
„Aktywnie Razem”

Operacja współfinansowana z budżetu Gminy Pruchnik
Wartość dotacji: 18 000,00

Zrealizowano w okresie 25.04.2017 – 12.12.2017

Działanie 1 –Zarządzanie projektem
Nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku (w
tym budżetem i harmonogramem), prowadziła kadra zarządzająca. W ramach pracy 
społecznej zostały zaangażowane dwie osoby (członkowie Stowarzyszenia).

Działanie 2- Promocja projektu
Wykorzystano wszystkie dostępne narzędzia do promocji poszczególnych działań. 
Opublikowano plakaty i informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach 
projektu na stronach internetowych organizacji i partnerów (  smzp.pl, ckpruchnik.pl, 
gminapruchnik.pl, sp1pruchnik.pl).  Wydrukowano i rozkolportowano na terenie 
Gminy Pruchnik plakaty w formie papierowej. Zamieszczono artykuły dotyczące 
realizacji projektu wraz z informacją o źródłach finansowania w kwartalniku Ziemia 
Pruchnicka (nr 2/2017, 3/2017 i 4/2017). Zakupiono gadżety promocyjne, rozdano je
podczas spotkań profilaktycznych i imprez plenerowych. 

Działanie 3 – „Aktywnie Razem” – spotkania profilaktyczne
Zorganizowano w formie otwartych i dostępnych dla każdego imprez sportowo –
rekreacyjnych (zawody rowerowe na orientację oraz gra miejska). Podczas każdego 
spotkania zostały rozdane promocyjne materiały profilaktyczne. Zorganizowano 
konsultacje w zakresie problematyki uzależnień z pedagogiem szkolnym.

-Pruchnickie Harce Rowerowe
W ramach tego działania w dniu 20.05.2017 r. w Świebodnej zorganizowano 
Pruchnickie Harce Rowerowe poprzez: zabezpieczenie transportu niezbędnego do 
obsługi punktów w celu przygotowania tras, zawiezienia i rozwieszenia lampionów, 
rozstawienia sędziów na punktach kontrolnych oraz prac porządkowych po 
zakończeniu rywalizacji sportowej. Zamówiono wyżywienie dla 100 zawodników + 
20 osób obsługi (sędziowie -2 osoby, sędziowie punktowi- 10 osób, przygotowanie 
posiłku- 6 osób, fotograf -1 osoba, koordynator-1 osoba)  Wyżywienie przygotowała 
Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Świebodnej. Stowarzyszenie zakupiło 
artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania ciepłego posiłku, napoju oraz 
deseru. Zakwaterowano w gospodarstwie agroturystycznym 14  zawodników spoza 
Podkarpacia. 
Zapewniono opiekę medyczną dla zawodników na czas trwania zawodów. 
Zatrudniono ratownika medycznego na umowę zlecenie. Zaangażowanie sędziów 
oraz sędziów punktowych (12 osób). Przeprowadzono zawody zgodnie z 
Regulaminem Pruchnickich Harców Rowerowych. Dokonano klasyfikacji 
zawodników. Wręczono trofea, dyplomy i nagrody rzeczowe zgodnie protokołem 
sędziowskim. Opublikowano wyniki rywalizacji. 
Do organizacji zawodów wykorzystano obiekty Szkoły Podstawowej i Remizy OSP w
Świebodnej, udostępnione nieodpłatnie w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem, 
zgodnie z zawartymi Umowami użyczenia (Nr 1/2017 i Nr 2/2017). 



-Świętujmy Niepodległość
Zainspirowanie dzieci i rodziców do poznawania przeszłości własnej miejscowości i 
najbliższej okolicy oraz historii Polski, w związku ze zbliżającą się 100 rocznicą 
odzyskania niepodległości, poprzez organizację  
gry miejskiej połączonej z rajdem dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
rajdów pieszych.
Do realizacji tego działania wykorzystano istniejącą infrastrukturę turystyczną 
(ścieżka dydaktyczna „Wąwóz Lelos”, wiata turystyczna, tablice informacyjne na 
Rynku w Pruchniku). W ramach działania współorganizowano Podkarpacki Rajd 
Pieszy Szkół im. Jana Pawła II. Zorganizowano grupę uczestników. W ramach 
pracy społecznej zapewniono przewodnika dla grupy ok. 240 osób oraz obsługę 
techniczną i nagłośnienie. Zorganizowano jesienny rodzinny rajd pieszy m.in. 
ścieżką edukacyjną Wąwóz Lelos oraz rajd połączony z grą miejską podczas 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Pruchniku. Dla uczestników 
obchodów rajdu przygotowano wspólne grillowanie w wiacie turystycznej. W dniu 
Święta Niepodległości przygotowano gorący posiłek i herbatę po zakończeniu gry 
miejskiej w pruchnickim parku i na Rynku.
W ramach realizacji działania pokryto koszty: nagród rzeczowych dla laureatów 
Quizu w grze miejskiej, wyżywienia uczestników rajdów pieszych oraz  gry 
miejskiej (w tym zakup termosu).

