OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy
nazwa podmiotu
dokładny adres
gmina
powiat
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

FASO dla społeczności lokalnej
FASO – Forum Aktywności Samorządowej Ornontowic
ul. Zwycięstwa 7b; 43-178 Ornontowice
Ornontowice
Mikołów
Śląskie
693148541
faso.ornontowice@gmail.com

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w

radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

 w

radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców

 zebraniach wiejskich


i sołectwach

w organizacjach pozarządowych

 nieformalnych
 indywidualne

grupach obywatelskich

osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):
 realizacja

zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych

 działalność

charytatywna i opiekuńcza

 działalność

edukacyjna i wychowawcza



działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej

 działalność


na rzecz podniesienia warunków życia

działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Forum Aktywności Społecznej Ornontowic (w skrócie FASO) powstało jako forma komunikacji
pomiędzy działającymi na terenie naszej gminy organizacjami. Jak dowodzą tego liczne inicjatywy
podjęte przez Stowarzyszenie, współpraca ta przynosi korzyści każdej ze stron i stanowi
inspirujące źródło dla kolejnych przedsięwzięć. Naszym celem jest praca na rzecz rozwoju całej
społeczności gminnej. Cieszące się dużym zainteresowaniem organizowane przez nas imprezy
dały nam satysfakcję oraz motywację do dalszych działań jak i rozwoju.
5. Opis działań
Stowarzyszenie FASO powstało na początku czerwca 2009 r., jednakże jego korzenie sięgają już
2008r., w którym to utworzono Nieformalne Stowarzyszenie Młodzieżowe SZABIBA.
Inicjatorem założenia Stowarzyszenia SZABIBA był Marcin Mrozek, który został również jego
Prezesem. Stowarzyszenie skupiało młodych mieszkańców Ornontowic, którzy poprzez swoją
działalność chcieli wpłynąć na urozmaicenie życia lokalnej społeczności oraz spędzić aktywnie
czas.
Jednym z głównych zrealizowanych projektów przez Stowarzyszenie SZABIBA była budowa
boiska sportowego do piłki plażowej. Środki na to przedsięwzięcie pozyskano m.in. poprzez
udział Stowarzyszenia w Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie VI” Polsko - Amerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce,
w imieniu której działało Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach oraz dzięki wsparciu
Urzędu Gminy Ornontowice. Projekt zgłoszony został pod nazwą „A nam się marzy grać
w Ornontowicach na plaży”. Na zakup niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia pozyskano
sponsora, którym był „SKOK Kopernik”. W dniu 23 maja 2009r. na terenie GKS Gwarek
Ornontowice odbyło się oficjalne otwarcie boiska do siatkówki plażowej przez Nieformalne
Stowarzyszenie SZABIBA, któremu towarzyszył turniej siatkówki plażowej.
Stowarzyszenie SZABIBA przy aprobacie Gminnego Domu Kultury i Biblioteki
w Ornontowicach zorganizowało również Spot motoryzacyjny, który odbył się podczas Dni
Dzieci i Młodzieży w maju 2008r. Spotkanie przyciągnęło do Ornontowic dużą grupę
motocyklistów oraz sympatyków samochodów tuningowych. Niektórzy z uczestników mogli
pochwalić się dużą kolekcją zdobytych pucharów w różnych konkursach motoryzacyjnych. Jedną
z atrakcji była możliwość podpisania się wszystkich uczestników na specjalnie przygotowanej
masce samochodu, która pozostała pamiątką po pierwszej zorganizowanej przez Stowarzyszenie
imprezie.
Oficjalny debiut Stowarzyszenia FASO miał miejsce 29 sierpnia 2009r., kiedy to z pomocą
GDKiB zorganizowano festyn na „Pożegnanie lata”. W przygotowanie festynu włączyły się
organizacje, które skupia w swoich szeregach FASO – Chór „Jutrzenka”, zespół „Marzanki”,
Koło Gospodyń Wiejskich oraz Teatr „Naumiony”. Pomimo złej pogody, dzięki dużej ilości
atrakcji, festyn cieszył się popularnością wśród mieszkańców i nie tylko.
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Kolejna odsłona działań FASO miała miejsce 23 października 2009r. i skierowana była do
najmłodszych mieszkańców gminy. Z pomocą GBKiB zorganizowany został „Bal Halloween”,
w którym uczestniczyło spore grono przedszkolaków oraz uczniów pierwszych trzech klas szkoły
podstawowej. Z powodu dużego zainteresowania imprezą powtórzono ją 5 listopada 2010r.
w odnowionej sali ARTerii. Podczas Halloween w 2010r. dzięki środkom finansowym
pozyskanym przez FASO z dotacji gminnej uczestnicy otrzymali upominki oraz mogli skorzystać
z poczęstunku przygotowanego przez zespół „Marzanki” oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
Stowarzyszenie FASO w grudniu 2009r. po raz pierwszy miało okazję zaprosić mieszkańców
Ornontowic do wspólnego ubierania choinki. Podczas imprezy każdy mógł zawiesić na choince
