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I. Informacje Ogólne o Stowarzyszeniu
1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Nazwa organizacji:
Adres:
Telefon / Fax:
e-mail:
Strona internetowa:
Bank, który obsługuje
organizację i numer konta:
Władze Stowarzyszenia:

Data rejestracji:
Nr KRS:
Nr REGON:
Nr NIP:
Zarząd Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
(+48 12) 285 08 50 w.209
stowarzyszenie_zielonki@poczta.onet.pl
www.gminazielonki.prv.pl
Deutsche Bank PBC w Krakowie - oddział w Zielonkach
38 1910 1048 4401 3493 1121 0001
 Walne Zgromadzenie
 Zarząd
 Komisja Rewizyjna
21 września 2001, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia,
Wydział XI Gospodarczy KRS
0000048345
357240147
944-19-93-360
Prezes zarządu: Arnold Kuźniarski
Członkowie zarządu:
 Agata Adamczuk
 Anna Banaś
 Wojciech Bogal
 Agnieszka Wojdała

2. Cele Stowarzyszenia
Zgodnie z zapisem statutowym, celem stowarzyszenia jest dążenie do osiągnięcia
wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego gminy Zielonki.
Stowarzyszenie wspiera działania organów samorządowych aktywizując społeczność lokalną.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki w szczególności:
1) Wspiera naukę, edukację w szczególności poprzez działania edukacyjne i szkoleniowe dla
młodzieży, mieszkańców, organizacji społecznych i samorządowych.
2) Pomaga społeczności lokalnej.
3) Wspiera i uczestniczy w inicjatywach lokalnych.
4) Wspiera inicjatywy, których celem jest upowszechnianie zdrowia i kultury fizycznej,
aktywnego wypoczynku i rekreacji, uwzględniając w tym integrację osób niepełnosprawnych.
5) Wspiera krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
6) Promuje osiągnięcia społeczne, gospodarcze i kulturalne gminy.
7) Promuje działania kulturalne, podtrzymywanie zwyczajów i tradycji regionalnych, ochronę
elementów kultury i tradycji oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej.
8) Organizuje szkolenia zawodowe, kursy informatyczne, konferencje i seminaria oraz kursy
specjalistyczne dla członków Stowarzyszenia, mieszkańców gminy, innych jednostek
organizacyjnych i instytucji samorządowych. Dzięki ścisłej współpracy z Centrum Informacji
Europejskiej Programu Młodzież w Krakowie, Stowarzyszenie organizuje szkolenia z zakresu
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Programu Młodzież oraz informuje i wysyła młodych mieszkańców Gminy Zielonki na kursy
realizowane w ramach Programów Unijnych
9) Stowarzyszenia ma już na swoim koncie przeprowadzenie imprez kulturalnych na terenie
Gminy Zielonki, stara się ją promować na imprezach regionalnych i nie tylko.
Cele wyżej wymienione są motorem aktywności członków stowarzyszenia, dzięki silnej woli i
chęci działania są one sukcesywnie realizowane, tym samym przyczyniając się do poprawy i
urozmaicenia życia mieszkańców gminy Zielonki.

3. Informacje organizacyjno – finansowe
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki nie prowadzi działalności gospodarczej.
- Informacja o działalności finansowej Stowarzyszenia zostanie przedstawiona po
sporządzeniu bilansu i jego przyjęciu przez Walne Zgromadzenie
- Wynagrodzenia:
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, zarząd pracuje społecznie i nie pobiera
wynagrodzenia
- Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych
- Obsługę finansową Stowarzyszenia prowadzi Biuro Rachunkowe „DEK” Dorota Brzeska
4. Wartości nabytych obligacji, akcji, udziałów
Stowarzyszenie nie posiada obligacji, akcji i udziałów
5. Nabyte nieruchomości
Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości
6. Nabycie środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł
Zakup komputera – 5 400 zł
7. Informacje o przychodach uzyskanych przez Stowarzyszenie z odpłatnych świadczeń
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej

II. Wolontariat
Stowarzyszenie współpracowało w 2004 r. z 14 wolontariuszami.
Wykonują oni zróżnicowane prace – od drobnych prac administracyjnych do samodzielnego
prowadzenia projektów grantowych.
Zarządzanie Stowarzyszeniem odbywa się również w oparciu o wolontariat (wszyscy członkowie
zarządu są wolontariuszami w ramach obowiązków członków zarządu, nie wykonujący żadnej
pracy odpłatnej dla stowarzyszenia).
Najczęściej wolontariuszami są studenci i uczniowie szkół średnich oraz wysoko
wykwalifikowani pracownicy zatrudnieni w innych miejscach, a pomagający Stowarzyszeniu w
swoim wolnym czasie.
Należą do nich graficy komputerowi, informatycy, PR-owcy, specjaliści socjalni, ludzie
prowadzący projekty wolontariackie w miejscu zatrudnienia.
Poza pracami zlecanymi w ramach prowadzonych projektów, wszystkie działania
Stowarzyszenia realizowane są przez wolontariuszy. Ochotnicy uczestniczą w każdym etapie
poszczególnych projektów.
Projekty prowadzone w ramach edukacji dzieci i dorosłych koordynowane są przez
wolontariuszy.
Większość wolontariuszy pracowało dla Stowarzyszenia w sposób dorywczy.

4

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Sprawozdanie za rok 2004

Stało się zasadą, że członkowie Stowarzyszenia działają na rzecz mieszkańców gminy. Do tej
pory Stowarzyszenie nie realizowało projektów, które z założenia skierowane byłyby wyłącznie
na rzecz członków Stowarzyszenia.

