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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
zielonki@zielonki.pl
www.gminazielonki.prv.pl
Deutsche Bank PBC w Krakowie – oddział w Zielonkach
ul. Krakowskie Przedmieście 87, 32-087 Zielonki
38 1910 1048 4401 3493 1121 0001
 Walne Zgromadzenie
 Zarząd
 Komisja Rewizyjna
27 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
 Maciej Trela
 Agnieszka Wojdała

2. Cele Stowarzyszenia
Stowarzyszenie złożyło do Sądu Rejonowego wniosek o zmianę statutu, na którego
zaakceptowanie oczekuje.
Cele Stowarzyszenia przed zmianą:
Zgodnie z obowiązującym 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
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organizacyjnych i instytucji samorządowych. Dzięki ścisłej współpracy z Centrum Informacji
Europejskiej Programu Młodzież w Krakowie, Stowarzyszenie organizuje szkolenia z zakresu
Programu Młodzież oraz informuje i wysyła młodych mieszkańców Gminy Zielonki na kursy
realizowane w ramach Programów Unijnych.
Cele wyżej wymienione są motorem aktywności członków stowarzyszenia, dzięki ich silnej woli i
chęci działania są one sukcesywnie realizowane, tym samym przyczyniając się do poprawy i
urozmaicenia życia mieszkańców gminy Zielonki.
Cele Stowarzyszenia po zmianie:
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju
społeczno-gospodarczego i kulturalnego Gminy Zielonki. Stowarzyszenie będzie wspierać
działania organów samorządowych aktywizując społeczność lokalną.
Celem działania Stowarzyszenia jest, w szczególności:
1. Inicjowanie, rozwijanie, propagowanie i realizowanie inicjatyw lokalnych w celu prawidłowego
i wszechstronnego rozwoju wsi, w szczególności gminy Zielonki.
2. Umacnianie samorządności lokalnej oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych, osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
3. Upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej.
4. Edukacja dzieci i dorosłych.
5. Pomoc osobom niepełnosprawnym i profilaktyka uzależnień.
6. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie
wiedzy ekonomicznej społeczeństwa, prowadzenie doradztwa personalnego, a także
przeciwdziałanie bezrobociu.

3. Informacje organizacyjno – finansowe
-

-

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki nie prowadzi działalności gospodarczej.
Informacja o działalności finansowej Stowarzyszenia zostanie przedstawiona w odrębnym
dokumencie 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 jest właścicielem żadnych nieruchomości

6. Nabycie środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł
W 2006 roku Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych

7. Informacje o przychodach uzyskanych przez Stowarzyszenie z odpłatnych
świadczeń
W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenie realizowało umowę z Gminą Zielonki, z której
przychody wyniosły 15.778,00 zł i pokryły się z wartością poniesionych kosztów.

8. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Deutsche Bank PBC w Krakowie – oddział w Zielonkach

23.066,06 zł
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II. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Stowarzyszenie od 27 stycznia 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym w Krakowie pod numerem 0000048345.

III. WOLONTARIAT
Stowarzyszenie współpracowało w 2006 r. z 7 wolontariuszami.
Wykonywali oni zróżnicowane prace – od drobnych prac administracyjnych do samodzielnego
prowadzenia projektów.
Zarządzanie Stowarzyszeniem odbywa się również w oparciu o wolontariat (wszyscy członkowie
zarządu pracują na rzecz stowarzyszenia nieodpłatnie).
Najczęściej wolontariuszami są studenci oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy zatrudnieni u
innych pracodawców, a pomagający Stowarzyszeniu w swoim wolnym czasie.
Należą do nich graficy komputerowi, informatycy, PR-owcy, pracownicy socjalni, osoby
prowadzące projekty wolontariackie w miejscu swojego zatrudnienia.
Poza pracami zlecanymi w ramach prowadzonych projektów, wszystkie działania
Stowarzyszenia realizowane są przez wolontariuszy. Ochotnicy uczestniczą na każdym etapie
realizowanych projektów.
Projekty prowadzone w ramach edukacji dzieci i dorosłych, koordynowane są przez
wolontariuszy.
Wolontariusze pracowali dla Stowarzyszenia w sposób dorywczy.
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. Swoje projekty staramy się kierować przede wszystkim do
młodzieży z naszej gminy, a w 2006 roku również szerzej do mieszkańców Powiatu
Krakowskiego.

