OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

„Drużyna Strażaka Sama, czyli każdy może zostać bohaterem”.

nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Milenium Brzeźnica 2007

dokładny adres

ul. Dębicka 23, 39-207 Brzeźnica

gmina

dębica

powiat

dębicki

województwo

podkarpackie

telefon

kom. 606 231 592

adres strony internetowej

-

faks

-

adres e-mail

milenium.brzeznica2007@gmail.com

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
„Drużyna Strażaka Sama, czyli każdy może zostać bohaterem” to projekt realizowany przez
Stowarzyszenie Milenium Brzeźnica 2007. Jego celem jest zapoznanie dzieci z zawodem
strażaka, w tym dzieci z rodzin z grup ryzyka i rodzin patologicznych, niekonwencjonalnego
sposobu spędzania czasu. Zajęcia w warunkach świetlicowych pomogły odkryć i poznać
codzienne obowiązki i zadania strażaka. Zaproponowane w projekcie działania
doprowadziły do wypracowania nowych i umocnienia obecnych więzi społecznych, które
zdopingowały mieszkańców do aktywnego działania na rzecz rozwoju młodego pokolenia.
Realizacja projektu to duży krok w kierunku eliminacji i przezwyciężenia trudności w
kontaktach międzyludzkich. Stworzyła możliwości twórczego i aktywnego działania.

5. Opis działań
Głównym celem projektu jest rozbudzenie u dzieci w wieku 6-10 lat nawyków niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych ludzi,
oraz nabycie nowych umiejętności związanych z zawodem strażaka. Projekt przyczynił się do
zwiększenie i podkreślenia roli Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie edukacyjnym
dzieci z terenu wsi, poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych pod nazwą „Drużyna
Strażaka SAMA, czyli każdy może zostać bohaterem”. Zajęcia te przede wszystkim mają
charakter edukacyjny, ale są również połączone z zabawą.
Znaczącym aspektem działań jest pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych. Do drużyny
strażaka Sama należy 25 dzieci w wieku 6-10 lat. Każde z nich ma profesjonalny mundur
strażacki i hełm. Część maluchów pochodzi z rodzin, gdzie tradycje strażackie sięgają kilku
pokoleń. Z wielkim zapałem uczą się wszystkich zadań, jakie wykonują pod okiem dorosłych
druhów z OSP Brzeźnica, Brzeźnica Wola i Paszczyna. Przez miesiące mali druhowie
zdobywali umiejętności i przygotowywali się do zawodów sportowo- pożarniczych, które
co roku odbywają się w gminie.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
W projekt włączyli się nie tylko członkowie stowarzyszenie, ale również strażacy z Jednostek
OSP oraz rodzice. Efektem zajęć stała się wiedza i umiejętności jakie młodzi strażacy nabyli,
a także sprawności, takie jak: rozwijanie węża strażackiego, podstawy pierwszej pomocy, czy
poszukiwanie poszkodowanego. Najlepszym podsumowaniem projektu są wypowiedzi
małych druhów – Zawsze marzyłem, żeby zostać strażakiem, gasić pożary i pomagać ludziom mówi kilkuletni Paweł. Natomiast Kamilka cieszy się przede wszystkim z munduru, który
jest identyczny, jak te, które zakładają jej mama i tato - druhowie OSP.
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7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Projekt dofinansowany został w kwocie 5 730 zł w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII”
ze środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w powiecie dębickim, czyli
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Największym i jedynym problemem, z którym należało się zmierzyć, aby zrealizować projekt
było przeprowadzenie rekrutacji dzieci i pozyskanie rodziców do współpracy. Okazało się
bowiem, że chętnych do udziału w programie jest więcej dzieci niż było to możliwe
(ograniczenia organizacyjne i logistyczne).

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Projekt wymaga dopilnowania kwestii formalnych - uzyskanie zgody rodziców, a także
zadbania o wykwalifikowaną kadrę opiekunów, którzy będą przygotowani merytorycznie
i pedagogicznie do tego typu zajęć. Ważnym elementem jest również pozyskiwanie
środków od sponsorów na umundurowanie dla najmłodszych, a także szeroka gama
urozmaiceń i pomysłów na zajęcia.
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