OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Integracja mieszkańców sołectwa Adamki

nazwa podmiotu

Mieszkańcy wsi Adamki

dokładny adres

Adamki 26, 98-235 BŁASZKI

gmina

Błaszki

powiat

Sieradzki

województwo

Łódzkie

telefon

782 302 016

adres strony internetowej

brak

faks

brak

adres e-mail

patrycq33@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
Projekt miał za zadanie wsparcie współpracy i integracji mieszkańców sołectwa Adamki,
a przez to podjęcie próby dalszego rozwoju społecznego wsi i idei samoorganizowania się
społeczności wiejskiej do działania. Bardzo ważnym elementem projektu były spotkania całej
społeczności, podczas których obok zabawy i integracji wyrażali oni swoja opinię na temat
kierunków rozwoju społeczności oraz swoich oczekiwań.

5. Opis działań
Święto Pieczonego Ziemniaka w dniu 25.10 – jest to tradycyjne święto, obchodzone corocznie
w naszej wsi. Jego głównym celem jest spotkanie i integracja mieszkańców oraz omówienie
najbardziej palących problemów naszego środowiska. Aby podnieść rangę spotkania
i zaangażować w nie większa liczbę osób, w tym także dzieci, był zorganizowany konkurs
muzyczny z nagrodami dla najmłodszych oraz wspólnie przygotowaliśmy różne potrawy
z ziemniaka. Jednym z elementów spotkania było także omówienie pomysłów na rozwój
naszej wsi i wyłonienie komitetu organizacyjnego, który zająłby się przygotowaniem planu
budowy świetlicy wiejskiej, w tym planu pozyskania środków.
Projekt był sfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Grant na lepszy start’’.
Inicjatorami działań byli Dorota Łabęcka, Józef Kotala i Wojciech Łabęcki, którzy
są mieszkańcami wsi Adamki.
Uczestnikami działań byli mieszkańcy wsi Adamki
Na spotkanie „Święto Pieczonego Ziemniaka ‘’ w dniu 25.10. 2014 r. – przybyli mieszkańcy
wsi Adamki, zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki Krzysztof Stępiński oraz radny
Gminy i Miasta Błaszki Józef Gnerowicz. Odbyły się konkursy dla dzieci i dorosłych.
Zakupiono zgodnie z założeniami projektowymi stoły i grill. W wydarzeniu udział wzięło
75 dorosłych mieszkańców Sołectwa i 15 dzieci.
Ważnym elementem rozwojowym podczas spotkania było krótkie omówienie pomysłów
na rozwój naszej wsi, czego efektem było zawiązanie nieformalnej grupy, która będzie
przygotowywać plan pod budowę świetlicy wiejskiej.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Projekt przyczynił się do osiągnięcia zakładanych celów. Zwiększył się potencjał współpracy
mieszkańców naszego sołectwa. Wspólnie zrealizowaliśmy wspaniałe spotkanie. Poznaliśmy
się i dowiedzieliśmy więcej o sobie. Z wydarzeń skorzystali zwłaszcza najmłodsi mieszkańcy,
którzy bez wsparcia grantu nie mieliby możliwości uczestniczenia w tak ciekawym spotkaniu
i wydarzeniu. Zwiększył się także potencjał współpracy mieszkańców, poprzez wymianę
doświadczeń, rozpatrywanie pojawiających się problemów i wspólne planowanie przyszłych
działań.
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Promocja działań odbywała się poprzez pocztę pantoflową wśród mieszkańców Sołectwa,
a także wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, przystankach i sklepach. Efekt i liczba
przybyłych osób przekroczyła nasze oczekiwania i jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni.
Także przybyli mieszkańcy nie szczędzili pochwał i zachęcali do dalszej aktywności naszej
grupy w podobnych działaniach.
Rezultaty osiągnięto z naddatkiem. Zorganizowaliśmy spotkania, w których udział wzięło
ponad 90 osób. Znaczna część z nich, blisko 50% żywo włączyło się w realizację naszych
działań i zamierza wspierać podobne formy w przyszłości. Powstała również nieformalna
grupa liderów, która będzie dążyć do powołanie w sołectwie świetlicy wiejskiej.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Projekt był sfinansowany z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „GRANT NA
LEPSZY STARAT’’


Zakup 6 stołów:

2400,00 zł



Zakup grilla:

400,00 zł



Zakup materiałów:

646,59 zł



Zakup produktów:

600,00 zł

Wkład własny obejmował:
Przygotowanie potraw z ziemniaka na Święto Pieczonego Ziemniaka, animator zabaw dla
dzieci oraz rozliczenie projektu.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Praktycznie nie było trudności w realizacji działań. Zadania zostały dobrze rozplanowane
i nie przysporzyły organizatorom kłopotów.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Zachęcanie młodzieży do współpracy i realizowania projektu.
Rozplanowanie poszczególnych zadań.
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