III. Prowadzone Projekty Edukacyjne
1. Komputer - Świat Bez Ograniczeń
Sześciu studentów krakowskich uczelni, członków stowarzyszenia, postanowiło wykorzystać
potencjał młodych ludzi mieszkających, tak jak oni, na terenie Gminy Zielonki. Otworzyli przed
nimi drzwi nie tylko na wirtualny świat wiedzy, ale także na nowe przyjaźnie i fascynujące
odkrycia w ich rodzinnych miejscowościach.
Skupiona wokół projektu grupa aktywnej młodzieży, zainteresowanej możliwością uczestnictwa
w pozaszkolnej inicjatywie, z wykorzystaniem najnowszych technik informatycznych, wg
własnych projektów stworzyła strony internetowe każdego sołectwa gminy Zielonki.
W projekcie uczestniczyło blisko sześćdziesiąt osób - dzieci i młodzieży z Gminy Zielonki.
Jak narodziła się idea tego projektu?
Wszystko zaczęło się na szkoleniu w Piwnicznej organizowanym przez Program MŁODZIEŻ, na
które pojechały 3 studentki - wolontariuszki Agnieszka Wojdała, Anna Banaś i Iwona Dudek,
jako reprezentantki Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki. Szkolenie to było poświęcone
programom Unii Europejskiej, zwłaszcza wszystkim Akcjom Programu MŁODZIEŻ i tam właśnie
powstał pomysł, którego głównym celem było wykorzystanie Internetowego Centrum
Edukacyjnego znajdującego się w jednym z sołectw gminy Zielonki, w Bibicach. Bardzo zależało
nam na tym, aby było ono spożytkowane we właściwy sposób, a nie służyło tylko jako kafejka
internetowa do grania w gry komputerowe. Oprócz tego mieliśmy świadomość potencjału
drzemiącego w młodych ludziach z naszej okolicy, który często pozostaje niewykorzystany.
Dlatego właśnie podjęliśmy inicjatywę skupienia ich wokół realizacji jednego, dużego projektu.
Ile osób tworzyło grupę inicjatywną i jak układała się współpraca podczas tworzenia i
realizacji przedsięwzięcia?
Do trzech inicjatorek - uczestniczek szkolenia, dołączyło trzech kolegów – Wojciech Bogal,
Wojciech Franczak, Marcin Hołda, w projekcie dużą inicjatywą wykazali się również Grzegorz
Nosalski i Maciej Trela oraz Jacek Pietrzyk. Już na pierwszym spotkaniu organizacyjnym
wyznaczone zostały wstępne zadania członkom grupy inicjatywnej. W późniejszym czasie wraz
z narastającą ilością pracy każdy wybrał sobie obszar, który najbardziej go interesował i w
którym najlepiej się czuł. Pomimo odmiennych charakterów i osobowości przy odrobinie
zrozumienia i niegasnącej cierpliwości znajdowali wspólną nić porozumienia. Inicjatorzy są
studentami, dlatego najwięcej trudności czyhało na nich podczas sesji egzaminacyjnych. Mimo
to dzięki takim sytuacjom poznali się lepiej i w przyszłości będą bogatsi o zdobyte podczas tego
projektu doświadczenia. Jest niesamowicie ważne, aby osoby, które pragną realizować razem
projekt, naprawdę bardzo dobrze się między sobą rozumiały. Nie ma nic lepszego niż zgrana i w
pełni zaangażowana grupa. Wtedy wszystko jest możliwe.
Kto brał udział w projekcie?
W projekcie brało udział 57 osób w wieku 12- 24 lata, w tym 19 liderów - dla każdego sołectwa
po jednym. Kursy prowadzone były przez specjalistów informatyków i trwały miesiąc, a
tworzenie stron www - kolejne cztery. W międzyczasie grupa inicjatywna dokonywała oceny
postępów w tworzeniu stron internetowych (pod względem graficznym i merytorycznym) na
poszczególnych etapach pracy. To bardzo motywowało młodzież do większego wkładu i
kreatywności, wyzwoliło bardzo pozytywną rywalizację i spore emocje.
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Kim byli uczestnicy tego projektu?
Projekt był promowany na terenie gminy za pomocą plakatów, ogłoszeń w szkołach, na
plebaniach, w Domach Kultury. Bardzo pomocni byli nauczyciele, którym ogromnie podobał się
pomysł, ponieważ był on skierowany głównie do tej młodzieży, która na co dzień nie ma dostępu
do komputera, zwłaszcza z rodzin z problemami. Dyrekcje i grona pedagogiczne pomagały nam
znaleźć takich właśnie uczniów. W projekcie brała udział również jedna osoba niepełnosprawna
ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Nawiązaliśmy także bliższą współpracę z tym
ośrodkiem, a inne osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie wyraziły chęć uczestnictwa w
przyszłości w tego rodzaju inicjatywach. Myślę, że nasz projekt uświadomił im znaczenie takich
środków komunikacji międzyludzkiej jak komputer czy Internet w pokonywaniu towarzyszącego
niepełnosprawności braku pewności siebie.
Kto pomagał przy organizacji projektu?
Przy organizacji projektu dużego wsparcia udzieliło nam Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w
Zielonkach.
W trakcie trwania projektu również sołtysi starali się (ze zróżnicowanym zapałem) przekazać
nam informacje o danym sołectwie. Również wójt gminy był bardzo pomocny, objął również
patronat nad projektem. Również nauczyciele i pedagodzy szkolni wykazali się dużym
zaangażowaniem w promocję projektu. Raczej nie spotkaliśmy się z żadnej strony z
negatywnym stosunkiem do naszego przedsięwzięcia.
Czego najbardziej się obawialiśmy?
Początkowo wszyscy trochę przerazili się tempem upływu czasu. Robiliśmy promocję,
dawaliśmy ogłoszenia, nie mogąc ostatecznie skompletować grupy, a dni biegły
nieubłaganie…tak więc etap przygotowawczy trochę się przedłużył. Później wszystko nabrało
pędu, grupa się wykrystalizowała. Oprócz tego niepokoiliśmy się czy młodzież zechce się
podporządkować, dostosować do naszych narzuconych ramami projektu wymagań odnośnie
stron internetowych, czy na proponowanych wycieczkach nie będzie stwarzać problemów?
Wiemy, że te obawy były naturalne, ale zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni grzecznym
zachowaniem uczestników, ich świadomym podejściem do projektu. Każdy z uczestników czuł
się jak ktoś wyjątkowy, wyróżniony.
Jakim trudnościom musieliśmy stawić czoła?
Musieliśmy zorganizować transport młodzieży z poszczególnych sołectw do naszego
Internetowego Centrum Edukacyjnego. Nie było to łatwe, gdyż godziny zajęć nie zawsze
wszystkim odpowiadały, poza tym obszar gminy jest dosyć rozległy. Ale dzięki konsekwencji i
uporowi w działaniu ( i świetnemu panu kierowcy:- ) udało się nam to pomyślnie rozwiązać.
Jakie były miłe niespodzianki ?
Byliśmy niesamowicie zaskoczeni tym, jak bardzo młodzi ludzie wciągnęli się w kursy i we
wszystkie towarzyszące wydarzenia, wycieczki, spotkania. Rodzice pewnego nastolatka
wspominali nawet, że gdy nie mógł uczestniczyć w szkoleniu z powodu przeziębienia, to płakał tak bardzo chciał iść. Inny spóźniwszy się na autobus wyciągnął chorych rodziców z łóżka i
kazał się zawieźć na spotkanie.
Co oprócz satysfakcji z gotowych stron internetowych ten projekt dał młodzieży w niej
uczestniczącej?
Budowa strony internetowej dla kogoś, kto wcześniej tylko raz w tygodniu miał styczność z
komputerem mogła przerastać wszelkie możliwości, mimo tego siła i chęć działania młodych
ludzi przybrała imponujący efekt. Radość z nowo zawartych znajomości, integracja pomiędzy
młodzieżą z różnych stron gminy była dla nas wszystkich bardzo ważna. Wspólne spotkania w
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pracowni komputerowej oraz wycieczki (np. do Planetarium i wesołego miasteczka w
Chorzowie, do Jaskini Wierzchowskiej) dodatkowo wzmocniły więzi pomiędzy uczestnikami i
dostarczyły mnóstwo atrakcji. Zgrali się ze sobą, wiemy, że nawet potworzyły się pary…☺
Ponadto uczestnicy mieli okazję poznania historii, tradycji, legend i ciekawostek związanych z
ich najbliższym otoczeniem, porozmawiania o tym wszystkim ze starszymi mieszkańcami
sołectw. Była też możliwość korzystania z aparatu cyfrowego, utrwalania najładniejszych miejsc
na zdjęciach i umieszczania ich na stronie www.
W jaki sposób to kontynuujemy?
Uczestnicy projektu, pełni optymizmu pod koniec projektu pytali się o następne inicjatywy, o
wycieczki, przedstawiali swoje własne pomysły na projekt. Słuchając tych wypowiedzi mieliśmy
wrażenie, że mimo tych wszystkich ciężkich momentów, ogromu pracy i energii włożonej w ten
projekt, te sześć miesięcy wspólnie spędzonego czasu było dla nas wszystkich ogromnym
przeżyciem i przygodą.
Projekt skończył się w lipcu, ale nie stracił zainteresowania wśród młodzieży, wręcz przeciwnie,
zaszczepił w niej żyłkę rywalizacji a informacje na poszczególnych witrynach są aktualizowane
w miarę możliwości regularnie. Mamy jednak nadzieję, że nie zgaśnie chęć ich uzupełniania.
Nawiązaliśmy także bardziej intensywne kontakty z kilkoma otwartymi i pomysłowymi
uczestnikami, którzy brali już udział w szkoleniu promującym różne Akcje Programu MŁODZIEŻ.
Przede wszystkim jednak już przygotowujemy nowy projekt - Wirtualne Muzeum Lokalne - który
w grudniu wkracza w fazę realizacji. Jest on próbą ocalenia od zapomnienia starych
miejscowych pamiątek poprzez umieszczenie ich w Internecie. Na pewno zostaną tu
wykorzystane kontakty, a także różne cuda (które każdy ma na strychu) odnalezione podczas
tworzenia stron do projektu Komputer – świat bez ograniczeń. Zapraszamy więc do włączenia
się w nasz nowy projekt wszystkich, którzy mają zacięcie badacza, zamiłowanie do szperania i
chęć przeżycia niezapomnianych chwil z komputerem… i z nami!
Znaczenie inicjatywy dla środowiska, regionu?
Znacznie inicjatywy dla mieszkańców Gminy Zielonki spełniło nasze oczekiwania. W budowie i
powstawaniu stron www brały udział nie tylko dzieci – czyli sami twórcy stron internetowych, ale
przede wszystkim nasi dziadkowie, ludowi twórcy, artyści. To oni przekazywali stare, często
jeszcze nie znane albo zapomniane podania, historie, ciekawostki z danych sołectw gminy.
Dzielili się swoimi zdjęciami, prywatnymi dziełami.
Powstanie stron www na tak szeroką skalę pozwala promować zarówno naszych rdzennych
artystów, jak i również młodzież, która odkryła w sobie nowe zainteresowania, a mając za sobą
już tak poważną praktykę i doświadczenie mogą stale rozwijać swoje umiejętności np. w ICE w
Bibicach. To właśnie oni dzięki swojemu zapałowi osiągnęli to, w co włożyli całą swoją „duszę”.
Dowód na ich kompetencje i zdobytą wiedzę, stanowią aktualizowane strony www.
Nieocenionym walorem i reklamą może poszczycić się sama gmina Zielonki, gdyż rzadko która
z gmin, nawet na terenie Polski, może pochwalić się stronami internetowymi każdego ze swoich
sołectw. Dodatkowym pozytywnym aspektem tych stron www jest nić porozumienia jaka
powstała między autorami witryn a członkami rad sołeckich oraz sołtysami. Każdy turysta
chcący zwiedzić nasze tereny może w dowolnej chwili znaleźć potrzebne mu informacje i
ciekawostki.
Tworząc witryny internetowe chcemy być aktualni i jak można łatwo zauważyć, niektóre strony
mają już swoje wersje językowe, co w przyszłości być może ułatwi międzynarodowe kontakty.
Wielką zaletą tego projektu, a właściwie pomysłu na projekt jest jego uniwersalność i
ponadczasowość. Realizowane przez nas przedsięwzięcie może znaleźć poparcie również
innych regionów zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
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Finansowanie
Projekt został sfinansowany ze środków Akcji 3 Programu Młodzież oraz środków własnych
Stowarzyszenia.
Partnerzy
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, Urząd Gminy Zielonki, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu gminy,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Młodzież, osoby prywatne.