IV. Zrealizowane Projekty
1. „Pilotażowy Program Leader +” - Schemat I
W ramach kontraktu z Gminą Zielonki, Stowarzyszenie współrealizowało 8 miesięczny projekt
pt. „KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA – Nowe wyzwania rozwojowe gmin wiejskich w
obszarze metropolitalnym”, realizowany w ramach ogólnopolskiego programu mającego na celu
wdrożenie w Polsce europejskiego programu Leader +.
Opis projektu
Projekt dotyczył docelowo opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 7
gmin, graniczących z północnym Krakowem, z szerokim udziałem i zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców. Zachowanie własnej tożsamości, ochrona unikalnego dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego, przy nieuchronnych zmianach związanych z napływem nowych mieszkańców i
„wielkomiejską” ekspansją, to zidentyfikowane problemy gmin podkrakowskich, które
porozumiały się, by wspólnie poszukiwać najlepszych rozwiązań na przyszłość.
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Projekt zakładał zbadanie oczekiwań mieszkańców co do kierunków rozwoju tego obszaru oraz
ekspercką analizę możliwości realizacji wykreowanych projektów. Dokument końcowy
przygotowanej Zintegrowanej Strategii został poddany szerokiej konsultacji społecznej za
pomocą m.in. zbudowanej - w ramach projektu - bazy e-mailowej mieszkańców.
W trakcie realizacji projektu na zintegrowanym obszarze gmin realizujących projekt, była
budowana Lokalna Grupa Działania – grupa osób, mieszkańców 7 gmin, którzy założyli
stowarzyszenie „Korona Północnego Krakowa”.

