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I. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU
1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu
Nazwa organizacji:
Adres:
Telefon / Fax:
e-mail:
Strona Internetowa:
Data rejestracji:
Nr KRS:
Nr REGON:
Nr NIP:
Organizacja Pożytku
Publicznego (OPP):
Władze Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,
powiat krakowski, województwo małopolskie
(+48 12) 285 08 50 w.209 / (+48 12) 285 09 50
zielonki@zielonki.pl
www.gminazielonki.prv.pl lub http://srgz.zielonki.pl
27 września 2001, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia,
Wydział XI Gospodarczy KRS
0000048345
357240147
944-19-93-360
od 27 stycznia 2005 roku
Walne Zgromadzenie
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Prezes zarządu:
 Arnold Kuźniarski
Członkowie zarządu:
 Agata Adamczuk – Wiceprezes
 Anna Banaś – Wiceprezes
 Maciej Trela – Wiceprezes
 Agnieszka Wojdała – Sekretarz
Przewodniczący komisji: Jarosław Raźny
Członkowie komisji:
 Jacek Pietrzyk
 Ryszard Niemiec
 Ryszard Zając
 Beata Broniewicz
Deutsche Bank PBC w Krakowie – oddział w Zielonkach
Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 87, 32-087 Zielonki
38 1910 1048 4401 3493 1121 0001




Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Bank, który obsługuje
organizację i numer konta:

2. Cele Stowarzyszenia
Celem działalności Stowarzyszenia jest realizacja zadań należących do sfery zadań
publicznych, określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w szczególności:
-

dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego
i kulturalnego gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, propagowanie
i realizowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw lokalnych; w tym celu stowarzyszenie
wspiera działania organów samorządowych aktywizując społeczność lokalną;

-

edukacja dzieci i dorosłych;

-

upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej oraz
z zakresu ochrony praw konsumentów;
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-

umacnianie samorządności lokalnej oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych,
firm i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania;

-

udzielanie pomocy, w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, profilaktyka uzależnień, działalność
charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu;

-

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych
i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, prowadzenie doradztwa
personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu;

-

ochrona zwierząt i środowiska naturalnego i rozpowszechnianie wiedzy w tym
zakresie.

Wyżej wymienione cele są motorem aktywności członków stowarzyszenia, dzięki ich silnej
woli i chęci działania są one sukcesywnie realizowane, przyczyniając się tym samym do
poprawy i urozmaicenia życia mieszkańców gminy Zielonki.

3. Informacje organizacyjno – finansowe
W dniu 31 grudnia 2007 roku Sąd Rejonowy zaakceptował złożony przez Stowarzyszenie
wniosek o zmianę statutu. W związku z zakończeniem długookresowej procedury rejestracji
zmian, w 2008 roku Walne Zgromadzenie odbyło się jeden raz, jako zwyczajne, przyjmujące
sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok poprzedni i nakreślające plan działania
roku 2008.
W toku zainicjowanym przez Sąd jest procedura zarejestrowania stowarzyszenia w krajowym
rejestrze gospodarczym, na poczet której już w 2007 roku uiszczona została obowiązkowa
opłata sądowa. Fakt wpisania stowarzyszenia do rejestru nie przesądza jednakże
o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.
Obecnie Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki nie prowadzi działalności gospodarczej.
Informacja o działalności finansowej Stowarzyszenia za 2008 rok zostanie przedstawiona
w sprawozdaniu finansowym stanowiącym odrębny dokument przyjęty uchwałą przez Walne
Zgromadzenie.
Wynagrodzenia:
Zgodnie ze statutem
wynagrodzenia.