2. Klub Dobrego Rodzica
Założenia projektu
Projekt "Klub Dobrego Rodzica" realizowany był w II połowie 2004 roku w ramach zadania
publicznego w formie wspierania wykonania zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. Jego realizacja nastąpiła poprzez zorganizowanie na terenie gminy punktu
konsultacyjno-doradczego dla rodziców.
Celem utworzenia klubu rodzica była edukacja i integracja mieszkańców gminy, zwiększanie
umiejętności rodzicielskich i interpersonalnych, poprawa relacji w rodzinach oraz szeroko
rozumiana profilaktyka uzależnień.
Ponieważ działający na terenie gminy w roku 2003 punkt konsultacyjny dla osób w kryzysie i
silny odzew ze strony mieszkańców z jakim się spotkał, pokazał dużą skalę zapotrzebowania na
pomoc o tym profilu, a także wskazał kierunki w jakich jego działalność powinna być rozwijana,
odpowiedzią Stowarzyszenia na to zapotrzebowanie było zorganizowanie Klubu.
Jedną z inspiracji jego powstania okazała się zgłaszana przez rodziców potrzeba zwiększania
wiedzy na temat wychowania i rozwoju dzieci - czyli po prostu wiedzy jak być dobrym rodzicem.
Dlatego na stworzonym już w 2003 roku gruncie, w roku 2004 roku rozszerzyliśmy działalność
właśnie w tym kierunku.
Podjęte działania
W następstwie organizowanych już wcześniej cyklicznych spotkań rodziców w szkołach,
określanych jako „szkoła dla rodziców”, gdzie realizowany był kurs wychowawczej metody
Gordona i Dobsona, rozszerzyliśmy te zajęcia o spotkania, których tematyka dopasowana
została do potrzeb uczestników oraz do uruchomienia indywidualnych konsultacji.
Część merytoryczna projektu była realizowana przez doświadczonych specjalistów praktyków z
tej dziedziny. Dyżury pedagoga i psychologa były przeplatane spotkaniami o tematyce
wychowania i problemów dzieci i młodzieży prowadzonych przez zapraszanych specjalistów,
autorów i realizatorów wielu programów wychowawczych. Zajęcia informatyczne były
prowadzone przez praktyka informatyki.
Projekt był powiązany z realizowanymi w gminie Zielonki zajęciami świetlicowymi, gdzie na
zajęcia psychospołeczne uczęszczają dzieci i celowym było dołączenie do tych zajęć - rodziców.
W okresie wakacji uzupełnieniem dla punktu konsultacyjno - doradczego była półkolonia dla
dzieci.
Projekt stanowił zatem logiczną kontynuację i rozszerzenie systematycznie prowadzonej w
naszej gminie profilaktyki rodzinnej.
Na potrzeby prowadzonych zajęć z rodzicami zakupiony został komputer wraz z drukarką.
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Oprócz ściśle założonych tematów zajęć, została zaproponowana specjalnie przygotowana lista
fakultatywnych zagadnień, mieszcząca się tematycznie w zakresie projektu, z których rodzice
wybrali najbardziej dla siebie interesujące, którym zostały poświęcone dodatkowe zajęcia. W
punkcie konsultacyjnym przeprowadzono szereg spotkań indywidualnych, natomiast grupowe
zajęcia warsztatowe prowadzone były w różnych częściach gminy.
Zgodnie z założeniami odbyły się również zajęcia informatyczne. Ich celem było zapoznanie
rodziców ze zjawiskiem treści niedozwolonych, na które dzieci narażone są podczas surfowania
po internecie. Rodzice mogli poznać metody monitorowania informacji, których poszukuje ich
dziecko na stronach internetowych oraz metody wczesnego zapobiegania kontaktom dzieci z
niepożądanymi treściami w sieci www.
Zajęcia budziły bardziej ciekawość niż poczucie obowiązku uczestnictwa, gdyż nie wynikały z
poczucia rzeczywistego zagrożenia dla dziecka. Zagrożenia, które jak dotychczas jest bardziej
utożsamiane z bezpośrednią przemocą fizyczną, narkotykami, grupami przestępczymi,
fizycznym wykorzystaniem seksualnym dzieci, filmami sensacyjnymi, a nie z internetem.
Obserwacja potwierdza, że był to jeden z najciekawszych elementów całego projektu i z
pewnością budził zainteresowanie, tym bardziej, że zajęcia wzbogacone były udziałem autora
oprogramowania informatycznego blokującego dostęp do treści niedozwolonych w internecie.
Uczestnicy "Klubu Dobrego Rodzica" zostali objęci dwoma badaniami ankietowymi dla
młodzieży i dorosłych.
Pierwsze z nich dotyczyło przemocy wśród młodzieży i jej przyczyn. Wynika z niego, że prawie
50% badanych uczniów stwierdza zetknięcie się z przemocą w szkole, 10% w rodzinie, 30% w
innym miejscu. 34% badanej młodzieży stwierdza, że piła piwo i wino, 21% paliło papierosy, a
5% zażywało narkotyki.
Drugie badanie dotyczyło oceny skuteczności działań zmniejszających spożycie alkoholu wśród
młodzieży. Interesujący jest fakt zbliżonej oceny skuteczności różnych działań, aczkolwiek
różniących się w ocenie przez rodziców i dzieci.
Podczas realizacji projektu ściśle współpracowaliśmy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, pełnomocnikiem Wójta ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz etatowym
pedagogiem szkolnym. Dzięki tak zintegrowanej współpracy zgodnie z założeniami wzbogacona
została wiedza o środowisku społecznym gminy.
Sądzimy, że część osób będzie nadal korzystała z systematycznej pomocy jaką zamierzamy
prowadzić, a także zostanie ona rozszerzona na dodatkowych mieszkańców.
Finansowanie
Projekt został sfinansowany ze środków publicznych w ramach przyznanej dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także ze środków własnych Stowarzyszenia.
Partnerzy
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Gminy Zielonki, Szkoły Podstawowe i
Gimnazja z terenu gminy, osoby prywatne.