Lokalizacja Projektu
Projekt realizowany był w województwie małopolskim, w 7 gminach wiejskich, (Zabierzów,
Liszki, Wielka Wieś, Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca),
leżących po lewej stronie Wisły i graniczących z północnym Krakowem.
W przeciwieństwie do południowej strony Krakowa od północy nie wykształcił się żaden
znaczący ośrodek miejski. Miasta takie jak: Krzeszowice, Skała, Słomniki czy Proszowice,
leżące w "drugim pierścieniu" Krakowa, nie zdołały zmienić kierunku "miejskiego" oddziaływania
na nasze gminy. Dlatego pozostają one w swym zasadniczym charakterze typowo wiejskie, a
miasto, w kierunku którego "ciążą" to stołecznokrólewski Kraków.
Spójność krajobrazowo-przyrodnicza:
Piękne, jurajskie krajobrazy, dolinki otoczone skałkami wapiennymi, malownicze ostańce pośród
żyznych pól - wszystko to sprawia, iż teren ten jest miejscem rekreacji dla mieszkańców
Krakowa. Ulokowane na tym obszarze: Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych i otulina
Ojcowskiego Parku Narodowego wprowadzają dla rdzennych mieszkańców wiele ograniczeń,
ale są też szansą rozwoju tego obszaru.
Spójność kulturowa:
Należy podkreślić wyjątkowe znaczenie specyficznych i wyraźnie określonych cech kulturowoetnograficznych tego regionu, jednego z najciekawszych pod tym względem w Polsce.
Podkrakowska wieś wykształciła bogate tradycje i obyczajowości. Tradycje te, tak silnie
wplecione w ogólnonarodową kulturę Polski, już od czasów Kolberga oraz młodopolskich
inspiracji literacko-artystycznych, są skarbem i dziedzictwem tego regionu, pieczołowicie
przechowywanym przez jego mieszkańców.
Świadomie i ze wzrastającą potrzebą samookreślenia własnych tradycji, kultywowane są tutaj
odwieczne zwyczaje (Pucheroki, kolędnicy, dożynki), a w uroczystościach rodzinnych (np.
weselach) praktykuje się i utrwala stare, miejscowe obyczaje i obrzędy. Tradycja jest dla
mieszkańców ważnym czynnikiem integracji społecznej, zaś dla przyjezdnych atrakcją i
elementem lokalnego kolorytu. Dzisiaj mieszkańcy tego obszaru dumni są, iż nie zdołało ich
wchłonąć w swe granice miasto, tak jak stało się to z innymi, nie tak dawno jeszcze
podkrakowskimi wsiami: Bronowicami, Krowodrzą czy Mogiłą, które dzisiaj są dzielnicami
wielkiego Krakowa.
Spójność zachodzących zmian:
Podkrakowskie gminy były także od wieków tradycyjnym zapleczem warzywniczoogrodniczym
dla Krakowa. I tu nastąpiło wiele zmian. Dzięki nowoczesnym metodom upraw, nowym
odmianom roślin i mechanizacji, w ogrodnictwie i sadownictwie nastąpiła intensyfikacja produkcji
nawet w niewielkich gospodarstwach. Jednak historyczny podział własności i typowe dla Galicji
rozdrobnienie gruntów nie sprzyja np. poszerzaniu areałów produkcji rolnej na tym obszarze.
W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się nowe zjawiska gospodarcze, społeczne i ogromne
zmiany urbanistyczno-przestrzenne. Rozwija się budownictwo indywidualne, napływają nowi
mieszkańcy, lokują się firmy sektora usług i drobnej produkcji.
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Gminy się bogacą i ich mieszkańcy oczekują usług komunalnych na coraz wyższym poziomie.
Rywalizują więc między sobą w poszukiwaniu mitycznego inwestora "zewnętrznego", co na ogół
- z uwagi na położenie tego obszaru i uwarunkowania infrastrukturalne - nie przynosi
oczekiwanych rezultatów.
Wypracowanie i wdrożenie wspólnej strategii dla tych ziem, uwzględniającej ich naturalne cechy
geograficzne, historyczne i kulturowe, pozwoli w przewidywalnym czasie uzyskać efekt
zrównoważonego rozwoju całego obszaru, z zachowaniem i twórczym wykorzystaniem jego
