
”Baw się i ucz” 

 

Operacja współfinansowana. z budżetu Wojewody Podkarpackiego 
Wartość dotacji 17 000,00 zł 

Zrealizowano w okresie od 24.06.2015  do 31.12.2015 

 
Warsztaty twórcze: 
-warsztaty ceramiczne  
W ramach tego zadania przeprowadzono 15 godzin warsztatów ceramicznych 
przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać 
się z różnorodnymi technikami kształtowania gliny, jej malowaniem, szkliwieniem i 
wypalaniem w profesjonalnym piecu. Podsumowaniem warsztatów była wystawa prac 
uczestników. 
Pokryto koszty zakupu materiałów plastycznych oraz wynagrodzenie instruktora. 
- warsztaty teatralne-  
Śmiecio-mapeciaki - scrapart 
W ramach tego zadania zrealizowano 10 godzin zajęć tworzenia niepowtarzalnych 
lalek, przytulanek oraz dekoracji scenicznych z materiałów przeznaczonych do 
recyklingu. Podsumowaniem zajęć była wystawa prac na stoisku SMZP podczas 
Jarmarku sztuki Ludowej na pruchnickim rynku. 
Pokryto koszty zakupu materiałów krawieckich oraz wynagrodzenia instruktora. 
-małe formy teatralne 
W ramach zadania przeprowadzono 10 godzinny cykl warsztatów z emisji głosu, 
pantomimy i małych form scenicznych. Podsumowaniem zajęć była prezentacja 
widowiska podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Pruchniku. 
-wyjazd do teatru  
W ramach zadania zorganizowano wyjazd na spektakl pt. „Piotruś Pan” do teatru 
Maska w Rzeszowie dla 45 dzieci z terenu gminy Pruchnik. Uczestnicy mieli okazję 
obejrzeć interesujące przedstawienie w profesjonalnym wykonaniu. Dla niektórych 
dzieci była to pierwsza wizyta w prawdziwym teatrze. 
Pokryto koszty  transportu, ubezpieczenia oraz biletów na spektakl.  

 
Wyjazdy na basen  
W ramach tego zadania zorganizowano 11 wyjazdów na basen. Pod opieką 
opiekunów i ratowników uczestnicy korzystali z bezpłatnej i wartościowej 
prozdrowotnej formy rekreacji i wypoczynku. Opłacono transport, wstęp na basen, 
ubezpieczenie NW oraz wynagrodzenie opiekunów. Do realizacji tego działania 
zatrudniono  3 opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje. 



 

 
Magiczne Ogrody – wycieczka dla dzieci 
W ramach zadania zorganizowano wycieczkę do Magicznych Ogrodów w Janowcu 
nad Wisłą. Uczestnicy mieli okazję spędzić dzień w niezwykłym miejscu, rozwijającym 
dziecięcą ciekawość i kreatywność oraz skorzystać bezpłatnie ze wszystkich atrakcji.  
Z dotacji pokryto koszty transportu, biletów wstępu, wynagrodzenia opiekunów, 
natomiast koszt wyżywienia i ubezpieczenia NW - z własnych środków organizacji. 
 
W ramach realizacji  zadania zorganizowano 

 15 godzin warsztatów ceramicznych 
 15 uczestników warsztatów ceramicznych  
 1 wystawę prac uczestników warsztatów ceramicznych  
 10 godzin warsztatów scrapart 
 14 uczestników warsztatów scrapart 
 1 wystawę prac uczestników warsztatów scrapart 
 10 godzin zajęć teatralnych 
 13 uczestników zajęć teatralnych  
 1 widowisko prezentujące osiągnięcia uczestników warsztatów 
 1 wyjazd na spektakl teatralny 
 45 uczestników wyjazdu do teatru 
 11 wyjazdów na basen (11 godzin) 
 90 uczestników zajęć na pływalni 
 1 wycieczka autokarowa 
 45 uczestników wycieczki do Magicznych Ogrodów 

 