3. Wirtualne Muzeum Lokalne
Założenia
To nowy projekt, którego realizacja rozpoczęła się w grudniu 2004 roku. Temat projektu
koncentruje się na obszarze gminy Zielonki. Jego celem jest pokazanie i uchronienie przed
zapomnieniem pamiątek świadczących o pochodzeniu i kulturze mieszkańców gminy.
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Przy niemożliwym w praktyce do spełnienia pomyśle zorganizowania tradycyjnego muzeum,
nasz projekt oparty na internecie jest jedynym sposobem na pokazanie miejscowych pamiątek.
Zaproszona do współpracy przy projekcie młodzież z gminy Zielonki stworzy stronę internetową
z "Wirtualnym Muzeum Lokalnym". Chcemy wykorzystać falę zainteresowania młodzieży zw. z
“powrotem do tradycji” i stworzyć muzealną stronę internetową, na której eksponatami będą
sukcesywnie umieszczane zdjęcia z opisami, przedstawiające ślady historii, tradycje i obrzędy
lokalne. Znajdą się na nich m.in. fotografie i opisy różnych pamiątek rodzinnych, przedmiotów
codziennego użytku, znanych postaci historycznych, zabytków i ciekawych budowli, fotografie
strojów, przykłady legend, gwary, obrzędów i obyczajów, sztuki ludowej i osobliwości, etc.
Wszystkie eksponaty zostaną udostępnione przez mieszkańców gminy, lokalne instytucje,
sfotografowane oraz opisane.
Realizatorami projektu są studenci - członkowie Stowarzyszenia, mieszkający w gminie Zielonki.
Do współpracy zostaną zaproszeni podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli
Zachariaszowskiej oraz młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich.
Chcemy położyć największy nacisk na wymiar edukacyjny. Zaproszona do współpracy w
projekcie młodzież, zdobędzie wiedzę o obsłudze komputera, obsłudze internetu, o
umieszczaniu informacji na stronach www, pogłębi wiedzę historyczną o gminie, jej
mieszkańcach i tradycji, będzie nawiązywać kontakty z najstarszym pokoleniem, nauczy się
fotografowania eksponatów w sposób artystyczny i dający możliwość tworzenia internetowej
prezentacji. Dla historii ocalimy od zapomnienia wiele starych pamiątek, a sobie i kolejnym
pokoleniom damy możliwość zdobycia trudnej do ocenienia wiedzy.
Dzięki współpracy z Biblioteką Jagiellońską lub Archiwum Państwowym młodzież nauczy się
profesjonalnego archiwizowania dokumentów historycznych.
Dzięki wynajęciu pracowni komputerowej zwielokrotnimy dostępność do komputera młodzieży,
dla której kontakt z takim sprzętem na co dzień ogranicza się tylko do zajęć w szkole.
Temat projektu wspólny dla całej gminy integruje społeczność 19 sołectw. Mamy nadzieję, że
najczęściej nie znająca się nawzajem młodzież, będzie miała okazję do poznania swoich
rówieśników i ciekawych mieszkańców. Mamy nadzieję, że dana młodzieży szansa pracy nad
wspólnym projektem, zaowocuje wyłonieniem kolejnych liderów i nowymi, ciekawymi pomysłami.
Finansowanie
Projekt zostanie sfinansowany ze środków Akcji 3 Programu Młodzież oraz środków własnych
Stowarzyszenia.
Partnerzy
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, Urząd Gminy Zielonki, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu gminy,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Młodzież, Archiwum
Państwowe w Krakowie, osoby prywatne