unikalnych walorów przyrodniczych i niepowtarzalnych tradycji regionalnych.
Cel Projektu
Cel Ogólny
Lepsze poinformowanie mieszkańców, pobudzenie ich świadomości i aktywnego uczestnictwa w
lokalnym rozwoju.
Cele Szczegółowe
1. Uaktywnienie mieszkańców obszaru objętego projektem - opracowanie systemu partycypacji
mieszkańców w procesie podejmowania decyzji dotyczących obszaru ich zamieszkania.
2. Przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich gmin graniczących z
północnym Krakowem i jej szeroka konsultacja społeczna.
3. Utworzenie Lokalnej Grupy Działania - reprezentacji mieszkańców i instytucji społecznych z
obszaru realizacji projektu.
4. Promocja unikalnych walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru podkrakowskich gmin
wiejskich.
Rezultaty
1. Przygotowaliśmy założenia do Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
(ZSROW) poprzez przeprowadzenie analizy dokumentów każdej z 7 gmin pod kątem możliwości
kreowania wspólnych przedsięwzięć dla tego obszaru oraz wykorzystania walorów naturalnych,
historycznych i kulturowych oraz potencjału społecznego, które zostały powielone oraz
rozdystrybuowane wśród mieszkańców – uczestników zaprogramowanych spotkań.
2. Na podstawie analizy dokumentów strategicznych z 7 gmin, opracowana została broszura
informacyjna oraz ankieta dla mieszkańców, zawierająca opis najważniejszych problemów
oraz kierunki rozwoju obszaru, która została dostarczona do każdego gospodarstwa domowego
obszaru 7 gmin w łącznej ilości 27.000 szt.;
3. Opracowana i uruchomiona została platforma/witryna elektronicznej bazy danych przy
wykorzystaniu internetu, w celu włączenia mieszkańców w proces decyzyjny; informację
zwrotną, która spłynęła tą drogą po badaniu ankietowym od mieszkańców zebrano i
przetworzono (opracowano), nadając jej postać wyników badań socjologicznych stopnia
satysfakcji mieszkańców;
4. Przeprowadziliśmy konferencje i warsztaty szkoleniowe dla wypracowania ZSROW i
systemu wyłonienia reprezentacji środowisk do Lokalnej Grupy Działania (LGD), przedstawicieli
podmiotów społecznych, publicznych i prywatnych.
5. Przeprowadziliśmy konkurs dla młodzieży na stworzenie najciekawszej sołeckiej strony
www obszaru 7 gmin. Do konkursu zostały zgłoszone 33 strony internetowe. Wyniki konkursu
podajemy niżej w rozdziale V.Edukacja Młodzieży.
6. Przeprowadzone zostały warsztaty szkoleniowe dla Lokalnej Grupy Działania oraz dnia
15.05.2006r. zarejestrowane LGD w KRS pod nr 0000256931, jako stowarzyszenie o nazwie
„Korona Północnego Krakowa”, poprzedzając ten fakt naborem członków założycieli i
przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Opracowana została również dokumentacja dla LGD
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w postaci: zasad wspierania LGD, zasad działania LGD, regulaminu pracy zarządu, regulaminu
pracy komisji rewizyjnej;
7. Przygotowane zostało opracowanie eksperckie nt. „modelu partycypacji mieszkańców w
procesie decyzyjnym gmin”.
8. Opracowany został dokument ZSROW w oparciu o przeprowadzone analizy, ankiety,
konferencje i warsztaty szkoleniowe.
9. Dokument ZSROW został zaprezentowany na sesji połączonych rad 7 gmin i zaproszonych
gości.
10. Przeprowadziliśmy szkolenia dla sołtysów 7 gmin na temat: opracowanego dokumentu
ZSROW, prezentowania mieszkańcom najważniejszych zagadnień, autoprezentacji, komunikacji
społecznej i negocjacji.
11. Zorganizowaliśmy konferencję prezentującą opracowany dokument ZSROW oraz
rozpoczynającą działalność Lokalnej Grupy Działania; przygotowaliśmy w tym celu materiały
konferencyjne i prasowe oraz ukazały się na ten temat informacje w mediach.

