OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Woda źródło życia

nazwa podmiotu

Grupa wolontariuszy AQA przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w
Białobrzegach

dokładny adres

ul. Rzemieślnicza 30

gmina

Białobrzegi

powiat

białobrzeski

województwo

mazowieckie

telefon

(048)613-26-15

adres strony internetowej

www.koalicjadlamlodych.c0.pl

faks

(048)613-26-15

adres e-mail

zwik_b-gi@wp.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
Grupa wolontariuszy AQA przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
zrealizowała projekt pt. „Woda – Źródło Życia” w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII.
Projekt polegał na zorganizowaniu ścieżki edukacyjnej po zakładzie w celu pokazania
dzieciom drogi wody od źródła do naszych domów, uświadomienia dzieci i ich rodziców o
roli właściwego gospodarowania wodą i ściekami i potrzeby oszczędzania wody.
W projekcie uczestniczyły dzieci z trzech przedszkoli Gminy Białobrzegi. Łącznie 250 osób.

5. Opis działań
Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach postanowili zawalczyć
o wzrost świadomości lokalnego społeczeństwa, w stosunku do właściwego gospodarowania
zasobami wody w myśl powiedzenia „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość
trąci”.
Działania skierowali do dzieci w wieku przedszkolnym.
Nawiązali współpracę z dyrekcjami przedszkoli i przeprowadzili spotkania z nauczycielami
przedstawiając im założenia projektu. Na terenie zakładu stworzyli ścieżkę edukacyjną, którą
oprowadzali wszystkie grupy.
Dzieci z przedszkola w Suchej zostały przywiezione dzięki sponsorowi – Firmie
przewozowej „Pałczyński”. Wszystkie dzieci otrzymały ulotki i zakładki wykonane na
potrzeby projektu i przekazały je rodzicom wraz ze swoimi wrażeniami.
W czasie wędrówki ścieżką edukacyjną dzieci interesowały się urządzeniami i zadawały
szczegółowe i zaskakujące pytania. Emocje związane z pobytem na terenie zakładu przelały
na papier i wykonały piękne rysunki, z których można było odtworzyć cały ciąg
technologiczny przygotowania wody. Najlepsze prace zostały nagrodzone ze środków
własnych wolontariuszy.
Projekt trwał tylko 3 miesiące a efekty będą widoczne przez lata.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Edukacja najmłodszego pokolenia jest najważniejsza. Dzieci są ciekawe świata i chłoną
wiedzę szczególnie, gdy podana jest w ciekawy sposób.
Ścieżka edukacyjna po ciągu technologicznym, sposób opowiadania o wodzie i ciekawa
ulotka wzbudziły ogromne zainteresowanie dzieci.
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Aby wzbudzić jak największe zainteresowanie dzieci w schemat technologiczny włączono
postacie z bajek. Dzieci zainspirowane rysunkami zaczęły zadawać zaskakujące i coraz
mądrzejsze pytania. Kolorowe „gary” zamieniły się nagle w zbiorniki filtracyjne a „rurki”,
„pokrętła” i „kierownice” w urządzenia filtrujące i pompujące wodę do naszych domów.
Projekt ten stanowi podwaliny pod dalsze uświadamianie społeczeństwa jak ważną rolę w
życiu człowieka odgrywa właściwe gospodarowanie wodą i .. ściekami.
Poprzez najmłodszych dotarliśmy do dorosłych, którzy wielokrotnie nie mieli pojęcia jaka
jest droga wody i jak cenna jest w naszym życiu.
W czasie spotkań dzieci zrozumiały, że woda jest podstawą życia, że dzięki niej istnieje świat.
Szukając życia w kosmosie naukowcy szukają – czego? – WODY.
Podjęte działania spotkały uznanie dorosłych i ukazał się artykuł w prasie bardzo
pozytywnie oceniający inicjatywę.
Informacje na temat projektu znajdują się na stronie: www.koalicjadlamlodych.c0.pl.
Do wniosku załączamy opinie: dzieci, rodziców, nauczycieli i dyrekcji przedszkoli.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Wszystkie koszty realizacji projektu to dotacja w kwocie 1268,00 zł oraz środki indywidualne
wolontariuszy na zakup nagród.
Projekt realizowało 6 wolontariuszy, którzy przepracowali średnio po 20 godzin.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Był to pierwszy taki projekt realizowany przez grupę i był poważnym wyzwaniem. Jednak
każdy członek grupy wykorzystał swoje umiejętności. Wsparciem służył Ośrodek Działaj
Lokalnie „Koalicja dla Młodych” FLZB.
Wszystkie działania były realizowane zgodnie z harmonogramem i nie było trudności.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Realizację tego typu projektów polecamy podobnym instytucjom, ponieważ jest prosty i
przynosi niewymierne dodatkowe korzyści- uśmiech dziecka. Wycieczki są w miarę proste
do wdrożenia i mogą być wykorzystane w innych branżach. To właśnie dzieciom trzeba
umiejętnie wpajać wiedzę, która może zaowocować w przyszłości. Placówki biorące
współudział wyraziły chęć dalszej współpracy.
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