IV. Edukacja Młodzieży
1. Wyjazd szkoleniowy do Piwnicznej
Zorganizowaliśmy wyjazd szkoleniowy do Piwnicznej dla 3 inicjatorek projektu "Komputer Świat Bez Ograniczeń", podczas którego projekt się "urodził". Jego późniejsze rezultaty mówią
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już same za siebie. Warto było w niego zainwestować i zrealizować. Szerzej o projekcie mowa
jest w części III.1
2. Projekt "Komputer - Świat bez Ograniczeń"
W ramach półrocznego projektu "Komputer - Świat bez Ograniczeń" ponad 57 osobowa grupa
młodzieży brała udział w organizowanych 2 razy w tygodniu zajęciach informatycznych, uczyła
się obsługi komputera i oprogramowania służącego przygotowywaniu aplikacji internetowych,
samodzielnego konstruowania stron www, zarządzania projektem. Ten sam projekt dał
możliwość zorganizowania wycieczek dla wszystkich uczestników. Wiosną odbyły się wyjazdy
do Planetarium i wesołego miasteczka w Chorzowie, trening gokardowy i wyjazd do Jaskini
Wierzchowskiej k/Krakowa.
3. Wyjazd edukacyjny do Tarnowskich Gór
Młodzież biorąca udział w projekcie "Komputer - Świat bez Ograniczeń", jesienią miała okazję
uczestniczyć w zorganizowanym przez Stowarzyszenie wyjeździe do Tarnowskich Gór do
podziemnego muzeum - starej kopalni srebra.
4. Projekt "Wirtualne Muzeum Lokalne"
W grudniu 2004 roku Stowarzyszenie podjęło realizację kolejnego młodzieżowego projektu.
Zaproszona do współpracy przy projekcie młodzież z gminy Zielonki stworzy stronę internetową
z "Wirtualnym Muzeum Lokalnym", w którym eksponatami będą sukcesywnie umieszczane
zdjęcia z opisami, przedstawiające ślady historii, tradycje i obrzędy lokalne. Znajdą się na nich
m.in. fotografie i opisy różnych pamiątek rodzinnych, przedmiotów codziennego użytku, znanych
postaci historycznych, zabytków i ciekawych budowli, fotografie strojów, przykłady legend,
gwary, obrzędów i obyczajów, sztuki ludowej i osobliwości, etc.
5. Edukacja wewnętrzna
Organizatorami wszystkich zorganizowanych przez Stowarzyszenie działań jest młodzież głównie studenci krakowskich uczelni - mieszkańcy gminy Zielonki. Oni również dzięki
samodzielnie realizowanym inicjatywom mają okazję do zbierania kolejnych doświadczeń,
uczenia się pisania i realizacji projektów, współpracy z instytucjami, uczenia się wzajemnych
kompromisów, zarządzania organizacją. Jest to doświadczenie, które zaowocuje w najbliższej
przyszłości w ich codziennej pracy zawodowej.

