEŻ - główny jej odbiorca, a nasze
imprezy tworzymy z pasji i potrzeby, od Fanów dla Fanów.

Impreza tego rodzaju to nie tylko granie, ale także szereg spotkań autorskich z polskimi
pisarzami, konkursy z nagrodami oraz bloki programowe poświęcone rozrywce
elektronicznej, fabularnej, a także planszowej.
Dzięki zaangażowaniu członków grupy, całkiem woluntarystycznemu, osiedlowa
młodzież potrafi odnaleźć swój kąt, czyli Klub gier i fantastyki „Planszowa Przystań” ,
przy Klubie Środowiskowym Ogródek w Żywcu.
„FUNCON” jako projekt i propozycja od kilku lat wypełnia lukę w ofercie kulturalnej
miasta
Dzięki wam i waszemu wsparciu 5ta już edycja naszej górskiej imprezy stanie się
najlepszą wersją siebie.

