OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Bawimy się i uczymy w Kuraszkowie

nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa Dolina”

dokładny adres

ul. Lipowa 69, 55-120 Oborniki Śląskie

gmina

Oborniki Śląskie

powiat

Trzebnicki

województwo

Dolnośląskie

telefon

606619197

adres strony internetowej

www.kuraszkow.com.pl

faks
adres e-mail

lipowa_dolina@o2.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
X w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

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

realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza

X

działalność edukacyjna i wychowawcza

X

działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej

X

działalność na rzecz podniesienia warunków życia

X

działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Projekt miał za zadanie zintegrować mieszkańców nowych i starych, spowodować wymianę
doświadczeń między osobami starszymi i młodzieżą oraz wypromować miejscowość i
zachęcić do większej aktywności i pokazania swoich umiejętności innym. Występy sceniczne
grupy powstałej podczas realizacji projektu mają na celu stworzenie oferty wsi Kuraszków.
W ramach projektu zostały nakręcone sztuki filmowe, które opowiadają o wsi i jej historii.
Warsztaty, imprezy integracyjne oraz wspólna praca przy realizacji zaplanowanych działań
spowodowała zwiększenie wiedzy mieszkańców wsi, gminy oraz powiatu na temat odnowy
wsi dolnośląskiej w Kuraszkowie. Mieszkańcy poznali się lepiej, nawiązali partnerstwa
lokalne na terenie całego powiatu, zdobyli wiedzę i umiejętności oraz zachęcili osoby do tej
pory bierne do aktywności na rzecz swojej miejscowości. Podczas trwania projektu wielu
mieszkańców zaangażowało się w działania mające na celu uatrakcyjnienie wizerunku wsi
oraz pomagali w organizacji imprez okolicznościowych, wizyt studyjnych oraz występów
scenicznych i budowy tras turystycznych.

5. Opis działań
W realizację projektu zaangażowani byli prawie wszyscy mieszkańcy wsi Kuraszków
w sposób pośredni: uczestnictwo w imprezach, wyjazdach, pokazach, wytyczaniu tras
sportowych i tworzeniu oferty wsi. W sposób bezpośredni zaangażowanych było
22 uczestników projektu, otoczenie uczestników (rodziny – ok 50 osób). Duże wsparcie
uzyskaliśmy od pracowników Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl. oraz od władz Powiatu
Trzebnickiego.
W ramach projektu zawiązały się partnerstwa lokalne pomiędzy Kuraszkowem a:
Stowarzyszeniem OKOLICE, LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, Stowarzyszeniem Rozwoju
Pęgowa, Zielone Jary oraz wieloma innymi organizacjami na terenie całej gminy. Poczęstunek
na zajęcia i imprezy w ramach projektu wykonywali mieszkańcy, podobnie: dekoracje,
transport. Frekwencja podczas trwania projektu cały czas była bliska 100% - wszyscy
uczestnicy i ich rodziny brali czynny udział we wszystkich działaniach projektowych i nie
tylko.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Projekt był inicjatywą oddolną - mieszkańcy sami go wymyślili, napisali wniosek i sami go
realizowali przy pomocy osób zaprzyjaźnionych ze wsią. Po zakończeniu zajęć projektowych
uczestnicy oraz osoby zaangażowane w realizację spotykają się cyklicznie, wspólnie
organizują imprezy okolicznościowe, wyjeżdżają na pokazy i występy. Filmy
i przedstawienia stworzone w ramach zajęć są wykorzystywane przez mieszkańców podczas
różnych wydarzeń, podczas których promują wieś, mieszkańców a zarazem idee odnowy wsi
i aktywność mieszkańców. Po zakończeniu projektu funkcjonuje strona internetowa i portal
społecznościowy, wypożyczany jest zakupiony sprzęt filmowy i muzyczny, powstała grupa
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teatralna która prężnie działa w na terenie Powiatu Trzebnickiego. Mieszkańcy zawsze mieli
pomysły na ciekawą formę promocji wsi, jednak poprzez projekt udało się je zrealizować.
Powstałe podczas zajęć grupy tematyczne, głownie sceniczna jeżdżą po okolicznych
miejscowościach i prezentują przedstawienia sceniczne z udziałem mieszkańców. Wszystkie
działania odpowiadały na potrzeby mieszkańców - nic nie było narzucone z góry. W ramach
projektu została stworzona dokumentacja filmowa wsi, stworzone wyprawy odkrywców,
wyznaczone trasy turystyczne i spacerowe (ukazane zostały zabytki przyrody, krajobrazy,
miejsca, osoby warte poznania i zobaczenie). Przez Projekt zwiększyła się wiedza i
świadomość mieszkańców, przez co znacząco odmienił się wizerunek okolicy (zadbane
przestrzenie publiczne oraz plany na nowe działania na terenie Kuraszkowa).

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Przedsięwzięcie było finansowane ze środków Unii Europejskiej z PO KL, działanie 9.5oddolne inicjatywy edukacyjne oraz z Gminy Oborniki Śląskie, Powiatu Trzebnickiego
(Pożytek Publiczny) oraz ze środków z PPIOW i z POFIO. Stowarzyszenie Przyjaciół
Kuraszkowa "Lipowa Dolina" otrzymało dofinansowanie na realizację działań w
Kuraszkowie w łącznej kwocie ok. 60 000 zł. Dodatkowo projekt finansowany był z darowizn
członków stowarzyszenia i mieszkańców Kuraszkowa.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Jako stowarzyszenie obawialiśmy się zainteresowania projektem ze strony młodych osób,
bowiem działania zaplanowane zostały w taki sposób aby integrować starszych
mieszkańców wsi z młodymi. Nasze obawy były błędne - od samego początku młodzież oraz
dzieci zaangażowały się w projekt realizowany w Kuraszkowie, a nawet sami uczyli i
zachęcali osoby starsze ze swoich rodzin do udziału w warsztatach i innych inicjatywach.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Innym organizacjom proponujemy przemyśleć temat integracji młodego pokolenia i osób
starszych w celu wymiany doświadczeń i lepszego poznania siebie na wzajem, jak również
zrozumienie wzajemne potrzeb i oczekiwań. Podczas zajęć uczestnicy mogą uczyć się gry
scenicznej oraz wielu przydatnych umiejętności prozdrowotnych przydatnych w życiu
codziennym a zarazem promujących wieś i idee odnowy wsi. Wspólnie jeździć do instytucji
kultury oraz organizować wiejskie imprezy integracyjne, sportowe oraz turystyczne.
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