2. „Program Leader +” - Schemat II
Powołana w ramach projektu Leader + Schemat I - Lokalna Grupa Działania z powodzeniem
aplikowała o środki na realizację własnego pakietu projektowego skierowanego do mieszkańców
wybranych gminy powiatu krakowskiego, który będzie realizowany w 2007-2008 roku.
Członkowie stowarzyszenia, którzy są jednocześnie założycielami tego LGD, czyli
stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, współtworzyli założenia nowego projektu. Efekty
ich pracy zostały już pozytywnie zweryfikowane, ponieważ na dzień sporządzania tego
sprawozdania została potwierdzona informacja o zaakceptowaniu wniosku i przyznaniu na
realizację projektu kwoty 750 tys zł.

3. „Osada z Pradziejów”
Założenia
W 2006 roku realizowaliśmy już II edycję projektu, który oparty jest na formule programu
profilaktycznego realizowanego w plenerze poprzez wyznaczanie zadań uczestnikom i
późniejsze dyskusje nad osiągniętymi rezultatami.
Ponieważ I edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem (przypomnijmy, że wzięło w niej udział
ponad 330 osób), a wielu uczestników deklarowało swój kolejny udział, kontynuowaliśmy projekt
w roku 2006.
Wykorzystując specyfikę miejsca (Ojców) oraz fakt odkrycia w okolicy śladów osady
neandertalskiej sprzed 70.000 lat i otwarcia stałej wystawy - “Pradzieje i wczesne
średniowiecze” w Muzeum Archeologicznym Miasta Krakowa, obrazującej historię okolicy Doliny
Prądnika, utworzyliśmy plenerowy ośrodek edukacyjny pod nazwą “Osada z pradziejów”.
Ponieważ pierwsze kroki w kierunku tego projektu zostały poczynione już wcześniej, obecnie
przy współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym oraz Muzeum Archeologicznym Miasta
Krakowa z udziałem pedagoga, psychologa, aktora, filozofa, księdza, na bazie opracowanych
scenariuszy edukacyjnych i profilaktycznych, realizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia zgodnie z założeniem są prowadzone w plenerze, w rekonstruowanej wiosce z
pradziejów w Ojcowie. Scenariusze zajęć i warsztatów nawiązują do prehistorii, poruszając
jednocześnie tematy bardzo aktualne dla człowieka współczesnego.
Dorobiliśmy się także: dwóch zestawów olbrzymich drewnianych klocków (elementów), z których
na zasadzie klocków lego uczestnicy zajęć budują symboliczny pra-dom, liny, urządzenia
kuchenne, narzędzia domowego użytku symbolizujące narzędzia z pradziejów.
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Motywem przewodnim naszego działania jest pokazanie dzieciom i młodzieży konieczności
kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów, właściwej oceny własnych
możliwości, akceptacji siebie i budowania dobrych relacji z innymi. Rozwój ich zainteresowań i
rozwój emocjonalny – wszystko to w fascynującej scenerii poruszającej emocje. Zajęcia mają
też cel edukacyjny (biologia, historia, geografia) płynnie wkomponowany w formę warsztatową.
W przystępnej formie i wyjątkowym otoczeniu dzieci i młodzież otrzymają istotne dla nich treści
wiedzy praktycznej i teoretycznej.
Zajęcia, które poruszają emocje są niezapomniane. Prowokują do przemyśleń nad
podstawowymi wartościami życia, niosą nie tylko treści edukacyjne, ale jednocześnie
wychowują. Kwestie przemocy, uzależnień, relacji międzyludzkich łączone są z ciekawymi
ćwiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez uczestników zajęć.
Szczególną uwagę zwracaliśmy na dobór realizatorów zająć, którzy swoją postawą
przekonaniami mogą stanowić autorytet i wzór do naśladowania. Scenariusze zajęć opracowane
przez profesjonalistów (psycholog, pedagog, filozof, aktor, muzyk) są narzędziem pomagającym
realizatorom w przekazywaniu treści profilaktycznych.
Podczas zajęć w “pradziejach” wyszukujemy naturalnych liderów młodzieżowych, dla których po
serii zajęć ogólnych zorganizujemy specjalne szkolenia. Celem tych zajęć jest wsparcie tych
młodych ludzi i przekazanie im narzędzi do aktywizacji swoich środowisk lokalnych. Dodatkowo
chcieliśmy zwrócić uwagę na nowo pojawiające się uzależnienia np. od komputera, Internetu,
telefonu komórkowego. Są to zagadnienia nowe i nie do końca jeszcze rozpoznane, niemniej
jednak mogą one znacząco zagrażać szczególnie dzieciom i młodzieży.
Cel ogólny
Rozwój umiejętności interpersonalnych, poprawa radzenia sobie w kontaktach z innymi
ludźmi (ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzinnych), nauka metod radzenia sobie
w kryzysach życiowych (np. pokazanie możliwości uzyskania pomocy), wspieranie
liderów młodzieżowych.
Cele bezpośrednie
a) pokazanie konieczności kierowania się w życiu wartościami i autorytetami
b) uczymy zachowań asertywnych (jak bronić się przed namową ze strony rówieśników),
kształtowania poczucia własnej wartości wśród dzieci,
d) pokazujemy jak radzić sobie ze stresem i uczymy naturalnych metod poprawiania sobie
nastroju,
e) umiejętność tworzenia i korzystania z grupy wsparcia,
f) rozwijanie zainteresowań i hobby – pokazując aktywne, twórcze, produktywne formy
spędzania wolnego czasu,
g) promocja aktywnego i zdrowego trybu życia,
h) odkłamywanie zachowań normatywnych – jest to pokazanie pozytywnego potencjału młodych
ludzi,
i) integracja grupy uczestników,
j) pokazanie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków,
k) informacja o nowych uzależnieniach (komputer, Internet, telefon komórkowy)
Ocena
Formuła programu profilaktycznego realizowanego w plenerze poprzez wyznaczanie zadań
uczestnikom i późniejsze dyskusje nad osiągniętymi rezultatami, sprawdziła się. Treści
profilaktyczne przekazywane w poruszających emocje okolicznościach, zapadały głęboko w
pamięć uczestników, dyskusje na poruszane tematy ciągnęły się jeszcze w autokarach po
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zakończeniu zajęć. Spotykaliśmy się z niezwykle ciepłą oceną zajęć ze strony uczestników, co
umacnia w nas przekonanie o wysokiej wartości przygotowanego programu edukacyjnego.
Należy podkreślić integrację, jaka następuje w grupach podczas zajęć, a także praktyczne
pokazanie naturalnych sposobów na poprawienie nastroju.
Nie bez znaczenia jest także fakt ogromnego zainteresowania uczestników życiem ludzi w
okresie neolitu, relacjami między ludźmi oraz przyrodą. W zajęciach, w ramach projektu brali
udział głównie uczniowie gimnazjum i wychowankowie świetlic środowiskowych oraz osoby
dorosłe – opiekunowie i wychowawcy. Większość z młodych uczestników zajęć deklarowała
chęć kontynuacji zajęć. Wiele osób umawiało się na kolejne spotkania.

