OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Spacerkiem po zdrowie

nazwa podmiotu

Klub Turystyczny PTTK w Koninie

dokładny adres

62-510 Konin ul. Kolejowa 11

gmina

Konin

powiat

m.Konin

województwo

wielkopolskie

telefon

609578140

adres strony
internetowej

www.konin.pttk.pl www.facebook.com/klub.konin

faks

brak

adres e-mail

klubt@konin.pttk.pl ciklo@konin.pttk.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
Klub Turystyczny PTTK w Koninie to działająca już przeszło 30 lat jednostka organizacyjna
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Co roku organizuje kilkadziesiąt
wydarzeń z zakresu turystyki kwalifikowanej: pieszej, rowerowej, kajakowej i autokarowej,
z której rocznie korzysta blisko tysiąc mieszkańców Konina i powiatu konińskiego. Znane od
dawna w środowisku osób aktywnie odpoczywających imprezy zdobywają coraz szersze
grono zwolenników.

5. Opis działań
Region koniński to obszar o wyjątkowych cechach. Utożsamiany głównie z przemysłowym
charakterem oferuje wiele aspektów przyrodniczych i kulturowych. Klub Turystyczny PTTK
w Koninie oferuje w ramach Spacerków po zdrowie możliwość poznania ich wszystkich
podczas uprawniania turystyki, szerząc idee nie tylko regionalnego krajoznawstwa
i patriotyzmu. Jednym z głównych wydarzeń organizowanych od 1998 roku przez Klub są
rajdy piesze z cyku „Spacerkiem po zdrowie” zainicjowane przez kol. Marka Chlebickiego
pełniącego w ubiegłych latach funkcję prezesa Klubu. Każdego roku organizowane jest około
10 rajdów w cyklu spacerków, w których średnio uczestniczy około 90 osób. W niektórych
spacerkach, a należą do nich np. te organizowane z okazji Dnia Kobiet uczestniczy nawet
200 uczestników w różnym wieku i płci. Wśród uczestników odnaleźć można wiele dzieci
i seniorów. Do wspólnej zabawy na turystycznym szlaku zapraszamy szkoły, inne
stowarzyszenia i fundacje (szczególnie aktywne są zajmujące się osobami
niepełnosprawnymi Fundacja Otwarcie i Fundacja Podaj Dalej im. dr Piotra Janaszka
z Konina). Chętnie w wydarzeniach udział biorą organizacje senioralne, jak Uniwersytet
Trzeciego Wieku z Konina.
Rajdy z cyklu Spacerkiem po Zdrowie to wydarzenia upamiętniające ważne daty w historii
kraju i regionu, ale także ciekawe daty w każdym domowym kalendarzu. Jednymi
z ciekawszych są rajdy upamiętniające powstanie styczniowe na ziemi konińskiej,
wspomniane powyżej rajdy z okazji Dnia Kobiet, pierwszego dnia wiosny, Dnia Dziecka,
Dnia Turystyki, czy rajdy zimowe pod nazwą „Podglądamy Panią Zimę”.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Nasze działania w bezpośredni sposób wpływają na aktywizację społeczności lokalnej
i przedstawienie jej możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego. Zachęcając
i proponując udział w organizowanych wydarzeniach wpływamy na wzmacnianie więzi
emocjonalnych wśród członków rodzin, czy aktywizujemy seniorów. Działania te często
zauważane są przez media lokalne i portal samorządowy, z którymi blisko współpracujemy
w zakresie informowania o zbliżających się imprezach oraz przekazywaniu relacji
z minionych imprez. Efektem tej współpracy jest m.in. kontynuowany od kilku lat
ogólnopolski rowerowy rajd „W eterze i na rowerze” organizowany z inicjatywy jednej z
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lokalnych rozgłośni radiowych.
Przykładowe informacje ze stron internetowych:
1) http://www.konin.pl/jeden-news/items/pttk-rajd-sladami-powstania-styczniowego
-35803.html#.VMvIqS6GOP4
2) http://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/97359/dwie_wieze_i_mikolaje
3) http://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/96496/turystyczne_swieto_kartofla
4) http://konin24.info/konin.php/a,161,g,2664/Fotografie/Spacerek-w-stulecie-bitwypod-Koninem-

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Działalność Klubu finansowana jest ze środków własnych (składki członkowskie) oraz dotacji
na działalność i celowych uzyskiwanych przez nadrzędną jednostkę organizacyjną – PTTK
Oddział w Koninie.
Członkowie Klubu pracują społecznie, nieodpłatnie, często poświęcając każdą wolną chwilę
dla realizacji celów statutowych. W przypadku członków pełniących funkcje wymiar
poświęcanego przez nich czasu potrafi sięgnąć do kilkudziesięciu godzin miesięcznie.
W realizacji celów wykorzystywane są pomieszczenia i sprzęt będący w posiadaniu oddziału,
jak i własnym. W przypadku rajdów z przewidzianymi konkursami Klub poszukuje
sponsorów zapewniających nagrody.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Przychylność lokalnych władz i osób reprezentujących instytucje, z którymi współpracujemy
pozwoliły uniknąć większości trudności organizacyjnych. Największym z ograniczeń jest
warunkujący ilość organizowanych wydarzeń turystyczno-krajoznawczych zakres
pozostających w dyspozycji środków finansowych oraz możliwości poświęcenia czasu przez
członków organizacji.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Organizowanie wydarzeń turystycznych, w tym rajdów pieszych, wymaga odpowiedniego
zabezpieczenia wydarzenia. Zalecamy kontakt z lokalnym oddziałem PTTK w celu
uzyskania wsparcia merytorycznego. Każde wydarzenie wymaga także rozgłosu. W tym
zakresie nieocenione jest nawiązanie jak najszerszych kontaktów z samorządem i mediami,
bez których wsparcia nawet najciekawsze wydarzenie może pozostać bez rozgłosu i
zainteresowania odbiorców.
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