OPIS DOBREJ PRAKTYKI
„Sołectwo Kobylarnia: Festyn Rodziny i Dzień Dziecka”

1. Dane podmiotu
A. Nazwa podmiotu
Mieszkańcy sołectwa Kobylarnia
B. Dokładny adres
80-061 Kobylarnia ul. Leśna 5
C. Telefon
Sołtys 663337166
D. Kobylarnia.info (strona w przygotowaniu)
E. Faks
brak
F. Kobylarnia@wp.pl

2. Charakter podmiotu:
Obywatele zorganizowani:
- w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
- w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
- zebraniach wiejskich i sołectwach
- w organizacjach pozarządowych
- nieformalnych grupach obywatelskich
Indywidualne osoby








3. Rodzaj podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej:
A. Realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



B. Działalność charytatywna i opiekuńcza



C. Działalność edukacyjna i wychowawcza



D. Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



E. Działalność na rzecz podniesienia warunków życia
F. Działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Sołectwo Kobylarnia jest jednostką samorządu terytorialnego gminy Nowa Wieś Wielka. Posiada
ogółem 362 mieszkańców w tym 103 dzieci i młodzieży do lat 15. W sołectwie od kilku lat
corocznie zwiększa się liczba nowych nieruchomości, w których zamieszkują w większości osoby
pochodzące z sąsiedniego miasta Bydgoszczy. Dlatego też największym problemem jest brak
integracji pomiędzy nowymi i rdzennymi mieszkańcami sołectwa.
Zorganizowanie Festynu Rodzinnego i Dnia Dziecka miało przede wszystkim na celu
zintegrowanie mieszkańców lokalnej społeczności. Inicjatorami działania byli nowo osiedleni
mieszkańcy sołectwa wraz z sołtysem Kobylarni.
Imprezy obfitowały w bezpłatne atrakcje dla dzieci, gry i zabawy rodzinne, konkursy, konkurencje
sportowe.
5. Opis działań
Festyn Rodzinny rok 2012
Dzień Dziecka rok 2012
Cel: integracja rodziny, jako komórki społecznej oraz integracja lokalnej społeczności;
Inicjatorzy: sołtys Kobylarni oraz nowo – osiedleni mieszkańcy sołectwa,
Planowanie festynu rozpoczęliśmy od ustalenia kwoty budżetu oraz poszukiwania dodatkowych
środków finansowych. Sołtys Kobylarni spotkał się z przedsiębiorcami z sołectwa, a mieszkańcy
zwrócili się do swoich pracodawców z pytaniem o akcję „wolontariat pracowniczy”.
Zaplanowaliśmy konkursy, zabawy, gry pod cel, który mieliśmy ustalony, czyli np.: konkurs
rodzinny, mecz piłki siatkowej rodzice kontra dzieci;
Zgromadzony budżet podzieliliśmy na obszary: bezpłatne atrakcje dla dzieci, bezpłatna wata
cukrowa, grochówka, kiełbaska z ogniska, gadżety reklamowe sołectwa Kobylarnia (długopisy,
smycze), zakup nagród, wynajem animatora oraz zespołu muzycznego.
6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Zorganizowanie festynów przyczyniło się bezpośrednio do integracji społeczności lokalnej.
Mieszkańcy sołectwa poznali siebie i nawiązały się trwałe znajomości. W efekcie zrodził
się pomysł założenia stowarzyszenia o charakterze działań społecznościowych. Również został
złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w ramach Inicjatywy Lokalnej o przygotowaniu
w 2013 roku imprezy pod hasłem Eko-lato, gdzie głównie przy organizacji będą pracowali
mieszkańcy sołectwa w ramach wolontariatu.
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7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Nakłady finansowe to kwota 5 tyś. pln. Środki pochodzą od firm sponsorujących dwie imprezy
oraz duży wkład finansowy otrzymaliśmy w ramach akcji „wolontariat pracowniczy” w firmie
Tchibo.
Czas pracy wszystkich wolontariuszy: 200 h
Użytkowane pomieszczenia: domy mieszkańców, garaże,
Użytkowane urządzenia: prywatny komputer, drukarka, mat. biurowe, telefon komórkowy, sprzęt
nagłaśniający, samochód, paliwo
8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Największą trudnością jest brak konta bankowego Funduszu sołeckiego. Firmy sponsorujące
chętniej dokonują przekazania środków na konto należące do sołectwa aniżeli stowarzyszenia.
Jak wiadomo dużym plusem jest samo powstanie Funduszu sołeckiego, lecz wielkim minusem
jest niemożliwość założenia do Funduszu konta bankowego, ponieważ nie ma osobowości
prawnej. Środki są lokowane na kontach lub subkontach innych instytucji publicznych, a te z kolej
nie zawsze są chętne do elastycznej współpracy.
9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Przede wszystkim szukanie finansów w ramach „wolontariatu pracowniczego”. W pierwszej
kolejności należy się dowiedzieć czy pracodawca prowadzi taką akcję i złożyć odpowiedni
wniosek.
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