Działanie 4 - „Rodzina Razem” – pikniki rodzinne
-Piknik Rodzinny w SP nr 2 w Pruchniku (28 maja 2017r)- wsparto finansowo 
organizację imprezy, poprzez pokrycie kosztów warsztatów cyrkowych dla dzieci. 
Atrakcyjna forma warsztatów cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród 
uczestników pikniku. Impreza plenerowa organizowana przez SP nr 2 w Pruchniku  
zyskała ogromną popularność wśród mieszkańców najbliższej okolicy, a nawet 
swoistą renomę imprezy prawdziwie rodzinnej, bezpiecznej, bezalkoholowej. 
Przedsięwzięcie non profit jest stworzone i kultywowane przez społeczność szkolną,
partnerów i sponsorów. 
.-Niedziela dla Rodziny - piknik na Targowisku „Mój Rynek” oraz w pruchnickim 
parku podczas Dni Pruchnika (10-11 czerwca 2017r.). Drugi dzień obchodów święta
miasta Pruchnika (niedziela, 10 czerwca) został poświęcony dzieciom i rodzinie. 
Zorganizowano liczne atrakcje, animacje, gry, zabawy, rozgrywki, konkursy z 
nagrodami dla dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, a więc całych rodzin. W 
ramach realizacji zadania pokryto koszty bloku artystycznego dla dzieci pt. 
„Zwariowane historie Antosia i Margolci”, „Dzień dziecka” oraz pokazu sztuki 
poruszania na szczudłach. Dofinansowanie programu dla rodzin, umożliwiło 
przygotowanie i zaprezentowanie uczestnikom imprezy atrakcyjnej, dostępnej dla 
wszystkich chętnych, formy wspólnego spędzenia niedzielnego popołudnia.

Działanie 5 – „Śladami tajemnic Średniowiecza” – wycieczki dla dzieci i 
młodzieży
Zgodnie z założeniami projektu zorganizowano dwie wycieczki edukacyjne dla 
dzieci z naszej gminy, z rodzin wielodzietnych bądź zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz  zaangażowanych  w działania na rzecz lokalnego środowiska. 
Ciekawy i wartościowy program wyjazdów miał na celu edukację historyczną, 
patriotyczną i społeczną młodego pokolenia. Umożliwił dzieciom wzajemne 



poznanie się i oderwanie od codziennych trudności związanych z sytuacją rodzinną.
Uczestnicy wycieczki  mieli zapewnione wyżywienie oraz  opiekę wykwalifikowanej 
kadry opiekunów (w ramach pracy społecznej). 
W obu wycieczkach uczestniczyło  po 45 uczestników, ze szkół podstawowych i 
gimnazjum z terenu Gminy Pruchnik 
-Wycieczka do Inwałdu i Wadowic – jednodniowa wycieczka edukacyjno-
rekreacyjna w okresie wakacji. 
W programie pobytu w Inwałdzie było zwiedzanie  średniowiecznej warowni, grodu i 
podgrodzia, parku miniatur, zajęcia edukacyjne – warsztaty na temat rycerstwa, 
typów dawnej broni i machin oblężniczych oraz  warsztaty dawnych rzemiosł 
(kowalstwo, garncarstwo, tkactwo i powroźnictwo). Uczestnicy mieli zapewniony 
ciepły posiłek (dwudaniowy obiad + napój). 
W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki zwiedzili centrum Wadowic, Bazylikę 
NMP, Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II - miejsce urodzenia Papieża- Polaka. 
Na zakończenie pobytu w Wadowicach odbyli spacer po Rynku oraz skorzystali z 
degustacji słynnych papieskich kremówek.

-Wycieczka do Gniezna i Biskupina – dwudniowa wycieczka edukacyjno-
integracyjna współorganizowana ze SP nr 1 w Pruchniku dla dzieci z różnych szkół i 
środowisk społecznych. W programie wyjazdu znalazło się szereg atrakcji, m. in.: 
zwiedzanie miejsc związanych z najstarszą historią Polski (Katedra Gnieźnieńska ze
słynnymi Drzwiami Gnieźnieńskimi, grób Księżniczki Dobrawy, pomnik Bolesława 
Chrobrego, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Ostrów Lednicki, osada w 
Biskupinie).  W Biskupinie uczestnicy wycieczki wzięli udział w atrakcyjnych 
warsztatach historycznych, a na Ostrowie Lednickim w warsztatach 
archeologicznych. 
Z uwagi na bardzo wysoki koszt wyjazdu, spowodowany odległością do miejsc 
docelowych, organizacja wsparła finansowo przedsięwzięcie poprzez partycypację w
kosztach transportu oraz pokryła ze środków własnych koszt ubezpieczenia 
uczestników wycieczki. Organizacja zapewniła również wsparcie organizacyjne 
poprzez zapewnienie doświadczonych opiekunów posiadających wymagane 
kwalifikacje oraz udzielenie wszelkiej pomocy w sprawnym, bezpiecznym i 
atrakcyjnym przeprowadzeniu przedsięwzięcia.

Działanie 6 – Spotkanie z Mikołajem
W dniu 10 grudnia (niedziela) odbyło się spotkanie z Mikołajem dla wszystkich 
chętnych dzieci z terenu Gminy Pruchnik. Celem imprezy było kultywowanie tradycji 
związanych z okresem bożonarodzeniowym, przybliżenie mieszkańcom gminy, 
szczególnie dzieciom i młodzieży, zwyczajów związanych ze Świętami Bożego 
Narodzenia w Pruchniku i okolicy. Spotkanie miało charakter otwarty. We 
współpracy z OPS w Pruchniku, zostały na nie zaproszone również dzieci z rodzin 
ubogich, osieroconych, borykających się z różnorakimi problemami. W ten sposób 
przedsięwzięcie zachowało również charakter integracyjny. Podczas imprezy 
zorganizowano we współpracy z CKSiT w Pruchniku zabawy animacyjne i konkursy 
dla dzieci. Tradycyjnie wcześniej zostały zakupione słodycze przeznaczone do 
przygotowania paczek mikołajkowych. Paczki w ilości 180 szt. Zostały podczas 
imprezy wręczone najmłodszym uczestnikom. Impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem dzieci rodziców.


