LISTA ZWYCIĘZCÓW “KONKURS NA (WY)TRWAŁOŚĆ”

L.P.
NAZWA ORGANZIACJI
1.
Stowarzyszenie TurystycznoSportowe „Róża Wiatrów”

2.

Lokalna Grupa Działania „Białe
Ługi”

3.

Fundacja Ukryte Marzenia

OPIS PROJEKTU
Stowarzyszenie organizuje cykliczne prelekcje i zajęcia dla dzieci z żeglarstwa i zasad bezpiecznego
przebywania nad zbiornikami wodnymi, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowanie ze
strony szkół i przedszkoli. Dzięki zakupowi z otrzymanego grantu materiałów szkoleniowych i promocyjnych
oraz z finansowania organizacji Niebieskich Szkół, dziś dzieci i młodzież żegluje pod naszymi skrzydłami
stowarzyszenia nie tylko po wodach śródlądowych, ale także morskich. Absolwenci pierwszych kursów dzisiaj
samodzielnie szkolą uczestników i pomagają w zajęciach z dziećmi oraz rejsach pełnomorskich.
Projekt „Strefa aktywności i zabawy – otwarta strefa integracji” okazał się świetnym pomysłem na integrację
i pobudzenie aktywności wśród lokalnej społeczności. Jego efektem było uruchomienie strefy aktywności,
w której wolny czas mogli spędzać mieszkańcy. Głównie dzieci i rodziny. Cykl zajęć na świeżym powietrzu
zaszczepił w uczestnikach nową metodę spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Towarzyszyły mu
zdrowe przekąski i soki co tez wpłynęło na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania.
Pomagając innym, pomagasz sobie! Fundacja Ukryte Marzenia kontynuuje warsztaty/ szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy, które zostały zorganizowane pierwszy raz w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”.
Celem projektu jest kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych
oraz przygotowanie społeczności do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń. Projekt
skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych, jak i młodzieży z terenu powiatu
chodzieskiego. Cała lokalna społeczność powiatu odczuwa pozytywne skutki prowadzonych działań w ramach
projektu.
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4.

Fundacja BezMiar

5.

Fundacja Klub Młodych Liderów

6.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób
Niepełnosprawnych „Za Głosem
Serca”

7.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Projekt NOR-BI-FIT AKTYWNE WAKACJE był realizowany w II edycji programu „ Decydujesz, Pomagamy”.
W ramach programu przeprowadzono trening fitness, jogę, zajęcia biegowe. Po zakończeniu projektu, na
wniosek uczestników, organizacja kontynuuje wszystkie formy aktywności, jakie były w projekcie, lekko je
modyfikując lub wprowadzając dodatkowe inicjatywy. Program cieszy się niesłabością popularnością.
Zwycięski projekt I edycji – „Bańkowe Szaleństwo” był piknikiem rodzinnym, w którym udział wzięło około
1000 osób. Jego organizatorami były osoby w wieku 14-19 lat. Od tamtego wydarzenia każdego roku Fundacja
organizuje w Mielcu imprezę związaną z bańkami mydlanymi. Obecnie organizację tworzy trzydzieści osób w
wieku 15-24 lata. Na przestrzeli lat „Bańkowe Szaleństwo” ewoluowało w YOUTHEST Festiwal (Festiwal
Młodych), który jest połączeniem Festiwalu Baniek Mydlanych, Festiwalu Kolorów, Festiwalu Ognia
i Fajerwerków w czasie jednego popołudnia. W ubiegłym roku zorganizowano aż 3 takie imprezy (w Mielcu,
Stalowej Woli i Rzeszowie), w każdej udział wzięło kilka tysięcy osób.
Stowarzyszenie zorganizowało festyn pod hasłem „Razem możemy więcej”, którego celem było ograniczenie
wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, integracja tych osób oraz stworzenie korzystnych
warunków do kontaktów ze środowiskiem społecznym. Patrząc na tak pozytywny odzew Stowarzyszenie
postanowiło wraz z podopiecznymi częściej wychodzić do środowiska lokalnego. Zorganizowali wspólnie
dzień życzliwości i pozdrowień, dzień zdrowego śniadania, przed świętami odwiedzili Dom dziennego pobytu
dla osób starszych „ Senior Wigor”, oraz zakład opiekuńczo leczniczy, by wspólnie śpiewać, kolędować
i uwrażliwiać na własne potrzeby. W przyszłym roku Stowarzyszenie chciałoby zorganizować na głogóweckim
rynku Dzień Godności.
Fundacja zrealizowała projekt pod tytułem „Edukacja oraz kreowanie zaradności i odpowiedzialności
społecznej młodzieży metodą telewizji młodzieżowej”, w ramach którego 20 młodych osób zaangażowanych
w działania ośrodka młodzieżowego w Lublinie wzięło udział w przygotowaniu studia telewizyjnego,
a następnie przygotowaniu 3 programów (tzw. Magazynów Telewizji AM. Dotacja pozwoliła przede wszystkim
na rozwinięcie merytoryki programów przygotowanych przez młodzież, a zakupiony sprzęt do dziś służy
w studio telewizyjnym. Zaangażowanie młodzieży w tworzenie telewizji wyzwala w niej bardzo duże pokłady
twórczości i zaangażowania, uczy myślenia, planowania, współpracy, aktywności, a także pracowitości
i wytrwałości. Ciekawym efektem projektu jest również wzrost zaangażowania społeczności lokalnej, osób
z dzielnicy, rodzin, mieszkańców, którzy zapraszani są przez młodzież do udzielania wypowiedzi w filmikach –
taka prośba skierowana ze strony młodzieży jest bardzo doceniająca i osoby ze społeczności chętnie
występują i pomagają przy realizacji materiałów telewizyjnych.
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8.

