
„Teatr Młody Duchem”
Operacja współfinansowana z budżetu Wojewody Podkarpackiego

Wartość dotacji: 15 000,00
Zrealizowano w okresie 19.06.2018- 31.12.2018

Działanie 1 – organizacja projektu. 
Nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku, w tym 
nad budżetem i harmonogramem, przygotowanie pomieszczeń,rekrutacja, zakup materiałów
do realizacji zadań,prowadziła kadra zarządzająca. W ramach pracy społecznej zostały 
zaangażowane dwie osoby (członkowie Stowarzyszenia).

Działanie 2- Promocja projektu
-opracowano i opublikowano informacje dotyczące realizacji projektu na stronie internetowej
organizacji wraz z podaniem źródła dofinansowania,
- wydrukowano i rozkolportowano plakaty przed premierami spektakli,
-zgromadzono dokumentację fotograficzną
- zamieszczono informację na temat realizacji projektu na łamach kwartalnika „Ziemia 
Pruchnicka”.

Działanie 3 ––innowacyjne warsztaty teatralno-ruchowe
W ramach tego działania 
-odbyły się zajęcia z choreoterapii „Trzymam Rytm”(30 osób - 30 godz.),
-warsztaty teatralne „Bliżej sceny” (30 osób -30 godz.),
-zatrudniono 2 instruktorów do prowadzenia zajęć,
-zaangażowano w ramach pracy społecznej akompaniatora i akustyka (podczas warsztatów
teatralnych 
i prezentacji przedstawień),
-zakupiono kostiumy sceniczne – 1 kpl.,
-odbyła się dwudniowa wizyta studyjna (Świętokrzyskie) – 30 osób,
-zabezpieczono wyjazd od strony organizacyjnej (m.in. przygotowano dokumentację, 
zamówiono transport,
dokonoano rezerwacji noclegów, biletów wstępu do Parku Miniatur i Muzeum Minerałów i 
Skamieniałości),
-przeprowadzono warsztaty teatralne na wyjeździe- 6 godz.
-zorganizowano spotkanie z aktorem -konsultacje teatralne 
-pokryto koszty biletów wstępu do teatru 
-pokryto koszty transportu
-pokryto koszty ubezpieczenia
-pokryto koszty biletów wstępu do Parku Miniaur i Muzeum Minerałów i Skamieniałości
-pokryto koszty usługi gastronomicznej i noclegów, (30 osób)
-zorganizowano wyjazd do teatru
-opracowano i przygotowano 2 spektakle: „Witaminki, witaminki” i „Hej kolęda, kolęda” w 
wykonaniu seniorów,
-zaprezentowano przedstawieniaw środowisku lokalnym.
Działanie 4 – Podsumowanie zadania
W ramach tego działania dokonano:
- rozliczenia i podsumowania projektu,
- zamknięcia projektu pod kątem księgowym i rachunkowym,
Sporządzono i złożono sprawozdanie końcowe.
.



 Rezultaty twarde:
- 30 godz. zajęć z choreoterapii „Trzymam Rytm”,
-30 godz. warsztatów teatralnych „Bliżej sceny”,
- 1 kpl kostiumów scenicznych,
- dwudniowa wizyta studyjna,
- zwiedzanie miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym regionu,zwiedzanie Parku 
Miniatur,Muzeum   Minerałów i Skamieniałości oraz Starówki w Sandomierzu,
- 1konsultacje teatralne z profesjonalistą,
- 1 wizyta w teatrze, udział w spektaklu teatralnym,
- 2 spektakle przygotowanie przez uczestników projektu,
- prezentacja przedstawień w środowisku lokalnym,
- 60 uczestników projektu(zweryfikowano na podstawie list uczestników).


