OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis

nazwa inicjatywy

Razem dla Motylkowego Oddziału

nazwa podmiotu

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Kreatywni”

dokładny adres

63-820 Piaski, ul. Szkolna 1

gmina

Piaski Wlkp.

powiat

Gostyński

województwo

Wielkopolskie

telefon

693 370 722

adres strony internetowej

www.wtapiaski.eu

faks

65 527 16 50

adres e-mail

wtzpiaski@vp.pl

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 grupach obywatelskich
 indywidualne 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
Celem głównym projektu było zaangażowanie mieszkańców w działanie społeczne, które
poprawi warunki pobytu pacjentów na oddziale dziecięcym. Motylkowy Oddział jest
dobrem wspólnym mieszkańców całego powiatu gostyńskiego. Cel w pełni udało się
zrealizować. W największą na terenie powiatu gostyńskiego i pierwszą skierowaną nie na
prywatną osobę, a na instytucję, akcję społeczną włączyły się 52 firmy, organizacje
pozarządowe, uczniowie Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, Szkoły Muzycznej w Gostyniu,
Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, wolontariusze siedmiu gmin powiatu
gostyńskiego, a to co w projekcie było najistotniejsze zawiązał się i włączył się w realizację
tak dużego przedsięwzięcia wolontariat pracowniczy Starostwa Powiatowego w Gostyniu.
W ramach projektu oddział dziecięcy gostyńskiego szpitala został poddany rewitalizacji:
odmalowano ściany stosując kolorystykę zgodną z zasadami arteterapii, wymienione zostały
nieszczelne okna w każdej sali szpitalnej oraz w łazience małych pacjentów, wykładzinę
podłogową wymieniono na płytki, zakupione zostały kołdry i poduszki oraz kolorowa
bielizna pościelowa. Odnowiono łóżeczka, podwieszono sufit i zamontowane zostały nowe
lampy. Doposażyliśmy oddział w nowe telewizory, stoły, szafy dla personelu i kanapy
w pomieszczeniach służbowych i dla odwiedzających. Stworzono kąciki zabaw w dwóch
dużych salach, a młodzież szkolna w ramach zbiórki zgromadziła i przekazała gry, puzzle
i materiały plastyczne. Niezbędne okazały się także prace hydrauliczne oraz wymiana
grzejników, a także prace stolarskie związane z wymianą drzwi zewnętrznych szafek oraz
blatu przy którym odbywają się inhalacje chorych dzieci.
5. Opis działań
Społeczna akcja, której celem było wyremontowanie Motylkowego Oddziału Dziecięcego
zainicjowana przez gostyniankę Ewę Misiaczyk odniosła sukces. W ciągu kilku miesięcy,
dzięki zaangażowaniu wielu osób dobrej woli, udało się diametralnie zmienić warunki
i wygląd oddziału dziecięcego w gostyńskim szpitalu. Opieki merytoryczno-finansowej
projektu podjęło się Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Kreatywni”, a grupa
wolontariatu pracowniczego utworzonego przy Starostwie Powiatowym w Gostyniu,
pozyskała dotację w kwocie 6 000 zł w ramach programu grantowego Działaj Lokalnie VIII.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej to miejsce, które zapewnia podstawową
opiekę medyczną mieszkańcom powiatu gostyńskiego. Od wielu lat szpital jest
modernizowany i unowocześniany. Sukcesywnie oddziały są doposażone w nowoczesny
sprzęt i remontowane. Istnieje tu także oddział dziecięcy, w którym pomoc i opiekę każdego
roku otrzymuje kilkaset dzieci. Są to szczególni pacjenci wymagający wielkiej uwagi, troski
i poczucia bezpieczeństwa. Choć personel medyczny i pomocniczy robią co w ich mocy,
miejsce to nigdy nie będzie tak przyjazne jak rodzinny dom. Kierownictwo szpitala ze
względu na ograniczenia finansowe nie zaplanowało w najbliższych latach remontu tego
oddziału, a ostatni przeprowadzony był w 2001 roku. 12 lat spowodowało, że miejsce to było
mało przyjazne dla oka pacjentów, zaniedbane i brudne. Bajkowe obrazki spłowiały
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i zdezaktualizowały się, a kolory na ścianach z pewnością nie sprzyjały procesowi
zdrowienia małych pacjentów. Przyczyniliśmy się do „odczarowania” Motylkowego
Oddziału. Pomimo choroby dzieci czują się tam najlepiej, jak to możliwe.
Celem głównym projektu było zaangażowanie mieszkańców w działanie społeczne, które
poprawi warunki pobytu pacjentów na oddziale dziecięcym. Motylkowy Oddział jest
dobrem wspólnym mieszkańców całego powiatu gostyńskiego. Cel w pełni udało się
zrealizować. W największą na terenie powiatu gostyńskiego i pierwszą skierowaną nie na
prywatną osobę, a na instytucję, akcję społeczną włączyły się 52 firmy, organizacje
pozarządowe, uczniowie Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, Szkoły Muzycznej w Gostyniu,
Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, wolontariusze siedmiu gmin powiatu
gostyńskiego, a to co w projekcie było najistotniejsze zawiązał się i włączył się w realizację
tak dużego przedsięwzięcia wolontariat pracowniczy Starostwa Powiatowego w Gostyniu.
W ramach projektu oddział dziecięcy gostyńskiego szpitala został poddany rewitalizacji:
odmalowano ściany stosując kolorystykę zgodną z zasadami arteterapii, wymienione zostały
