ROZKRĘĆ MŁYN POMYSŁÓW
Celem projektu jest uruchomienie kreatywnego myślenia i społecznego zaangażowania ludzi z Masywu
Śnieznika w twórcze działania na rzecz dobra wspólnego. Poprzez nominowanie organizacji do realizacji
konkretnych akcji i zdrową rywalizację w świecie offline i online, zintegrujemy mieszkańców, zachęcając ich
do tworzenia czegoś wyjątkowego. Korzystnie to także wpłynie na budowanie kapitału społecznego i
promocję naszego regionu jako miejsca, gdzie ludzie lubią ze sobą współpracować i podejmować się
odważnych i innowacyjnych akcji.
Co należy zrobić?

1. Szkolenie będzie dotyczyło twórczego myślenia i pozwoli uczestnikom opracować scenariusz filmiku
oraz plan działania.
2. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika jako 1-szy będzie nominował organizację do przeprowadzenia akcji
społecznej.
a) Nominować można lokalną organizację bądź kluczowego partnera z Masywu Śnieżnika.
b) Akcją społeczną mogą być warsztaty, impreza, pokaz, spektakl, spotkanie, w które zaangażowani są
mieszkańcy, władze lokalne, biznes czy inicjatywa realizowana w ramach projektu Działaj Lokalnie itp.
c) Każda nominacja odbywa się poprzez umieszczenie filmiku na stronie www oraz Facebooku
nominującego.
3. Każdy nominowany ma 2 tygodnie na przeprowadzenie akcji i jej sfilmowanie
a) Każdy nominowany może otrzymać od FLMŚ pomoc przy kręceniu filmiku oraz może liczyć na
konsultacje on-line.
4. Każdy filmik należy umieścić na youtubie.
a) W dniu pojawienia się filmiku w sieci, należy wysłać link do niego na adres funduszu
………………………….
5. Po zakończeniu projektu (maj 2015), każdy filmik weźmie udział w konkursie, w którym będą głosować
internauci. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci 500 zł.

www.flms.pl
e-mail:flms@ng.pl

Wytyczne do filmiku:
1. Filmik powinien pokazywać zaangażowanie społeczności lokalnej w działania mające miejsce na terenie
jednej z czterech Gmin z Masywu Śnieżnika.
2. Każdy filmik ma trwać maksymalnie 3 minuty.
3. Każdy filmik na początku ma zawierać informację: Film realizowany w ramach projektu Rozkręć młyn
pomysłów” Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.
4. Każdy film na końcu ma zawierać informację kto jest kolejnym nominowanym.
5. Link do filmiku umieszczonego na youtubie, tego samego dnia ma zostać przesłany na adres …………………
Co zapewnia Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika?
1. Szkolenie z kreatywnego myślenia (grudzień 2014).
2. Wsparcie i doradztwo w kręceniu filmików.
3. Działania promocyjne:
a) Umieszczenie informacji o akcji i poszczególnych filmikach na stronie flms.pl oraz na profilu na
Facebooku,
b) Wysyłka informacji do mediów lokalnych oraz ogólnopolskich,
4. Przeprowadzenie konkursu na stronie flms.pl
5. Finał projektu oraz nagrodę w wysokości 500 zł.
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