OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy
nazwa podmiotu
dokładny adres
gmina
powiat
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

Plac zabaw dla dzieci
Justyna Mostek / Aneta Twardowska
ul. Pomnikowa 12/19 / ul. Pomnikowa 18/17
Racibórz
Racibórz
Śląskie
793977447 / 796405653
justyna.mostek.78@gmail.com / aneta-twardowska@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
Mieszkanki Raciborza – Justyna i Aneta - zainicjowały budowę placu zabaw w ramach
inicjatywy lokalnej. Realizację projektu poparły 142 osoby, aktywny udział zaś wzięło
26 dorosłych i 9 dzieci oraz pracownicy Urzędu Miasta. Po pokonaniu trudności w postaci
uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, opinii ornitologicznej czy kwestii
finansowych, w dniu 17.09.2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw – miejsca zabaw
dzieci, spotkań młodzieży i wypoczynku dorosłych. Radość mieszkańców, zwłaszcza dzieci,
wynagrodziła wysiłek włożony w realizację projektu.

5. Opis działań
W dniu 11.12.2013 r. do Urzędu Miasta Racibórz wpłynął wniosek o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Plac zabaw dla dzieci”. Inicjatorki - Justyna
Mostek i Aneta Twardowska – uzyskały poparcie aż 142 osób i zdecydowanie
konsekwentnie, mimo licznych trudności i przedłużających się prac, przy wsparciu
pracowników Urzędu Miasta, dążyły do zakończenia przedsięwzięcia. Panie opracowały
wstępny projekt oraz kosztorys realizacji zadania. W dniu 18.12.2013 r. odbyło się spotkanie
zespołu oceniającego wniosek, powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz –
Kierownika Urzędu, na którym zakwalifikowano projekt do realizacji. Dwa dni później
informacja ta została przekazana Inicjatorkom. Osobą koordynującą realizację projektu
po stronie Miasta została ówczesna inspektor Wydziału Lokalowego – p. Agnieszka Mróz.
W pierwszych miesiącach 2014 roku omawiano projekt i ustalano szczegóły realizacji
z przedstawicielami Wnioskodawcy. W wyniku przeciągających się procedur związanych
ze wznowieniem granic nieruchomości gruntowej, wycinką drzew i krzewów, uzyskaniem
opinii ornitologicznej prace nad budową placu zabaw, pomimo opóźnienia, nabrały rozpędu.
W dniu 30 maja 2014 roku podpisano z Inicjatorkami umowę, w której wskazano prawa
i obowiązki zarówno Inicjatora, jak i Urzędu Miasta. Podpisanie umowy oraz uzyskanie
zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów rozpoczęło realizację prac nad budową placu
zabaw.
Zgodnie z kryteriami ustalonymi w Uchwale nr XLVI/753/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, z późn. zm.,
wnioskodawca powinien wnieść 25% wkładu własnego poprzez zaangażowanie środków
finansowych, materiałów, robocizny, sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.
W tym przypadku Wnioskodawca:
 dostarczył mapę zasadniczą i kosztorys inwestycyjny,
 wykonał roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 dostarczył materiały ogrodzeniowe i wykonał ich montaż,
 dostarczył wodomierz i regularnie podlewał nowo położoną nawierzchnię trawiastą
oraz drzewa i krzewy, które sam wcześniej nasadził,
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zakupił huśtawki sprężynowe,
zaangażował się społecznie, 26 osób dorosłych przepracowało przy realizacji
zadania 706 roboczogodzin (dodatkowo 9 dzieci także chętnie pomagało rodzicom w
wykonywaniu prostych czynności).