Stowarzyszenia,

zarząd

pracuje

społecznie

i

nie

pobiera

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych.
Obsługę finansową Stowarzyszenia prowadzi Biuro Rachunkowe B&G Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie przy Al. Gen. T. Bora Komorowskiego 9, 31-476 Kraków.
Wśród istotniejszych ustaleń podjętych przez zarząd można wyróżnić uchwały:
- o zawiązaniu jako partner społeczny partnerstwa ze Stowarzyszeniem Korona Północnego
Krakowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, która będzie realizowana poprzez
ogólnopolski program „Leader+”. Zarząd, jako reprezentanta stowarzyszenia w partnerstwie
wyznaczył Pana Arnolda Kuźniarskiego;
- o przeznaczeniu darowizn otrzymywanych przez stowarzyszenie w formie pieniężnej (w tym
darowizn z odpisu podatkowego 1%, którym darczyńca nie nadał konkretnego
przeznaczenia), na cele działalności statutowej stowarzyszenia;
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- o udziale stowarzyszenia w konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w postaci zadań: „Akademia Mistrzów II” oraz w zakresie
organizacji kampanii społecznej promującej wstrzymywanie się kierowców od prowadzenia
pojazdów po spożyciu alkoholu.
W związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) /Dz.U.
Nr 251 poz.1885 z 24.12.2007), stowarzyszenie dokonało przeklasyfikowania rodzajów
działalności w odniesieniu do poprzedniej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), uzyskując
tym samym stosowny wpis do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON). Numer wpisu w rejestrze pozostał niezmieniony.

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 2008 roku Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł.

7. Informacje o przychodach uzyskanych przez Stowarzyszenie z odpłatnych
świadczeń
W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenie realizowało zlecenie gminy Zielonki, którego
przedmiotem było przygotowanie materiałów promocyjnych, z którego przychody wyniosły
2.200 zł.
W ramach kampanii społecznej „Trzeźwa Małopolska No Promil – No Problem” realizowanej
jako zadanie publiczne zlecone stowarzyszeniu przez samorząd Województwa
Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom (uchwała Zarządu
Województwa Małopolskiego Nr 572/08 z dnia 26.06.2008 r.), stowarzyszenie zrealizowało
zamówienia gmin na pakiet materiałów informacyjnych na łączną sumę 12.020 zł, które to
materiały uprzednio zostały przez stowarzyszenie opracowane i wydrukowane.
Dochody z działalności odpłatnej pokrywają koszty świadczonych usług oraz przeznaczane
są na inne wydatki statutowe.

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

34.501,40 zł

II. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
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.
Jako organizacja pożytku publicznego czwarty już rok staraliśmy się pozyskać fundusze w
ramach odpisu podatkowego 1%, w wyniku czego na udział finansowy w realizację naszego
projektu młodzieżowego "Akademia Mistrzów II", o którym piszemy niżej oraz na pozostałe
zaplanowane działania statutowe otrzymaliśmy od naszych darczyńców sumę 6.923,86 zł.
Niestety, Urzędy Skarbowe nie udostępniają obdarowanym organizacjom ani danych
darczyńców, ani informacji zawartych przez darczyńcę w PIT o sposobie zadysponowania
przekazywanych środków, wobec czego darczyńca pozostaje anonimowy. Ma się to zmienić
już w 2009 roku.
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W roku 2009 środki z odpisu podatkowego 1% planujemy wydatkować na udział własny w
III edycji projektu "Akademia Mistrzów" oraz na udział własny w uruchamianym w lutym 2009
roku nowym ekologicznym projekcie edukacyjnym dla młodzieży gminy Zielonki pt. „Dobre
Rady na Plastikowe Odpady”, który ma na celu podjęcie działań edukacyjnych mających
budować świadomość ekologiczną młodzieży, a poprzez nią chcemy dotrzeć do każdego
gminnego gospodarstwa domowego.
Pozostałe darowizny w formie pieniężnej jakie stowarzyszenie pozyskało w 2008 roku,
zostały przez zarząd zadysponowane na cele działalności statutowej stowarzyszenia.

