WYCIĄG Z DIAGNOZY:

Mieszkańcy gminy Jeżewo przede wszystkim wskazali potrzebę i chęć uczestnictwa
w takich spotkaniach jak:

- spotkania z ciekawymi ludźmi, ekspertami, podróżnikami, celebrytami itp.
- koncerty: muzyki pop (znane gwiazdy), kameralnych, operetkowych
- pokazy/ występy taneczne np. taniec towarzyski, folkowy, tango itp.
- warsztaty kulinarne: tematyczne, profesjonalne, dekoracja potraw, cukiernicze,
współczesnej kuchni itp.
- wyjazdy do muzeów, opery, operetki, do kina, na przedstawienia, do teatru itp.
- kino (plenerowe latem, zimą w ocieplonej sali), festiwali filmowy
- wystawy: malarskie, artystyczne, rękodzieła mieszkańców i ludzi z regionu
- przedstawienia teatralne i kabaretowe
- dyskoteki/potańcówki/dancingi/ zabawy taneczne dla mieszkańców - "mogą być z myślą
przewodnią, ucharakteryzowaniem stroi itp."
-wieczorki ze wspólnym śpiewaniem, gala piosenek biesiadnych
- letnie spotkania przy ognisku ze wspólnym śpiewaniem
- impreza plenerowa wyróżniające gminę
- opracowania szlaków rowerowych i tras biegowych w oparciu o walory przyrodnicze i
historyczne
- tematyka kinowa i animacyjna

DLA DZIECI: (zdaniem dorosłych)
- cyklicznych zajęć dla dzieci i młodzieży:
taneczne, malarskie, kulinarne, kreatywne, wokalne, gry na instrumentach,
akrobacyjne/cyrkowe/ kuglarskie, teatralne, komputerowe (programowanie, robotyka)
- wycieczki dla dzieci (edukacyjne, po regionie, krajoznawcze)

Młodzież:
w Laskowicach najczęściej wskazywała:
- warsztaty/ zajęcia tańca współczesnego,
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- kulinarne,
- plastyczne/malarskie,
- profesjonalne warsztaty fotograficzne
- impreza integracyjna dla młodzieży (dyskoteka, koncert)
- stworzenie grafiti/muralu - warsztaty - (jest szansa na pomalowanie jednego muru
Gimnazjum w Laskowicach)
- turniej gier komputerowych
- impreza integracyjna zuchów i harcerzy dla mieszkańców (tańce, śpiewy, harcerskie
zwyczaje, ognisko)
- wymienialnia/wypożyczalnia gier komputerowych

Młodzież w Jeżewie najczęściej wskazywała:
- zajęć taneczne: hip - hop, brakdance,
- warsztaty plastyczne/malarskie
- warsztaty akrobacyjne, żonglerki - cyrkowe "takie jak były w ferie"
- warsztaty kulinarne, tematyczne
- dyskoteka/ koncert tylko dla młodzieży, "może być nad jeziorem z ogniskiem i grillem, może
ze znanym DJ, który by zagrał i przy okazji pokazał na czym polega DJ- ka"
- bieg charytatywny
- warsztaty dla młodzieży z robienia trików na rolkach/ desce/rowerze
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