swoją ozdobę, jak również skorzystać ze zorganizowanego kiermaszu świątecznego.
Najmłodszych mieszkańców zabawiał Święty Mikołaj z Kubusiem Puchatkiem oraz Tygryskiem.
Impreza strojenia choinki weszła na stałe w kalendarz imprez organizowanych pod patronatem
Stowarzyszenia FASO.
Ważnym przedsięwzięciem integrującym mieszkańców Ornontowic jest prowadzona już od ponad
2 lat akcja zbierania plastikowych nakrętek na pomoc dla chorych dzieci. W Ornontowicach
w w/w akcję zaangażowało się wielu mieszkańców. Nakrętki zbierane są, aby pomóc chorej
na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) w chwili obecnej już 3-letniej mieszkanki Ornontowic. Akcja
ta jednoczy mieszkańców, gdyż wszyscy chcą pomóc dziewczynce. Środki pozyskane z akcji
przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego wózka medycznego. Warto podkreślić, że akcja
zbierania nakrętek będzie nadal kontynuowana w kolejnych latach z myślą o innych
potrzebujących dzieciach z Ornontowic.
W listopadzie 2012r. wybrany został nowy zarząd Stowarzyszenia FASO. W chwili obecnej trwają
prace nad kalendarzem imprez na 2013 rok. Najbliższą planowaną imprezą jest „Jajcarska
zabawa”, która odbędzie się już 23 marca br. Skierowana będzie głównie do dzieci, jednakże
rodzice również znajdą coś dla siebie. Zorganizowanych zostanie wiele konkursów i zabaw oraz
kiermasz wielkanocny.
6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Wykonane przez FASO przedsięwzięcia wpłynęły pozytywnie na rozwój i integrację lokalnej
społeczności. Gminna młodzież może korzystać z boiska do siatkówki plażowej, na którym
prowadzone są, zarówno zajęcia wychowania fizycznego, jak również turnieje i zawody.
Mieszkańcy Ornontowic i sąsiednich miejscowości mogli uczestniczyć w wielu imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie, co urozmaiciło im wolny czas i pozwoliło zintegrować się
z innymi mieszkańcami. Dzięki zabawom przygotowanym z myślą o dzieciach, takich jak
Halloween i Strojenie Choinki rozwijana jest ich wyobraźnia, kreatywność, umiejętność zabawy
w grupie, jak również poszerzane są dziecięce zainteresowania.
Stowarzyszenie FASO organizując akcję zbierania nakrętek wspiera działania proekologiczne, ale
przede wszystkim łączy mieszkańców Ornontowic w dążeniu do wspólnego celu. Dzięki tej akcji
do tej pory zebrano 1,5 tony nakrętek. Warto podkreślić, że Ornontowiczanie bardzo chętnie i
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z wielkim zapałem niosą pomoc, co ułatwia rehabilitację chorych dzieci. Dzięki FASO akcja
rozszerzyła się również na sąsiednie miejscowości, dzięki czemu jest jeszcze bardziej skuteczna.
Działania Stowarzyszenia są opisywane przez media takie jak: „Głos Ornontowic”, „IRG”,
„Aktualności Ornontowickie”, „Aktualności Powiatu Mikołowskiego, „Dziennik Zachodni
Powiatu Mikołowskiego” oraz publikowane na stronach internetowcy Urzędu Gminy i ARTerii
Centrum Kultury i Promocji.
7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Największy nakład finansowy poniesiony został przez Stowarzyszenie na realizację zadania
związanego z wykonaniem boiska do piłki plażowej (ok. 15.000 zł). Koszty związane z organizacją
imprez takich jak: Halloween, Strojenie Choinki, Spot motoryzacyjny wyniosły ok. 3.500 zł. Praca
członków stowarzyszenia nie została wyceniona, ponieważ przez cztery lata istnienia FASO,
każdy z nich wykonywał tą pracę bezinteresownie, poświęcając swój wolny czas. Stowarzyszenie
w swoich działaniach wspierane było również przez sponsorów, miejscowe centrum kultury, jak
również Urząd Gminy, dzięki czemu nie musiało ponosić kosztów związanych z wynajęciem sali
lub organizacją poczęstunku na poszczególnych imprezach.
8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Trudnością w realizacji projektów okazała się praca zawodowa członków stowarzyszenia, która
nie pozwala poświęcić wystarczającej ilości czasu na realizację wszystkich pomysłów. Problemem
była również bariera finansowa, jednak dzięki kreatywności członków Stowarzyszenia oraz
wytrwałości w dążeniu do celu pozyskiwano środki z budżetu gminy oraz od sponsorów.
9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Stowarzyszenie FASO jest organizacją dla ludzi z pasją, którzy dzięki swojemu zapałowi
w dążeniu do celu, determinacji oraz chęci poświęcenia swojego wolnego czasu chcą i potrafią
zrobić coś dla innych.
Biorąc pod uwagę wymierne efekty, jakimi może pochwalić się Stowarzyszenie, zachęcamy
wszystkich do korzystania z dobrych wzorców i zaangażowania się w działalność dla dobra ogółu,
wykazania się kreatywnością i pomysłowością, poprzez włączenie się bądź też samodzielne
organizowanie podobnych do opisanych powyżej działań.
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