III. WOLONTARIAT
Stowarzyszenie współpracowało w 2008 r. średnio z 20 wolontariuszami.
Wykonywali oni zróżnicowane prace – od drobnych prac administracyjnych do aktywnego
udziału w realizowanych przez stowarzyszenie projektach.
Zarządzanie Stowarzyszeniem odbywa się również w oparciu o wolontariat (wszyscy
członkowie zarządu pracują na rzecz stowarzyszenia nieodpłatnie).
Wolontariuszami byli głównie uczniowie szkół średnich, studenci oraz wysoko kwalifikowani
pracownicy zatrudnieni u innych pracodawców, a pomagający Stowarzyszeniu w swoim
wolnym czasie oraz współrealizujący nasze projekty. Należą do nich urzędnicy, graficy
komputerowi, artyści, 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, lecz systematycznie.
Stało się zasadą, że członkowie Stowarzyszenia działają na rzecz mieszkańców gminy
Zielonki. 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, ale specyfika projektów realizowanych w
2008 roku rozszerzyła obszar naszego działania na region całego województwa
małopolskiego.

IV. ZREALIZOWANE KAMPANIE, PROJEKTY I OPRACOWANIA
1. Kampania społeczna „Trzeźwa Małopolska - No Promil No Problem”
Na realizację kampanii zarząd pozyskał dotację z samorządu Województwa
Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom
w 2008 roku w wysokości 100.000 zł. Wraz z udziałem środków własnych stowarzyszenia,
na realizację kampanii wydatkowanych zostało w sumie prawie 115.000 zł.
Cel ogólny
Głównymi celami przeprowadzonej kampanii społecznej pn. „Trzeźwa Małopolska – No
Promil No Problem” było: kształtowanie nawyku nie prowadzenia samochodu po spożyciu
alkoholu i wyboru przez kierowcę alternatywnego środka transportu w przypadku stanu
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nietrzeźwości, tworzenie klimatu społecznego potępienia dla kierowców jeżdżących po
pijanemu; więcej na stronie www.bezpromilowo.pl .
Kampania skierowana była głównie do młodych kierowców w wieku 18 – 30 lat, pasażerów,
kursantów szkół nauki jazdy, a pośrednio także do pozostałej rzeszy kierowców i
społeczeństwa Małopolski.
Cele bezpośrednie kampanii
•
•
•
•
•
•
•

kształtowanie nawyku nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu i wyboru
alternatywnego środka transportu w przypadku stanu nietrzeźwości,
tworzenie klimatu społecznego potępienia dla kierowców jeżdżących po pijanemu,
ograniczanie liczby kierowców, którzy decydują się na jazdę będąc pod wpływem
alkoholu,
wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza
wątpliwości co do stanu trzeźwości,
promowanie samokontroli trzeźwości,
uruchomienie wśród kierowców zwyczaju korzystania z alkotestów przed rozpoczęciem
jazdy, w sytuacji gdy mogą mieć wątpliwości, co do stanu swej trzeźwości,
edukacja w zakresie skutecznych sposobów powstrzymywania kierowców, przed jazdą w
stanie po spożyciu alkoholu.