V. Edukacja Dorosłych
1. Projekt "Klub Dobrego Rodzica"
W II połowie 2004 roku Stowarzyszenie prowadziło projekt przeznaczony dla dorosłej części
społeczności gminy. Jego realizacja nastąpiła poprzez zorganizowanie na terenie gminy punktu
konsultacyjno-doradczego dla rodziców.
Celem utworzenia klubu rodzica była edukacja i integracja mieszkańców gminy, zwiększanie
umiejętności rodzicielskich i interpersonalnych, poprawa relacji w rodzinach oraz szeroko
rozumiana profilaktyka uzależnień.
Oprócz ściśle założonej części tematów zajęć psychologicznych, pedagogicznych i
informatycznych, zaproponowaliśmy rodzicom specjalnie przygotowaną listę fakultatywnych
zagadnień mieszczących się tematycznie w zakresie projektu, z których wybrali najbardziej dla
siebie interesujące.
Dla przykładu celem zajęć informatycznych było zapoznanie rodziców ze zjawiskiem treści
niedozwolonych, na które dzieci narażone są podczas surfowania po internecie. Rodzice
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poznawali metody monitorowania informacji, których poszukuje ich dziecko na stronach
internetowych oraz wczesnego zapobiegania kontaktom z niepożądanymi treściami.
Szerzej projekt ten został opisany w części III.2 .
2. Seminarium z Programu Młodzież
W czerwcu zostało zorganizowane seminarium dla przedstawicieli lokalnych organizacji,
instytucji i środowisk z terenu naszej gminy oraz gmin sąsiednich, popularyzujące założenia i
możliwości Programu Młodzież i jego poszczególnych Akcji. Program jest źródłem finansowania
wielu krajowych i międzynarodowych projektów stanowiących inicjatywy lokalnych grup
nieformalnych i organizacji społecznych, w którym można ubiegać się o dofinansowanie
własnych pomysłów. W seminarium brało udział ponad 30 osób. Seminarium zostało
poprowadzone przez małopolskiego przedstawiciela Programu Młodzież w Krakowie.

