
Fundacja  Legalna  Kultura,  prowadząca  kampanię  społeczną  o  tej  samej  nazwie,  rozpoczyna
realizację drugiej edycji ogólnopolskiego projektu Otwarte Drzwi Do Kultury.
W związku z tym pragniemy zaprosić do współpracy i udziału w bezpłatnych pokazach filmowych,
warsztatach dla członków lokalnej społeczności oraz szkoleniach dla nauczycieli i uczniów.

Otwarte Drzwi do Kultury to projekt,  który po raz pierwszy realizowaliśmy w 2015 roku w 30
miejscowościach  w Polsce.  Naszym priorytetem jest  dotarcie  do  lokalnych  społeczności,  których
dostęp do kultury jest, z różnych powodów, ograniczony.

Projekt zrealizowany w ubiegłym roku zakończył się spektakularnym sukcesem, czego dowodem jest
nie tylko zadowolenie uczestników, ale także wsparcie tegorocznej edycji projektu przez Ministerstwo
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego oraz międzynarodowa prezentacja projektu w państwach Unii
Europejskiej.  Warto zaznaczyć, że nasze przedsięwzięcie  wpisuje się  w kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 : Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

Fundacja Legalna Kultura promuje świadome korzystanie z legalnych źródeł kultury oraz bezpieczne
poruszanie się w przestrzeni Internetu. Wspiera świadomych odbiorców kultury - widzów, słuchaczy i
czytelników.  Zwraca się  także do tych,  którzy jeszcze nie przykładają wagi do bezpieczeństwa w
Internecie i legalności źródeł z których korzystają.

Legalna Kultura prowadzi, cieszące się uznaniem, szkolenia dla nauczycieli,  uczniów oraz różnych
grup zawodowych na terenie całego kraju. Dużą wagę przykładamy do skuteczności naszych działań.
Nasz zespół to profesjonalni metodycy, kulturoznawcy oraz prawnicy. 

Fundacja  Legalna  Kultura  nie  prowadzi  działalności  zarobkowej  oraz  nie  czerpie  korzyści
finansowych  z  prowadzonych  działań.  Fundacja  Legalna  Kultura  00-514  Warszawa,
ul. Marszałkowska 84/92 lok.121. Tel.22 891 04 19, www.legalnakultura.pl.

Otwarte Drzwi do Kultury  to całodzienny program bezpłatnych pokazów filmowych połączonych
z warsztatami dla poszczególnych grup wiekowych. 

Poranny  seans,  przeznaczony  dla  uczniów  szkoły  podstawowej,  to  projekcja  najnowszych
produkcji filmowych dla dzieci oraz spotkanie z metodykiem i animatorem kultury na warsztatach,
którym towarzyszy szereg gier i zabaw z atrakcyjnymi nagrodami.

Dla  gimnazjalistów  i  licealistów przygotowaliśmy  projekcje  najnowszych  polskich  produkcji
związanych z programem realizowanym w szkole. Przygotowaliśmy propozycje polskich filmów, do
wyboru  przez  nauczycieli,  wedle  bieżących  potrzeb  edukacyjnych.  Pokazom  tym  towarzyszą
profesjonalne warsztaty prowadzone przez metodyka i prawnika. 

Dla dzieci i młodzieży organizujemy również ogólnopolski konkurs plastyczny i filmowy, w którym
nagrody to, poza nagrodami rzeczowymi, perspektywa rozwoju talentów, odkrytych w konkursie.
Dla  nauczycieli przeprowadzamy  profesjonalne,  certyfikowane  szkolenia  z  zakresu  dostępu  do
zasobów  edukacyjnych  w  Internecie  i  możliwości  korzystania  z  nich  oraz  prawa  autorskiego
i  ochrony  własności  intelektualnej,  które  uprawniają  oraz  przygotowują  uczestników  do
przeprowadzania podobnych szkoleń w swojej społeczności. 
A dla wszystkich mieszkańców  popołudniowa projekcja najnowszych produkcji filmow. 