Założenia (opis problemu)
Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu stanowi wysokie zagrożenie społeczne
i osobiste, włącznie z utratą zdrowia lub życia sprawców oraz ich ofiar.
Aktualnie w Polsce za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (0,2 - 0,5 promila)
kierowca ukarany może zostać grzywną od 50 do 5 000 zł i zatrzymaniem prawa jazdy na
okres od sześciu miesięcy do trzech lat.
Jazda przy zawartości alkoholu we krwi przekraczającej 0,5 promila może skończyć się
dwuletnim więzieniem i grzywną.
Do największej liczby kolizji dochodzi podczas trzech weekendowych dni. Zagrożenia nasilają
się także w okolicach świąt i innych dni wolnych od pracy.
W 2006 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali 6392 wypadków, w których zginęło 710 osób,
a 7998 osób zostało rannych.
W Województwie Małopolskim w 2007 nietrzeźwi kierowcy spowodowali 274 wypadki
drogowe i 772 kolizje. W wypadkach zginęły 22 osoby, a 394 zostały ranne.
W stosunku do roku 2006 nastąpił spadek w obszarze czynów z udziałem nietrzeźwych
kierowców: wypadków drogowych o 1,4 %, kolizji o 10 %, rannych o 4 %, natomiast wzrost
zabitych (1 osoba – co statystycznie stanowi ponad 4 % wzrost).
Ogółem na terenie Województwa Małopolskiego przy spadku ilości zdarzeń z udziałem
nietrzeźwych kierowców o 8,2 % w porównaniu do 2006 roku, odnotowano również spadek
ujawnień nietrzeźwych kierowców - z 12787 w 2006 r. do 10358 w roku 2007.
Jest to zatem nawet nieco mniej niż w roku 2005, kiedy policja w Małopolsce ujawniła 10592
nietrzeźwych kierowców, z czego ponad 80 % miało powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.
Na drugim biegunie danych znajduje się informacja z portalu Wirtualna Polska: „To
szokujące, ale aż 40% Internautów kierowało samochodem po spożyciu alkoholu co najmniej
raz - wynika z sondy przeprowadzonej przez portal Wirtualna Polska. Ankieta została
przeprowadzona w dniach 21-24 lipca 2006. Internauci oddali 30.635 głosów”.
Nadal bardzo wielu kierowców wierzy, że alkohol jest problemem, ale innych kierowców, i że
nie ma on wpływu na ich własne funkcjonowanie w ruchu drogowym. Niewątpliwie ważnym
czynnikiem jest tu brak dostatecznej wiedzy na temat wpływu alkoholu na zachowanie za
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kierownicą. Kierowcy nie wiedzą ile mogą wypić, aby nie przekroczyć dopuszczalnego limitu,
nie wiedzą też jak długo alkohol pozostaje we krwi i uważają, że już godzinę po wypiciu są
zdolni do jazdy.
„Wypiłem, ale „może się uda” dojechać do domu samochodem, a poza tym „nie robię nic
złego” – to główne powody siadania za kierownicą po spożyciu alkoholu. Kierowcy,
decydujący się na jazdę samochodem po spożyciu alkoholu nie wiążą swojego postępowania
z jego możliwymi skutkami. {…}
W ruchu drogowym człowiek jest jedynym świadomym uczestnikiem zdarzeń. OD NIEGO
ZALEŻY BEZPIECZEŃSTWO RUCHU. Tymczasem alkohol powoduje w szczególności:
zniekształcenia percepcji, zaburzenie czasu reakcji, zaburzenie koncentracji, zaburzenia
uwagi, nieadekwatną do sytuacji pewność siebie, ograniczoną zdolność do prawidłowej
oceny ryzyka na drodze, osłabienie koordynacji psychoruchowej.
Drugim ważnym problemem jest istniejące przyzwolenie społeczne na prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwości. Szczególnie jaskrawo problem ten rysuje się w społecznościach
wiejskich, gdzie praktycznie większość kierowców uczestniczących w zabawach lub
dyskotekach prowadzi samochody po spożyciu czasami nawet dużej ilości alkoholu. To
specyficzne przyzwolenie polega także na tym, iż pasażerowie z całą świadomością godzą
się na jazdę z pijanym kierowcą. Czasami wręcz zachęcają go do brawurowej jazdy wydatnie
przyczyniając się do wyrastania krzyży na poboczach dróg. Rzeczą oczywistą jest, że
pasażerowie są w mniejszym lub większym stopniu nietrzeźwi.
Często umyka naszej uwadze, że znajomy, z którym pijemy alkohol, za chwilę wsiądzie do
samochodu. Sądzimy, że również ugruntowane jest przekonanie, iż niezdolna do
prowadzenia samochodu jest dopiero osoba, u której widoczne są wyraźne zmiany w
zachowaniu i duże zaburzenia ruchu. Osoba, która w miarę zdecydowanie oświadczy, że
chce wracać do domu samochodem i przejdzie bez wywrócenia się kilka kroków, jest
traktowana jako zdolna do prowadzenia pojazdu. U podstaw tej oceny leży przekonanie, że
zmiany w zachowaniu pojawiają się wcześniej niż niezdolność do kierowania samochodem.
Przyzwolenie społeczne przekłada się na brak reakcji na widok osoby nietrzeźwej za
kierownicą, w szczególności gdy jest to ktoś znajomy.
Realizując kampanię przekonywaliśmy ludzi, że podejmowanie interwencji w takich
przypadkach nie jest zamachem na czyjąś wolność czy naruszeniem jego prywatności, ale
obroną dobrze pojętego interesu społecznego. Nie mogę mówić, że to nie moja sprawa, gdy
widzę przysłowiowego pana Kowalskiego, który na czworakach wdrapuje się do samochodu i
wyjeżdża na drogę.
Kierowca w Polsce musi więc walczyć nie tylko z własnymi słabościami i pokusami, ale także
nierzadko musi przeciwstawić się presji społecznej, wyłamać się z obowiązującej „kultury
picia”.
Zaostrzanie kar za jazdę w stanie nietrzeźwym jest zgodne z oczekiwaniami społecznymi.
Kierowcy nie karani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu zdecydowanie częściej
domagają się zwiększenia wysokości stosowanych kar (nawet konfiskaty pojazdów).
Ocena przebiegu projektu i jego rezultatów
Z czystym sumieniem można powiedzieć, że założenia kampanii zostały zrealizowane z
nawiązką, a w wielu punktach przekroczono zakładane jej rezultaty. Kampania objęła też
nowe, nie prognozowane wcześniej kręgi osób i firm, które już w trakcie realizacji projektu
wyrażali wolę współpracy w przyszłości, nakreślali nowe pomysły, o które kolejne edycje
kampanii mogłyby zostać rozszerzone.
Kampania objęła bardzo wiele wątków tematycznych, których wyniki pokrótce
prezentujemy poniżej.
__________________________________________________________________________________________________
Zielonki, styczeń 2009

