STRONA 5

„Działaj Lokalnie w Powiecie Płockim"
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi
Razem" we współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach
Programu Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
pn.„Działaj Lokalnie".
W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje
i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach
wiejskich: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin,
Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów,
Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin,
Słubice, oraz gminach miejsko-wiejskich: Gąbin,
Drobin, Wyszogród, oraz planują prowadzić działania
na terenie jednej z wymienionych gmin.
W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj
Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują
współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego
i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych,
poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane
działania mają przyczyniać się do budowania
lokalnego kapitału społecznego.
W 2019 roku zachęcamy do upamiętnienia
30 rocznicy przemian demokratycznych w Polsce.
Ostatnie 30 lat radykalnie zmieniły sytuację
w Polsce. Bezsprzeczne jest, że decyzja społeczeństwa
polskiego w wyborach 4 czerwca 1989 roku dała
impuls do zmian systemowych w naszym kraju:
stworzenia suwerennego państwa prawa
i gospodarki wolnorynkowej. Ostatnie 30 lat jest
najdłuższym dla Polaków, od czasu rozbiorów,
doświadczeniem Wolności i nieprzerwanego rozwoju
gospodarczego. Rok 2019 to też rocznica 20 lat
członkostwa w strukturach NATO i 15 lat w Unii
Europejskiej.
Termin składania wniosków do 22 kwietnia 2019 r.
Wniosk i należ y sk ładać poprzez Generator:
http://system.dzialajlokalnie.pl/
Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie/
Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe
oraz grupy inicjatywne z terenu gminy Radzanowo do
udziału w tegorocznej edycji Programu Działaj
Lokalnie.
W 2018 roku do nansowanie otrzymały:
1. Grupa „Młodzi Kreatywni” działająca przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Rogozinie, która
realizowała projekt pn.: „Gr y kor ytarzowe
i podwórkowe - super sprawa!”.

Cel projektu: odtworzenie i upowszechnianie
dawnych zabaw korytarzowych i podwórkowych
poprzez zakup gier podwórkowych i stworzenie
strefy gier edukacyjnych na korytarzach i dziedzińcu
szkolno/przedszkolnym.
W ramach projektu zakupiono 3 gry korytarzowe
tworząc strefy gier edukacyjnych na korytarzach
i dziedzińcu szkolno-przedszkolnym.

Z zainstalowanych gier korzystają nie tylko dzieci, ale
także rodzice i dziadkowie, którzy w dzieciństwie
bawili się w podobne zabawy. Dzięki realizacji
projektu dzieci zyskały szanse rozwijać swoją
aktywność ruchową. W ramach projektu
przeprowadzono również 4 warsztaty w formie "gry
i zabawy na dworze" podczas lokalnych pikników
i festynu rodzinnego tj. "Żyj zdrowo na sportowo",
"Dni Rogozina", Turniej dla uczniów Szkoły
Podstawowej przy boisku ORLIK".
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
realizowało projekt pn.: „Niebanalnie, bo lokalnie...
Pikniki patriotyczne w wiejskim plenerze”.

przeciwpożarowego i pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz 2 happeningi dla ok. 800
uczestników projektu, którzy uzyskali niezbędną
wiedzę z zakresu: pierwszej pomocy
przedmedycznej, właściwych zachowań w obliczu
różnych zagrożeń w tym p.poż., oraz z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, radzenia sobie
ze stresem oraz nauki szybkiego reagowania
w sytuacjach zagrażających życiu.
4. Stowarz yszenie Wesoła Chatka w Nowym
Boryszewie realizowało projekt pn.: "Integrujące
kulinaria - organizacja warsztatów kulinarnych
związanych z tradycjami naszej miejscowości”.

Cel projektu: wzmocnienie przekazu o takich
wartościach, jak kapitał społeczny, przynależność do
lokalnej społeczności, zakorzenienie w dziejach,
zde niowania własnego miejsca na ziemi. Żyjemy w
pięknym kraju, o bogatej historii i kulturze, ale na co
dzień nie mamy jednak świadomości, że Ojczyzna
zaczyna się w okolicy, wśród sąsiadów, w lokalnej
społeczności.
Projekt polegał na zorganizowaniu plenerowych
spotkań adresowanych do mieszkańców gminy
Radzanowo, m.in. 1 rajd rowerowy wraz z piknikiem
oraz 2 warsztaty plenerowe, z których każde miało
inny motyw przewodni: od warsztatów krawieckich
z szycia ag i kotylionów (200 szt. kotylionów i 60 szt.
ag dla uczestników projektu i na obchody 100-lecia
niepodległości), po warsztaty k reaty wnego
zdobienia ramek do zdjęć i innych przedmiotów
(wykonano 40 ramek do zdjęć ze wzornictwem
ludowym dla uczestników warsztatów oraz do
świetlic wiejskich). W ramach projektu podjęto także
inicjatywę polegająca na gromadzeniu fotogra i
i dokumentacji ukazujących ż ycie i historię
miejscowości i mieszkańców Radzanowa oraz
zorganizowano Pikniki patriotyczne połączone z mini
turniejami intelektualno-sportowymi. Z każdego
pikniku sporządzona została fotorelacja, z której
najlepsze zdjęcia zdobią wnętrza miejscowych
świetlic wiejskich.
Ponadto zorganizowano forum organizacji
pozarządowych działających w gminie.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie
realizowała projekt pn.: „Świadomy mieszkaniec bezpieczna gmina”.
Cel projektu: uświadomienie roli ratownictwa
s p o ł e c z n e g o, w y p o s a ż e n i e w w i a d o m o ś c i
i umiejętności dotyczące wzywania specjalistycznych
służb ratowniczych i udzielania pomocy
przedmedycznej osobom będącym w sytuacji
zagrożenia życia oraz popularyzacja wiedzy na temat
bezpieczeństwa pożarowego wśród mieszkańców m.
Radzanowo.
W ramach projektu zorganizowano 20 warsztatów
teoretyczno‐praktycznych z zakresu bezpieczeństwa

Cel projektu: organizacja warsztatów kulinarnych
obejmujących m.in. naukę pieczenia pierników i ich
dekorowania, przekazania podstawowych zasad
cukiernictwa, a także naukę zdobienia innych ciast i
ciasteczek.
Projekt polegał na organizacji i przeprowadzeniu
4 warsztatów dot. nauki pieczenia pierników i ich
dekorowania, przekazaniu podstawowych zasad
cukiernictwa, zdobienia innych ciast i ciasteczek adresowanych do dzieci i osób niepełnosprawnych
z terenu gminy Radzanowo. Dzięki realizacji projektu
przekazano wiedzę, nauczono odbiorców nowych
umiejętności, zwiększyła się integracja lokalnej
społeczności oraz liczba członków stowarzyszenia.
Organizacja nawiązała współpracę z innymi
organizacjami które działają na terenie gminny.
Ponadto zakupiono kuchnię do wypieku oraz
fartuchy dla członkiń stowarzyszenia.
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