nieszczelne okna w każdej sali szpitalnej oraz w łazience małych pacjentów, wykładzinę
podłogową wymieniono na płytki, zakupione zostały kołdry i poduszki oraz kolorowa
bielizna pościelowa. Odnowiono łóżeczka, podwieszono sufit i zamontowane zostały nowe
lampy. Doposażyliśmy oddział w nowe telewizory, stoły, szafy dla personelu i kanapy
w pomieszczeniach służbowych i dla odwiedzających. Stworzono kąciki zabaw w dwóch
dużych salach, a młodzież szkolna w ramach zbiórki zgromadziła i przekazała gry, puzzle
i materiały plastyczne. Niezbędne okazały się także prace hydrauliczne oraz wymiana
grzejników, a także prace stolarskie związane z wymianą drzwi zewnętrznych szafek oraz
blatu przy którym odbywają się inhalacje chorych dzieci.
Po remoncie Motylkowy Oddział jest jasny, przytulny i przyjazny nie tylko dla chorych
dzieci, ale także dla rodziców z nimi przebywających. Podsumowanie realizacji projektu
odbyło się podczas uroczystości z okazji święta Wolontariusza. Gala zgromadziła blisko
170 osób, a na jej potrzeby powstał film „Wirtualny spacer po Motylkowym Oddziale”, który
został zaprezentowany przybyłym gościom.
6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
W ramach projektu oddział dziecięcy gostyńskiego szpitala został poddany rewitalizacji:
odmalowano ściany stosując kolorystykę zgodną z zasadami arteterapii, wymienione zostały
nieszczelne okna w każdej sali szpitalnej oraz w łazience małych pacjentów, wykładzinę
podłogową wymieniono na płytki, zakupione zostały kołdry i poduszki oraz kolorowa
bielizna pościelowa. Odnowiono łóżeczka, podwieszono sufit i zamontowane zostały nowe
lampy. Doposażyliśmy oddział w nowe telewizory, stoły, szafy dla personelu i kanapy
w pomieszczeniach służbowych i dla odwiedzających. Stworzono kąciki zabaw w dwóch
dużych salach, a młodzież szkolna w ramach zbiórki zgromadziła i przekazała gry, puzzle i
materiały plastyczne. Niezbędne okazały się także prace hydrauliczne oraz wymiana
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grzejników, a także prace stolarskie związane z wymianą drzwi zewnętrznych szafek oraz
blatu przy którym odbywają się inhalacje chorych dzieci.
Wszystkie zaplanowane prace udało się wykonać, dzięki wsparciu darczyńców, zostało
wymienionych 10 okien, które ze względu na koszt nie były brane pod uwagę w pierwotnych
planach. Zrealizowany projekt pokazał nie tylko ogromne zaangażowanie mieszkańców
powiatu ale także niezwykłą troskę i odpowiedzialność za instytucję, która jest dobrem
wspólnym. Pomimo trudnej sytuacji finansowej, być może w perspektywie także zmiany
formy zarządzania szpitalem, nikt z uczestniczących w akcji nie zadawał pytań o zasadność
prac. Ważne było zmobilizowanie sił by oddział dziecięcy jak najszybciej uzyskał nowe
oblicze. Akcja była niezwykłym sprawdzianem postaw obywatelskich mieszkańców powiatu
gostyńskiego. Rozmach i uzyskane efekty nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie lokalnych
Mediów, a w szczególności tygodnika „Życie Gostynia” oraz radia „Elka”. Dziennikarze nie
tylko dbali o przekaz informacji, ale sami także angażowali się organizując wsparcie
rzeczowe i finansowe.
http://elka.pl/content/view/65447/78/
http://elka.pl/content/view/65805/78/
http://elka.pl/content/view/67132/78/
http://elka.pl/content/view/67876/78/
7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Środki finansowe zebrane podczas zbiórek publicznych oraz z darowizn przekazywanych
od darczyńców (firmy, osoby prywatne): 42 250,93
Suma wkładu rzeczowego (elementy wyposażenia: stoliki, krzesła, elementy stolarki,
telewizory, pościele, bielizna pościelowa, lustra lampy, sofy, płytki ścienne, okno, grzejniki,
termoregulatory, materiały remontowo budowlane): 25 830,00
Wkład pracy wolontariuszy (obsługa finansowa, udział w zbiórkach publicznych, prace
remontowe wykonywane na oddziale, pozyskiwanie darczyńców): 9 860,00
Łączna kwota prac: 77 940,93
8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Podczas realizacji projektu nie pojawiły się trudności, jednak ciążyła ogromna presja, czy uda
się w pełni zrealizować zamierzony cel i ewentualnie z czego trzeba będzie zrezygnować.
9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Podstawą w realizacji naszego przedsięwzięcia był precyzyjny plan, dobra znajomość
środowiska i Lider akcji, który posiadał umiejętności w organizowaniu, mobilizowaniu
i angażowaniu społeczności lokalnej (Ewa Misiaczyk absolwentka programu Liderzy PAFW).
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W akcji wzięły udział: 52 firmy, organizacje pozarządowe, osoby prywatne - mieszkańcy
powiatu, uczniowie Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, uczniowie Szkoły Muzycznej w Gostyniu,
młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, wolontariat pracowniczy Starostwa
Powiatowego w Gostyniu. Akcję wsparł także samorząd partnerski Powiatu Gostyńskiego,
Powiat Unterallgäu z Bawarii.
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