8

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008

Portal internetowy
Powstał portal internetowy propagujący hasła i idee kampanii w całej Polsce
www.bezpromilowo.pl . Z raportu odwiedzin strony można zobaczyć wzrost odwiedzin w
czasie realizowanych akcji ulicznych w październiku, ogólna liczba wywołań strony 228.794
świadczy o ogromnym zainteresowaniu i daje podstawy by sądzić, że uzyskano zakładany
cel.
Programy edukacyjne
Realizatorzy kampanii Maria Kruk oraz Wojciech Słonina byli autorami i wykonawcami
programów edukacyjnych i warsztatów psychoedukacyjnych.
Odbyło się 25 spotkań z młodymi osobami będącymi przed lub w trakcie kursu dla
kandydatów na kierowców. W warsztatach, które przeprowadzono na terenie Krakowa,
Wieliczki, Skawiny, Skrzyszowa i Niepołomic, wzięło udział ponad 600 osób. W trakcie
realizacji projektu właściciele szkól nauki jazdy zaproponowali, aby objąć tymi warsztatami
młodzież z klas drugich i trzecich szkół ponadpodstawowych z terenu gdzie prowadzą kursy
nauki jazdy.
Zostały także przeprowadzone trzy spotkania szkoleniowo - warsztatowe dla nauczycieli: w
Wieliczce, Tarnowie i Nowym Sączu.
Dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zostały zorganizowane warsztaty przygotowujące
do realizacji programu profilaktycznego NOP-NOP.
Dodatkowo zostały opracowane oraz wdrożone:
•
•
•

programy informacyjne na propagowanie sposobów samokontroli kierowców w oparciu o
dostępne narzędzia, których odbiorcami będą wychowawcy – do przeprowadzenia zajęć z
rodzicami uczniów szkół małopolskich,
scenariusz lekcji wychowawczej z dziećmi, którego efektem będzie list do dorosłych z
apelem o powstrzymanie kierowcy przed jazdą w stanie po spożyciu alkoholu,
specjalne materiały do dystrybucji za pośrednictwem duszpasterstwa trzeźwości w
kościołach.