VI. Public Relations
1. W miarę realizacji kolejnych projektów promowaliśmy ich założenia i efekty w lokalnych
mediach. Ukazało się szereg publikacji prasowych, plakatów informacyjnych, ulotek i
materiałach, które stanowiły rezultat kolejnych projektów.
2. W 2004 roku założyliśmy własną stronę internetową www.gminazielonki.prv.pl, na której
przekazujemy bieżące informacje z działalności Stowarzyszenia oraz podstawowe
informacje o nim samym. Jej zawartość rozwija się sukcesywnie stanowiąc pewne bieżące
odzwierciedlenie działań Stowarzyszenia. Nasza strona www jest forum wymiany informacji
z uczestnikami naszych projektów o czym świadczy jej duża liczba odwiedzin.
3. Dzięki kontaktom z oddziałem małopolskiego Programu Młodzież zorganizowane zostało na
terenie gminy szkolenie propagujące założenia i możliwości programu. Brało w nim udział
ponad 30 przedstawicieli różnych środowisk z gminy i okolic.
4. Gościliśmy grupę ze Słowacji, która podobnie jak my realizowała różne projekty w ramach
Programu Młodzież.
5. Organizowane w 2004 roku projekty spotkały się z bardzo dobrym odbiorem nauczycieli,
władz gminy i poszczególnych środowisk, tym samym z działalnością Stowarzyszenia
zaczynają się tworzyć pozytywne skojarzenia.
6. Zamieściliśmy informację o Stowarzyszeniu w dostępnych książkach telefonicznych.
7. Informacja o Stowarzyszeniu została zarejestrowana w ogólnopolskiej, internetowej bazie
organizacji pozarządowych prowadzonej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor www.klon.org.pl .

VII. Współpraca
Lista instytucji, z którymi Stowarzyszenie podejmowało w 2004 roku najczęstszą współpracę
merytoryczną.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
Urząd Gminy Zielonki
Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu gminy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Młodzież w Warszawie
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7. Oddział Regionalny Programu Młodzież w Krakowie

VIII. Inne Działania
1. Prowadziliśmy stały mailing informujący o aktualnych programach pomocowych i konkursach
grantowych przeznaczony dla organizacji i instytucji oraz osób prywatnych z terenu gminy
2. Zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia dokonaliśmy formalnej zmiany nazwy
Stowarzyszenia, które obecnie nosi nazwę "Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki"
3. Staramy się o status organizacji pożytku publicznego. Złożone zostały wymagane
dokumenty w Sądzie Rejonowym i oczekujemy na jego formalną decyzję. Dzięki temu
będziemy mieli szansę zintensyfikowania naszej działalność skierowanej do dzieci i
młodzieży oraz jej rozwinięcia w kierunku osób niepełnosprawnych i potrzebujących.
4. Dzięki przychylności Deutsche Bank PBC w Krakowie - oddział w Zielonkach uzyskaliśmy
zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku bankowego Stowarzyszenia.
5. W poczet Stowarzyszenia przyjęliśmy nowych członków: Macieja Trelę i Jacka Pietrzyka.

Zielonki, styczeń 2005 roku

Prezes Zarządu
Arnold Kuźniarski
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