V. Edukacja Młodzieży
1. Konkurs na najciekawszą sołecką stronę www
W ramach realizacji pilotażowego programu Leader + zorganizowaliśmy konkurs dla młodzieży z
7 przyległych do Krakowa gmin powiatu krakowskiego, tj. Zabierzów, Liszki, Wielka Wieś,
Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, na stworzenie
najciekawszej sołeckiej strony www obszaru 7 gmin. Do konkursu zostały zgłoszone 33 strony
internetowe.
Po podsumowaniu ocen komisji konkursowych w poszczególnych gminach wyłoniono najwyżej
ocenione sołeckie strony internetowe.
Nagrodę Główną i tytuł najlepszej strony sołeckiej spośród 7 gmin zdobyła strona internetowa
sołectwa Batowice - http://grupa10.air-net.com.pl. Autorami zwycięskiej strony są: Krzysztof
Sapeta i Joanna Sapeta.
W poszczególnych gminach miano najlepszych sołeckich stron internetowych uzyskały:
-

Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce: strona sołectwa Igołomia - www.gmina-lw.prv.pl, której
autorem jest Grzegorz Reczyński

-

Gmina Kocmyrzów – Luborzyca: strona sołectwa Wysiołek Luborzycki - www.wysiolek.xu.pl,
której autorami są Mateusz Kramarz i Karol Kramarz

-

Gmina Liszki – strona sołectwa Czułów - www.czulow.glt.pl, której autorami są Piotr Baster i
Kiejstut Sobek

-

Gmina Michałowice – strona sołectwa Zdziesławice - www.zdzieslawice.ovh.org , której
autorem jest Krzysztof Stręk

-

Gmina Wielka Wieś - strona sołectwa Biały Kościół - www.bialy-kosciol.prv.pl, której autorem
jest Bartłomiej Franczyk

-

Gmina Zabierzów – nie przyznano nagrody za najlepszą stronę gminną

-

Gmina Zielonki - strona sołectwa Bibice - www.bibice.z.pl, której autorami są Karina Górska i
Grzegorz Górski
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W konkursie dla internautów zwyciężyła strona internetowa sołectwa Zielonki
www.gminazielonki.republika.pl. Autorami strony są: Mariusz Skwirowski, Karol Kochan, Dawid
Tomczyk, Paweł Sarota, Tomasz Krzak.

2. Projekt „Osada z Pradziejów”
Projekt oparty na formule programu profilaktycznego realizowanego w plenerze poprzez
wyznaczanie zadań uczestnikom i późniejsze dyskusje nad osiągniętymi rezultatami.
Wykorzystując specyfikę miejsca (Ojców) oraz fakt odkrycia w okolicy śladów osady
neandertalskiej sprzed 70.000 lat i stałą wystawę - “Pradzieje i wczesne średniowiecze” w
Muzeum Archeologicznym Miasta Krakowa, obrazującą historię okolicy Doliny Prądnika,
utworzyliśmy plenerowy ośrodek edukacyjny pod nazwą “Osada z pradziejów”.
Motywem przewodnim naszego działania jest pokazanie dzieciom i młodzieży konieczności
kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów, właściwej oceny własnych
możliwości, akceptacji siebie i budowania dobrych relacji z innymi.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć wyżej w dziale IV sprawozdania –
„Prowadzone Projekty”.

3. Edukacja wewnętrzna
Organizatorami i realizatorami wszystkich zorganizowanych przez Stowarzyszenie działań jest
młodzież - głównie studenci i młodzi absolwenci krakowskich uczelni - mieszkańcy gminy
Zielonki.
Aktywnie uczestnicząc w realizacji omówionych wyżej projektów, 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
już owocuje w ich codziennej pracy zawodowej.

VI. Edukacja dorosłych
W ramach zrealizowanego projektu pt. „KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA – Nowe
wyzwania rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym”, uczestniczyło w nim kilkaset
osób z 7 gmin powiatu krakowskiego, którzy w ramach przeprowadzonych różnoprofilowych
spotkań, zajęć, szkoleń, konferencji uczestniczyli w tematycznych szkoleniach na temat:
1. Wykorzystanie w rozwoju lokalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru, a
ograniczenia wynikające z jego ochrony.
2. Kultywowanie tradycji i zachowanie obyczajów czynnikiem integracji mieszkańców.
3. Współpraca przedsiębiorców, rozwój instytucji otoczenia biznesu ważnymi elementami
wzmocnienia konkurencyjności obszaru.
4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie lokalnych organizacji
pozarządowych.
5. Zasady planowania przestrzennego w obszarze metropolitalnym – próba unifikacji kryteriów
planistycznych.
6. Intensyfikacja produkcji rolnej, a utrzymanie walorów zdrowej żywności w małych
gospodarstwach.
7. Tworzenie lokalnych produktów turystycznych alternatywą dla małych, podkrakowskich
gospodarstw.
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Dodatkowo:
1. Przeprowadzono konferencje i warsztaty szkoleniowe dla wypracowania ZSROW i
systemu wyłonienia reprezentacji środowisk do Lokalnej Grupy Działania (LGD), przedstawicieli
podmiotów społecznych, publicznych i prywatnych.
2. Przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla Lokalnej Grupy Działania oraz dnia
15.05.2006r. zarejestrowano LGD w KRS pod nr 0000256931, jako stowarzyszenie o nazwie
„Korona Północnego Krakowa”, poprzedzając ten fakt naborem członków założycieli i
przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Opracowano również dokumentację dla LGD w
postaci: zasad wspierania LGD, zasad działania LGD, regulaminu pracy zarządu, regulaminu
pracy komisji rewizyjnej;
3. Przeprowadzono szkolenia dla sołtysów 7 gmin na temat: opracowanego dokumentu
ZSROW, prezentowania mieszkańcom najważniejszych zagadnień, autoprezentacji, komunikacji
społecznej i negocjacji.