Stowarzyszenie Serce Szczepina

9.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Trampolina
BB,

10.

Ludowy Klub Sportowy SANOVIA w
Lesku

„Pożegnanie lata na Sercu Szczepina” to festyn osiedlowy, zorganizowany dla mieszkańców Szczepina,
w ramach którego zorganizowano m.in. plenerowy spektakl teatralny plenerowy, warsztaty dla dzieci, wyścigi
rowerkowe, fotobudka własnej konstrukcji, warsztaty sitodruk, zbiórka elektroodpadów. Stowarzyszenie ma
za sobą kilka dużych wydarzeń plenerowych dla mieszkańców. Wielu partnerów pozostało z nimi i stale
współpracują, np. prowadząca warsztaty sitodruku tworzy grafiki dla organizacji, a organizacje, które
prowadziły warsztaty pojawiają się regularnie na innych festynach. Po sukcesie festynu członkowie
Stowarzyszenia postanowili rozpocząć prowadzenie regularnych aktywności dla mieszkańców i tak np.
prowadzi w soboty Klub Juniora (dla dzieci szkolnych) i Mini Klub Juniora (dla dzieci przedszkolnych),a w każdy
wtorek wieczorem skupiają mieszkańców wokół gier planszowych, prowadząc „Planszówki z Sercem
Szczepina”.
Stowarzyszenie angażuje się również w działania ekologiczne: zorganizowano Festyn
#SzczepinNieMarnuje i Osiedlowe Sprzątanie Brzegów Odry z okazji Dnia Ziemi.
Ulepieni z jednej gliny- integracyjne warsztaty rękodzieła zorganizowane przez Stowarzyszenie. W ramach
projektu zorganizowano kilka spotkań z przedszkolakami, młodzieżą szkolną oraz licealną i seniorami,
podczas których niepełnosprawni podopieczni wcielali się w rolę instruktorów i prowadzili zajęcia
ceramiczne. Korzyści płynące z projektu to przede wszystkim integracja różnych środowisk, zmiana
wizerunku osoby z niepełnosprawnością, przełamanie barier poprzez prezentację własnych możliwości
i umiejętności (rola instruktorów). Dzięki pozyskanym pieniądzom doposażono pracownię ceramiczną
w Zespole Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego, w którym pracuje większość członków Stowarzyszenia
i uczą się podopieczni. Do Stowarzyszenia dołączyły kolejne placówki, które zapraszają podopiecznych
Stowarzyszenia na zajęcia ceramiczne.
Dzięki realizacji projektu „Sportowe dziewczyny” nastąpiła integracja lokalnej społeczności. Duża grupa
dziewcząt aktywnie uczestniczyła w zajęciach sportowych: zarówno w treningach, jak i meczach piłkarskich.
Dziewczęta, dzięki wyjazdom, nawiązały nowe znajomości z piłkarkami m.in. Łodzi, Warszawy, Stalowej Woli.
Dzisiaj, kontynuując działania, Klub może się pochwalić posiadaniem trzech drużyn piłkarskich kobiet, tj.
młodziczek (rocznik 2007 i młodsze), juniorek (rocznik 2003 i młodsze) i seniorek (ukończone 15 lat). Jest to
potwierdzenie na to, że pierwszy projekt z II edycji jest trwały i posiada coraz więcej uczestniczek.
Zarejestrowanych i uprawnionych do gry jest obecnie w tych trzech drużynach ponad 50 dziewczyn z terenu
kilku powiatów. Dziewczyny przyjeżdżają z odległych miejscowości, co przy słabej komunikacji publicznej jest
nie lada wyzwaniem i dla nich i dla ich rodziców. Dzięki udziałowi w rozgrywkach dziewczyny integrują się
poznają nowe zawodniczki z różnych klubów piłkarskich w całej Polsce.
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11.

ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec
Starachowice Harcerska Grupa
Ratownicza Starachowice

12.

Fundacja „Pomimo Wszystko”

13.

Śląska Fundacja Pomocy
Głuchoniewidomym

Pierwszym projektem zrealizowanym ze środków uzyskanych z programu był projekt realizowany w II edycji
pod nazwą „Mali Ratownicy”. Zakładał on zajęcia z pierwszej pomocy prowadzone w przedszkolach. Projekt
ten tak się spodobał zarówno pracownikom przedszkola jak i rodzicom dzieci, które zachwycone wracały do
domu z zajęć że wokół projektu skupiła się dość spora liczba osób, która w różny sposób wspierała ZHP
zarówno w jego realizacji jak i innych działaniach. Szkolenia według programów prowadzone są w sposób
ciągły. Dzięki projektom opracowano system szkoleń skierowany do różnych grup odbiorców. W ramach
programu w 2018 roku przeszkolono ok 250 osób, a w roku 2019 około 200 uczestników. Ostatnie zajęcia
odbyły się 17 listopada 2019 ale organizacja ma już umówione spotkania na początek roku 2020. Organizacja
pozyskała również nowego psa ratowniczego, który jest w trakcie szkolenia, tak aby działania dla
najmłodszych były jeszcze bardziej atrakcyjne.
Dzięki realizacji projektów USZYJ Z NAMI MISIA Fundacja bardzo prężnie działa w celu uświadomienia skali
problemu, jaką jest przemoc domowa wobec dzieci. Fundacja stała się ważnym partnerem dla Komendy
Miejskiej Policji w Grudziądzu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. „Pomimo Wszystko”
zorganizowało 6 warsztaty dla 120 dzieci pod hasłem USZYJ Z NAMI MISIA. Każde dziecko uszyło 2 misie jednego dzieci zabrały do domu, a drugiego wspólnie z opiekunem przekazały Komendzie Miejskiej Policji
w Grudziądzu oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, skąd misie trafiły do policjantów ogniwa
patrolowo-interwencyjnego, którzy rozdają misie podczas interwencji z udziałem dzieci. Dzięki organizacji
warsztatów Fundacja otrzymała również propozycje współpracy i organizacji warsztatów w firmach
prywatnych, zakładzie karnym oraz w urzędzie gminy. Fundacja otrzymała również nagrodę Gwiazdę Szeryfa
Praw Dziecka, wraz z Komendantem Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Sędzią Sądu Rejonowego w Grudziądzu.
Nagroda nadana została przez dzieci szkół podstawowych w Grudziądzu, realizujących projekt UNICEF
o przemocy wobec dzieci.
Fundacja w ramach programu „Decydujesz, pomagamy” zapoczątkowała warsztaty taneczne. Osoby
głuchoniewidome otworzyły się na ruch, uwierzyły, że też mogą pięknie tańczyć, a nie podpierać ściany na
wszelkiego rodzaju zabawach. Podopieczni Fundacji chętnie biorą udział w odbywających się raz w miesiącu
zajęciach, gdzie uczą się różnych tańców, od salsy przez cha-cha, sambę aż po walc wiedeński, czy nawet
tango. Instruktorka, która prowadziła grupę w ramach projektu, rozszerzyła zakres swoich działań i obecnie
prowadzi również warsztaty taneczne dla osób poruszających się na wózkach.
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