
Załącznik nr 5 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INICJATYWY ODDOLNEJ W RAMACH MCIL Łazanka 

 

 

TYTUŁ/NAZWA INICJATYWY: 

Łazarskie Skrzaty- warszaty z recyklingu ubrań. 

 

 

REALIZATORZY INICJATYWY (min. 3 osoby)  

 imię i nazwisko: 

 

1.Joanna Radzimska 

2.Olga Plesińska 

3.Krystyna Legeżyńska 

 

OSOBY DO KONTAKTU (min. 2 osoby): 

Imię i nazwisko telefon e-mail (opcjonalnie) 

 

Joanna Radzimska 
602352907 joanna.radzimska@wp.pl 

 

Krystyna Legeżyńska 
735004493 kryshia.art@gmail.com 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INICJATYWY 

 

Pytania dodatkowe/ 

pomocnicze 



• Opis zrealizowanych przedsięwzięć oraz ich przebieg 

Warsztaty przewidziane były na dwa spotkania po cztery godziny 

podczas których w piątek 16.11 16-20 rozmawialiśmy z uczestnikami o 

produkcji ubrań i każdy z nas wybierał swoje ubranie, sprawdzając 

rodzaj tkaniny, staraliśmy dobrać się odpowiednie barwniki do techniki. 

W sobotę 17.11 12-16 kontynuowaliśmy warsztaty z użyciem 

szablonów.Joanna pomagała przy barwieniu barwnikami bez gotowania 

Argus, przy użyciu kilku wiader z kolorami każdy mógł skomponnować 

własną ferie psychodelicznych wzorów na koszulkach. Krystyna 

objaśniała technikę odbarwiania przy uzyciu odplamiacza. Technika 

wskazana przy kolorowych lub ciemnych ubraniach.  

W trakcie warsztatów nie było większych problemów. Cieszymy się że 

warsztaty nastąpiły dzien po sobie, dzieki temu każda osoba mogla 

zostawić swoje świeżo pofarbowane ubrania na następny dzień do 

wyschnięcia.  

Uczestnicy wyszli zadowoleni ze swoich nowych ubrań, zdobytych 

umiejętności usłyszałyśmy dużo słów uznań i chęć na następne 

warsztaty z wlasnoręcznego przerabiania ubrań.  

Uczesnicy byli w różnym wieku od wieku okołolicealnego do około 60 

lat. Upodobania do intensywnych, ekstrawaganckich efektów wiodly 

prym wśród młodszych osób, natomiast osoby starsze główny nacisk 

kładły na zreperowanie lub odświeżenie ulubionych rzeczy swoich i 

swoich bliskich. 

Jakie przeprowadziliście 

działania? 

Kto i co zrobił? 

Czy zrobiliście wszystko co 

planowaliście? 

Czy napotkaliście jakieś 

problemy przy realizacji 

inicjatywy? Jeśli tak, to jakie? 

Czy osiągnęliście zamierzone 

cele?  

Ile osób i kim byli uczestnicy? 

 

• Wykaz przekazanych materiałów dokumentujących  
dokumentacja w załącznikach jpg. 

np.: listy obecności, raporty,  

dokumentacja fotograficzna 

w wersji cyfrowej 
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