Miasto Racibórz natomiast:
 zakupiło i zamontowało urządzenia zabawowe,
 zakupiło tablicę pamiątkową,
 zapewniło obsługę geodezyjną i nadzór ornitologiczny,
 sporządziło kosztorys powykonawczy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony po zakończeniu zadania stanowi załącznik
nr 1 do wniosku.
W trakcie realizacji zadania wyłoniono w drodze postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawcę projektu: Zakład Zieleni Miejskiej i Małej Architektury Jan Lorenc
z siedzibą w Raciborzu przy ul. Willowej 6. Wybór sprzętu zabawowego okazał się
wyzwaniem, gdyż sprzęt dla dzieci musi posiadać odpowiednie certyfikaty jakości.
Na zakończenie prac zorganizowane oficjalne otwarcie placu zabaw, podczas którego
częstowano dzieci słodyczami oraz rozdawano balony. Prezydent Miasta Racibórz wręczył
wszystkim dorosłym zaangażowanym w realizację zadania podziękowania, zaś dzieci
otrzymały drobne upominki.
Zadanie zrealizowano w celu umożliwienia zabawy dzieciom z okolicy w miejscu dla nich
bezpiecznym, a także w celu stworzenia miejsca integracji mieszkańców. Dodatkowo
realizacja projektu podniosła walory estetyczne Miasta Racibórz.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest stworzenie placu zabaw. Okoliczne dzieci
znalazły miejsce do zabawy, zaś dorośli mieszkańcy, dzięki zamontowaniu na obszarze placu
ławeczek, mogą spotkać się, odpocząć i porozmawiać o życiu codziennym. Dzięki inicjatywie
powstało miejsce integracji mieszkańców oraz spotkań młodzieży. Usunięcie
niebezpiecznych metalowych i zardzewiałych urządzeń zabawowych oraz wykarczowanie
nieestetycznych zarośli i krzewów z kolcami sprawiło, że miejsce stało się przytulne
i bezpieczne. Z wypoczynku, relaksu i zabawy w nowym miejscu, korzysta obecnie sporo
mieszkańców (około 1000 osób) zasiedlających co najmniej 287 lokali mieszkaniowych
wokół placu zabaw, a także mieszkańcy innych osiedli.
Projekt „Plac zabaw dla dzieci” był pierwszym zadaniem inwestycyjnym (wcześniej
zrealizowano jedno zadanie nieinwestycyjne) realizowanym w Mieście Racibórz w ramach
inicjatywy lokalnej. Budowa placu zabaw zajęła sporo czasu, wymagała wysiłku
i zaangażowania, a także cierpliwości i wytrwałości zarówno po stronie mieszkańców,
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jak i po stronie pracowników Urzędu. Efekt finalny zadania przerósł oczekiwania, a dzięki
uroczystemu otwarciu i nagłośnieniu sprawy, pośrednim efektem jest fakt, że spora liczba
mieszkańców zainteresowała się tematami inicjatywy lokalnej. Dzięki realizacji projektu
w roku 2015 złożone zostały już 2 wnioski o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej, zaś kolejne 5 wniosków jest w trakcie przygotowania. Przedstawicielki
grupy wnioskującej - p. Aneta i p. Justyna – udzielają wsparcia i wszelkich informacji, a także
dopingują mieszkańców Raciborza do realizacji potrzeb lokalnej społeczności poprzez
współpracę z samorządem w ramach inicjatywy lokalnej, czym przyczyniają się do
upowszechnienia tego typu działań.
W skali Powiatu raciborskiego budowa placu zabaw przez JST przy współudziale
mieszkańców jest niezwykle nowatorska i oryginalna, wcześniej bowiem publiczne place
zabaw powstawały bez wkładu mieszkańców. Realizacja zadania w ramach inicjatywy
lokalnej z pewnością zwiększy trwałość projektu, ponieważ wysiłek włożony w realizację
zadania przez mieszkańców spowoduje, że będą oni dbać o ten teren. Społeczność lokalna
bardzo zintegrowała się podczas realizacji zadania, nawiązały się nowe przyjaźnie zarówno
wśród dorosłych, jak i wśród dzieci, które chętnie pomagały w realizacji projektu.
W realizację zadania włączyło się bowiem 26 osób dorosłych i 9 dzieci. Z pewnością nie jest
to ostatnie tego typu przedsięwzięcie w mieście, gdyż kolejne zastosowanie bazujące na już
powstałym wzorze jest stosunkowo łatwe, grupa mieszkańców kamienic usytuowanych
przy ulicy Czekoladowej w Raciborzu w dniu 26.01.2015 r. złożyła wniosek o budowę placu
zabaw w ramach inicjatywy lokalnej.
Ocena efektywności działań jest bardzo trudna do wyliczenia. Racjonalnie patrząc, efekt
realizacji zadania jest niewspółmiernie duży w stosunku do poniesionych kosztów zarówno
finansowych, jak i tych w postaci nakładu pracy. Plac zabaw będzie niewątpliwie przysparzał
wielkiej radości najmłodszemu pokoleniu, a także ich rodzicom i dziadkom przez wiele lat,
zaspokojone zostały potrzeby wielu mieszkańców. Oprócz zorganizowania nowego,
atrakcyjnego miejsca spotkań, wzrosły także walory estetyczne miasta Poniesione nakłady
są zatem bezkrytycznie małe w stosunku do uzyskanych efektów.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Zgodnie z uchwałą nr XLVI/753/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r.
w sprawie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, z późn. zm., wnioskodawca
powinien wnieść 25% wkładu własnego poprzez zaangażowanie środków finansowych,
materiałów, robocizny, sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.
Wartość wkładu wnioskodawcy: 26 546,07 zł
Wartość wkładu Miasta: 46 922,23 zł
Wartość zadania: 73 468,30 zł
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8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Oprócz typowych problemów przy realizacji tego typu inwestycji jak np. trudności
w ustaleniu dogodnego terminu spotkań organizacyjnych wynikające z pracy zawodowej
Wnioskodawców, jedną z największych przeszkód okazało się uzyskanie opinii
ornitologicznej. W dniu 23.05.2014 r. Starosta Raciborski wydał decyzję, którą zobowiązał
Gminę Racibórz do wycinki drzew i krzewów pod nadzorem ornitologicznym, ze względu
na trwający okres lęgowy ptaków. Ostatecznie ornitolog po przeprowadzonych obserwacjach
wydał pozytywną opinię, w której stwierdził, iż planowana wycinka nie wpłynie negatywnie
na występujące w rejonie gatunki ptaków. Cała procedura przeciągnęła jednak realizację
zadania o dwa miesiące.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Najważniejszą kwestią w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej jest
wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia efektu końcowego.
Zatem zalecenie zarówno dla Wnioskodawców jak i dla JST:
Nie poddawajcie się, gdyż efekt końcowy wynagrodzi cały trud włożony w realizację!
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