Happeningi (akcje uliczne)
Odbyło się 15 happeningów w 13 miastach Małopolski.
Realizatorzy happeningów ulicznych – czternaścioro młodych ludzi angażujących się w
kampanię, stanowiło zespół teatralny przygotowany wg scenariusza Mikołaja Wiepriewa,
znanego reżysera i aktora teatrów ulicznych. Zostały zakupione rekwizyty, przygotowana
scenografia oraz wypożyczone z Urzędu Gminy Zielonki odpowiednie nagłośnienie
pozwalające pracować na placach i ulicach.
Aktorzy pod opieką i prowadzeniem Tomasza Gubały prezentowali ćwiczenia uliczne dla
widzów z wykorzystaniem „alkogogli” imitujących upojenie alkoholowe. Alkogogle zostały
wypożyczone od małopolskiej policji drogowej. Krótki film z przebiegu happeningu można
obejrzec na stronie http://www.bezpromilowo.pl/art/filmy.html .
Akcje uliczne poprzedzane były przejazdami samochodów z nagłośnionymi przyczepami,
budząc duże zainteresowanie przechodniów. Hasła kampanii wypisane na plandekach,
rozdawane naklejki i ulotki dodatkowo informowały o przesłaniu kampanii. Grupa ulicznych
aktorów godzinę przed akcją żonglując piłeczkami zapraszała przechodniów do zatrzymania
się i obejrzenia happeningu.
Zespół teatralny realizował akcje uliczne w składzie: Marta Oźlańska, Monika Ciępka,
Marcelina Szczerba, Olga Ferens, Mariusz Ładyga, Wojciech Ciępka, Gosia Intelska,
Krzysztof Gubała, Michał Wajda, Tomasz Czyż.
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W czasie happeningów rozdawane były ulotki edukacyjne stworzone na potrzeby projektu, z
adresem strony www kampanii. W dniu happeningu na wjazdach do miast ustawiany był znak
– na wzór znaku drogowego - z logo kampanii, rozwieszany był banner promujący kampanię.
Kierowcy w samochodach stojących na czerwonym świetle otrzymywali nalepki na zderzak z
logo kampanii oraz ulotki edukacyjne. Uczestnicy ubrani byli w koszulki z logo kampanii.
Happeningi spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno bezpośrednio mieszkańców
miast i wsi, jak i lokalnych mediów.
Akcje uliczne realizowane były w centralnych punktach miast:
• w dniu 11 sierpnia 2008 r. na dziedzińcu Radia Kraków, udział Członka Zarządu
Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka,
• w dniu 22 sierpnia 2008 r. na centralnym skrzyżowaniu w Wieliczce, udział Burmistrza
Henryka Gawora,
• w dniu 24 sierpnia 2008 r. na rynku w Wadowicach, udział - w zastępstwie burmistrza
Marek Ciepły,
• w dniu 29 sierpnia 2008 r. na rynku w Bochni, obecny Burmistrz Miasta i Gminy Bogdan
Kosturkiewicz,
• w dniu 30 sierpnia 2008 r. na centralnym placu na Krupówkach w Zakopanem, odbyły się
dwie akcje uliczne wspólnie z małopolską policją drogową,
• w dniu 7 września 2008 r. na rynku w Olkuszu,
• w dniu 12 września 2008 r. na rynku w Gorlicach, obecny Burmistrz Miasta Kazimierz
Sterkowicz oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bogdan Musiał,
• w dniu 19 września 2008 r. na rynku w Nowym Sączu, w obecności Pełnomocnika
Prezydenta Miasta,
• w dniu 20 września 2008 r. na rynku w Miechowie, w obecności Komendanta
Powiatowego Policji i Burmistrza Miasta i Gminy Wojciecha Pengla,
• w dniu 27 września 2008 r. w Nowym Targu, podczas festynu organizowanego przez
szkołę,
• w dniu 28 września 2008 r. na giełdzie samochodowej w Tarnowie, przy obecności
Prezydenta Miasta Tarnowa Kazimierza Koprowskiego oraz naczelnika sekcji drogowej
policji w Tarnowie Jacka Mnicha,
• w dniu 5 października 2008 r. w Wierzchosławicach, podczas „Święta Karpia”, obecny
zastępca naczelnika policji drogowej,
