
„Poznajemy, odkrywamy… Niepodległą”
Operacja współfinansowana z budżetu Gminy Pruchnik

Wartość dotacji: 20 000,00
Zrealizowano w okresie 23.04.2018 – 12.12.2018

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).

W ramach tego działania:

-powołano zespół odpowiedzialny za realizację zadania,

-nawiązano współpracę z partnerami: szkoły z terenu gminy Pruchnik, 

-zrealizowano poszczególne działania,

-rozliczono i podsumowano projekt,

-przygotowano niezbędną dokumentację (sprawozdanie wraz z załącznikami).

Działanie 2- Promocja projektu
W ramach tego działania:
-wydrukowano plakaty i zaproszenia promujące przedsięwzięcie, z logotypem Gminy
Pruchnik oraz informacją o źródłach dofinansowania,
-zakupiono długopisy z logotypem Gminy Pruchnik,
-zakupiono tradycyjne pruchnickie podpłomyki wraz z opakowaniem zaopatrzonym 
w logotyp Gminy Pruchnik oraz SMZP, rozdano je w ramach promocji uczestnikom 
imprez plenerowych,
-rozkolportowano materiały promocyjne podczas realizacji poszczególnych zadań,  
-umieszczono informację na temat realizacji zadania na stronie internetowej 
organizacji: smzp.pl, oraz ckpruchnik.pl.

Działanie 3 ––„Aktywnie dla Niepodległej”- spotkania profilaktyczne
W ramach tego działania:
-zorganizowano profilaktyczne imprezy sportowo-rekreacyjne: zawody rowerowe na 
orientację i rajd pieszy,
-przeprowadzono kampanię informacyjną (plakaty, zaproszenia, gadżety),
-opracowano mapy i regulamin rywalizacji rowerowej,
-przeprowadzono rywalizację rowerową i klasyfikację zawodników,
-zakupiono wyżywienie dla zawodników (kategorie dziecięce, rajd rekreacyjny),
-zakupiono i wręczono nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii,
-zorganizowano poradnictwo profilaktyczne,
-przeprowadzono rajdy wg ustalonej trasy,
-pokryto koszty wyżywienia dla uczestników rajdu pieszego, 
-rozliczono zadania.



Działanie 4 – Spotkanie z kulturą
W ramach tego działania:
-zorganizowano 2 wyjazdy na spektakl teatralny (dla dzieci i dorosłych),
-przeprowadzono warsztaty małych form scenicznych –warsztaty teatralne
-zamówiono bilety wstępu oraz usługę transportu,
-rozliczono zadanie.

Działanie 5 – „Stolice Niepodległej”
- wycieczka do Krakowa
W ramach tego działania:
-opracowano regulamin, harmonogram oraz kartę zgłoszenia,
-zabezpieczono logistyczne przedsięwzięcie (transport, wyżywienie, ubezpieczenie, 
przewodnik, bilety wstępu) przeprowadzono rekrutację uczestników,
-zrealizowano wycieczkę wg harmonogramu,
-rozliczono zadanie.
- wycieczka integracyjna do Warszawy
W ramach tego działania:
-opracowano regulamin, harmonogram oraz kartę zgłoszenia,
-zabezpieczono logistycznie przedsięwzięcie(transport, wyżywienie, ubezpieczenie, 
przewodnik, bilety wstępu)– zawarto umowę z Biurem Turystyki „Polonez” z 
Jarosławia,
-przeprowadzono rekrutację uczestników,
-zrealizowano wycieczkę wg zatwierdzonego harmonogramu,
-rozliczono zadanie.

Działanie 6 „Pruchnik dla Niepodległej”
W ramach tego działania zaplanowano:
-nawiązano współpracę z partnerami (CKSiT, Gmina Pruchnik, placówki oświatowe),
włączono organizację w przygotowanie programu obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości,
-opracowano regulamin konkursu historycznego oraz pytania do quizu, 
-opracowano regulamin gry miejskiej i zasady uczestnictwa oraz zadania dla grup,
-zakupiono Dzwon Wolności, umieszczony na tablicy upamiętniającej stulecie 
odzyskania niepodległości,
-zakupiono nagrody dla laureatów,
-przeprowadzono rywalizację czterech grup w trakcie gry miejskiej „Stulecie”,
-w ramach gry miejskiej zorganizowano rajd pieszy do obiektów historycznych 
Pruchnika,
-włączono organizację w opracowanie programu artystycznego 11 listopada, 
-pokryto (w części) koszty koncertu patriotycznego – honorarium Kwartetu 
Smyczkowego „Lejdis”,
-pokryto koszty posiłku dla uczestników uroczystości,
-rozliczono zadanie.
Działanie 7 –Niespodzianki pod choinką - Spotkanie z Mikołajem
W ramach tego działania zaplanowano:

 przygotowano  program imprezy  według ustalonych wcześniej założeń, 
 przeprowadzono akcję informacyjną we współpracy z OPS w Pruchniku,
 zakupiono słodycze oraz świąteczne kolorowanki do paczek,
 przygotowano 180 paczek mikołajowych,
 zrealizowano spotkanie z Mikołajem, wręczono paczki i upominki,



 rozliczono zadanie.

 Rezultaty zadania. 

 2 spotkania profilaktyczne ze specjalistami,

 2 cykliczne imprezy plenerowe sportowo-rekreacyjne,

 104 uczestników Harców Rowerowych Orientacyjnych,

 2 wyjazdy do teatru

 15 uczestników warsztatów teatralnych,

 45 + 23uczestników wyjazdów do teatru

 2 wycieczki autokarowe integracyjne dla dzieci z terenu gminy,

 90 uczestników wycieczek,

 2 rajdy piesze,

 83 uczestników rajdów rekreacyjnych,

 1 gra miejska

 1 Dzwon Wolności

 60 uczestników gry miejskiej,

 konkursy z nagrodami/ quiz historyczny

 1 koncert patriotyczny

 200 uczestników koncertu

 1 spotkanie z Mikołajem,

 artystyczny program profilaktyczny dla dzieci (konkursy, zabawy, animacje)

 180 uczestników imprezy mikołajkowej dla najmłodszych, 
 180 paczek ze słodyczami i upominkami,


