Załącznik nr 3
WNIOSEK
O UMIESZCZENIE NA WITRYNIE OBYWATELSKIEJ PROJEKTU
W KATEGORII „OBYWATELSKA INICJATYWA LOKALNA”
Część I

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POMOCNIKIEM ŚW. MIKOŁAJA”

nazwa podmiotu

RADIO RDN MAŁOPOLSKA I RDN NOWY SĄCZ

dokładny adres

33-100 TARNÓW UL. GEN. J. BEMA 14

gmina

TARNÓW

powiat

TARNOWSKI

województwo

MAŁOPOLSKIE

telefon

14 626-47-47

adres strony internetowej

WWW.RDN.PL

faks
adres e-mail

SEKRETARIAT@RDN.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
Obywatelska Inicjatywa Lokalna. Dotarcie do osób, które znalazły się w szczególnie trudnej,
traumatycznej sytuacji spowodowanej chorobą i izolacją od rodziców i środowiska.
Działania charytatywne, edukacyjne

5. Opis działań
Przyczyny: odwiedzenie i obdarowanie dzieci i młodzieży leczonych z powodu chorób
onkologicznych, podarunkami od św. Mikołaja.
Cele: sprawienie przyjemności, okazanie wsparcia i zapewnienie o pamięci chorym jak i ich
rodzinom.
Inicjatorzy działań: Radio RDN Małopolska i RDN oraz szkolne koło Caritas Gimnazjum
„U Konarskiego” w Tarnowie.
Przebieg: 9 grudnia 2013 r. godz. 7.00 – wyjazd do Krakowa – Prokocimia,
godz. 9.00 – zbiórka w holu Szpitala Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu i formowanie
orszaku ze św. Mikołajem, godz. 10.00 - 13.00 rozpoczęcie transmisji radiowej i bezpośrednia
relacja ze szpitala.
Rozmowy z pacjentami
ich rodzinami,
pracownikami radia oraz wolontariuszami.

personelem szpitala oraz uczestnikami –

Obdarowywanie prezentami dzieci i młodzieży przebywających na leczeniu i odwiedzenie
wszystkich pacjentów w oddziałach (dziesięciu ) oraz w Poradni przy szpitalnej do godz.
15.00 . Powrót do Tarnowa i Mielca.
Organizacja: koordynatorami
wolontariusze.

przedsięwzięcia

byli

pracownicy

radia,

pomagali

Uczestnicy: radiosłuchacze Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, młodzież ze
szkolnych kół Caritas z Tarnowa i Mielca, Caritas Diecezji Tarnowskiej, Koło Seniorów nr.1
„Nadzieja” z Krakowa, Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Wojewódzka Komenda
Policji w Krakowie, Zespół Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka” w Tarnowie,
Zespół Szkół Społecznych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Tarnowie, Szkoła Podstawowa nr 1
im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana
„Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach,
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Łukowej, Zespól Szkół Muzycznych im. I. J.
Paderewskiego, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie, Szkoła
Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Pawła II i Gimnazjum Nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w TarnowieMościcach.
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6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
Efekty bezpośrednie: poprawa samopoczucia i radość obdarowanych. Zaangażowanie
młodzieży przez pracę w działaniu, interakcja ze słuchaczami. Tworzenie wspólnoty i działań
pomocowych w regionie.
Efekty wtórne: tworzenie więzi społecznych, współpraca z różnymi grupami społecznymi
oraz uwrażliwienie i kształtowanie postaw empatycznych w słuchaczach i uczestnikach.
Inicjatywa przeszła nasze najśmielsze oczekiwania Wstępnie planowaliśmy odwiedzenie
oddziałów onkologicznych i zbiórkę ok. 100 paczek. Odzew od słuchaczy i szkol w regionie
był tak duży, że upominków – paczek było około 600. Po wizycie w szpitalu w Krakowie –
Prokocimiu pozostało 150 paczek , które przekazaliśmy do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Mielcu.
Trwałość uzyskanych efektów.
Obdarowani i ich rodziny na długo zapamiętają ten akt solidarności mieszkańców regionu.
Zakres oddziaływania na społeczność lokalną.
Teren zasięgu fal radiowych Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz strona
internetowa Radia: Tarnów- 103,6 FM , Nowy Sącz – 101,2 FM, Krynica 88,3 FM
Strony internetowe szkół biorących udział i ich społeczne oddziaływanie, strony Facebook

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Jedynym kosztem był przejazd trzech samochodów radiowych, dwóch samochodów Caritas
Diecezji Tarnowskiej i jeden samochód Policji od granic Krakowa, samochód Lasów
Państwowych

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Nie , nie napotkaliśmy na trudności.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu.
Podział ról i zadań dla poszczególnych grup, ustalenie terminów i przestrzeganie wcześniej
uzgodnionych zasad. Dostosowanie się do zasad panujących w szpitalu i dostosowanie się do
poleceń personelu.
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