VII. Public Relations
1.

Organizowany w 2005 roku projekt „Wirtualne Muzeum Lokalne” spotkał się ze szczerym
zainteresowaniem również poza granicami gminy Zielonki. Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji - Narodowa Agencja Programu Młodzież w Warszawie, postanowiła uhonorować
ten projekt poprzez umieszczenie jego klikustronicowego opisu wzbogaconego materiałem
zdjęciowym, w swoim jubileuszowym wydawnictwie, jako wzór i przykład do naśladowania
dla setek kolejnych grup młodzieżowych, których Fundacja corocznie wspiera.

2.

Opracowaliśmy nowe logo stowarzyszenia (widoczne na stronie tytułowej). Prezentowane
odtąd na wszystkich oficjalnych dokumentach i produktach stowarzyszenia będzie wierniej
identyfikować naszą organizację.

3.

Poprzez założoną w 2004 roku stronę Internetową www.gminazielonki.prv.pl, komunikujemy
się z wszystkimi zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia oraz zamieszczanymi tam
informacjami.. Jej zawartość sukcesywnie się rozwija. Strona www stanowi narzędzie
wymiany informacji z uczestnikami naszych projektów.

4. Regularnie zamieszczamy informację o Stowarzyszeniu w dostępnych książkach
telefonicznych, portalach internetowych promujących działalność organizacji pożytku
publicznego.
5.

Informacja o Stowarzyszeniu jest zarejestrowana w ogólnopolskiej, Internetowej bazie
organizacji pozarządowych prowadzonej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor www.klon.org.pl .

6.

W pkt.V.1 przypomnieliśmy adresy wszystkich stron internetowych – laureatów
przeprowadzonego przez nas konkursu na stworzenie najciekawszej sołeckiej strony www
obszaru 7 gmin.

7.

Stowarzyszenie kontynuowało również formy współpracy z darczyńcami indywidualnymi.

8.

Dodatkowo, jako organizacja pożytku publicznego drugi rok staraliśmy się pozyskać
fundusze w ramach 1%., w wyniku czego na realizację naszych projektów młodzieżowych
otrzymaliśmy od naszych darczyńców sumę 1.634,48 zł.

9. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki od początku swojej działalności prowadzi działania,
polegające na pozyskiwaniu środków na działalność statutową organizacji, które
otrzymujemy głównie poprzez pisanie wniosków i realizację projektów grantowych, a także
otrzymywanych darowizn (usług, finansowych) od firm oraz osób prywatnych.
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VIII. Współpraca
Lista instytucji, z którymi Stowarzyszenie podejmowało w 2006 roku najczęstszą współpracę
merytoryczną.
1. Urząd Gminy Zielonki
2. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
3. Fundacja „Instytut Karpacki” z siedzibą w Starym Sączu
4. Stowarzyszenie „Korona Północnego Krakowa”
5. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Młodzież w Warszawie
6. Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu gminy
7. Osoby prywatne – współrealizatorzy projektów
8. Firmy prywatne – sponsorzy

IX. Inne Działania
1.

Dzięki przychylności Deutsche Bank PBC w Krakowie - oddział w Zielonkach uzyskaliśmy
prolongatę zwolnienia z opłat za prowadzenie rachunku bankowego Stowarzyszenia.

Zielonki, 29 marca 2007 r.
-----------------------------------------(miejsce i data sporządzenia)

(-) Zarząd Stowarzyszenia
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