
”Pozytywnie zakręceni” 
Operacja współfinansowana z budżetu Wojewody Podkarpackiego 

Wartość dotacji 17 000,00 zł 
Zrealizowano w okresie od 01.06.2014  do 31.12.2014 

Działanie 1 – organizacja projektu. Powołano zespół odpowiedzialny  za realizację 
zadania; koordynatora i obsługę księgową. 

 
Działanie 2 –  Warsztaty tańca Breakdance team (16 godz.) dla 10 osób z terenu 
Gminy Pruchnik. W ramach tego działania zatrudniono trenera i zakupiono  maty 
PCV linoleum (4m x 4m). Informacja o naborze została rozpropagowana w środowisku 
lokalnym ( zamieszczona na facebook Centrum Kultury w Pruchniku, plakaty 
rozwieszone w gablotach informacyjnych i placówkach oświatowych na terenie  
Pruchnika ).Zajęcia prowadzone były na Sali widowiskowej Centrum Kultury w 
Pruchniku. 

  

 
Działanie 3 –   Warsztaty twórcze ( w tym 15 godz. zajęć plastycznych i 15 godz. 
zajęć kulinarnych).W ramach warsztatów zatrudniono dwóch instruktorów. Zostały 
zakupione  materiały niezbędne do realizacji zajęć :materiały plastyczne, artykuły 
spożywcze. W zajęciach wzięło udział 30 dzieci. 

 
Działanie 4 -Wyjazdy na basen  
W ramach tego zadania zorganizowano 6 wyjazdów na basen. Pod opieką opiekunów 
i ratowników uczestnicy korzystali z bezpłatnej i wartościowej prozdrowotnej formy 
rekreacji i wypoczynku. Opłacono transport, koszt wstępu i posiłek. Do realizacji tego 
działania zatrudniono  3 opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

 
Działanie 5 – warsztaty edukacyjno artystyczne - podróże „w 7 dni dookoła 
świata” (14 godz.) 
W ramach tego działania zatrudniono  2 instruktorów. Zakupiono  materiały 
niezbędne do realizacji zajęć; gry planszowe, puzzle, mapy, edukacyjne 
dywaniki. Informację o planowanym działaniu  rozpropagowano na terenie Gminy 
(strona internetowa, plakaty rozwieszone na terenie Pruchnika, w placówkach 
oświatowych na terenie Gminy) Zajęcia odbywały się w Centrum Kultury w Pruchniku. 
W zajęciach wzięło udział 35 dzieci. 

 
Działanie 6 -Biwak „Doliną Wisłoki” 
W ramach tego działania zorganizowano biwak w Chyrowej. Zapewniono transport, 
nocleg i wyżywienie. W pierwszym dniu biwaku zorganizowano spotkanie integracyjne 
przy ognisku. Opiekunowie zorganizowali też rajd pieszy, zajęcia integracyjne, gry 
terenowe  i zespołowe. 
 



 

 dwudniowy biwak dla  30 osobowej grupy młodzieży gimnazjalnej   
 rajd pieszy podczas biwaku  
 6 wyjazdów na basen ( 6 godz.) dla  90 osobowej grupy dzieci i młodzieży z 

terenu gminy Pruchnik  
 16 godz. zajęć z tańca Breakdance dla 10 uczestników  
 15 godz. zajęć plastycznych w ramach warsztatów twórczych 
 15 godz. zajęć kulinarnych w ramach warsztatów twórczych 
 udział 30 osób w zajęciach plastycznych i kulinarnych  
 14 godz. zajęć w ramach działania podróże „w 7 dni dookoła świata” dla 35 

uczestników  
  wystawę zdjęć z zajęć warsztatów twórczych  
  wystawę prac uczestników warsztatów „ w 7 dni dookoła świata” 
 