• w dniu 24 października 2008 r. na rynku w Krakowie,
• w dniu 24 października 2008 r. w Tarnowie odbył się marsz trzeźwości. W marszu
współorganizowanym przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa
wzięła udział młodzież z tarnowskich szkół ponagimnazjalnych i gimnazjów, która poprzez
swój udział pragnęła poprzeć priorytetowe cele kampanii, a szczególnie wpłynąć na
zmianę społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców. Ponieważ kampania
skierowana jest głównie do młodych kierowców, stąd też postawa ich rówieśników miała
w tym przypadku istotne znaczenie. Uczestnicy marszu trzeźwości spotkali się przy ulicy
Mickiewicza, gdzie przesłanie do nich skierował Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard
Ścigała. Następnie młodzież ulicami Tarnowa udała się na tarnowski Rynek, na którym z
apelem o zachowanie trzeźwości podczas kierowania pojazdami zwrócili się do niej i
zebranych mieszkańców Tarnowa: Kazimierz Koprowski - Zastępca Prezydenta Miasta
Tarnowa, Władysław Szydłowski - Zastępca Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ks. Zbigniew Guzy - Dyrektor Wydziału
Duszpasterstwa i Uzależnień Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i Jacek Skrobot – Kierownik
Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Marsz zakończyła msza św. w
Bazylice Katedralnej w intencji ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez
nietrzeźwych kierowców,
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w dniu 30 października 2008 r. do czynnego udziału w kampanii włączyła się Gmina
Andrychów. Punkt kulminacyjny kampanii w gminie Andrychów przypadł 30 października
2008 roku. Młodzież wspólnie z Policją i Strażą Miejską przeprowadziła akcję rozdawania
kierowcom naklejek i ulotek uświadamiających skutki, jakie powoduje prowadzenie
pojazdów po spożyciu alkoholu,
w dniu 30 października 2008 r. na płycie Rynku w Nowym Sączu odbył się Marsz
Trzeźwości, w którym udział wzięła młodzież szkolna. Wraz z młodymi ludźmi do
bezpiecznej jazdy samochodem zachęcali: Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta
Miasta Nowego Sącza do spraw społecznych, Leszek Zegzda Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego, Witold Bodziony Komendant Miejski Policji, Grzegorz
Chochla Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta i Stanisław Szarek artysta plastyk,
który przygotował wydarzenie od strony widowiskowej. Witold Bodziony zachęcał
młodzież, aby zawsze zachowywała się odpowiedzialnie. Komendant policji prosił, aby
nigdy nie brać przykładu z tych ludzi, którzy niosą śmierć na drodze; sobie i innym.

Konferencje
Odbyły się 4 konferencje tematyczne w trzech miastach Małopolski, dwie w Krakowie, po
jednej w Nowym Sączu oraz Tarnowie oraz 1 konferencja podsumowująca kampanię:
• w dniu 11 sierpnia 2008 r. w Krakowie na dziedzińcu Radia Kraków, konferencja
otwierająca kampanię i premiera akcji teatralnej. Zaproszono Członka Zarządu
Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka, Nadkomisarza Krzysztofa Dymurę, ks.
Mirosława Żaka, przedstawicieli gmin małopolskich i przedstawicieli prasy. Radio Kraków
i TV Urzędu Marszałkowskiego przygotowali relację;
• w dniu 3 września 2008 r. w Krakowie, w Urzędzie Wojewódzkim przy ul Basztowej 22.
Zaproszono przedstawicieli gmin małopolskich. Na konferencji obecni byli także
zaproszeni goście z komendy policji drogowej Województwa Śląskiego;
• w dniu 5 września 2008 r. w Nowym Sączu, w Miejskim Ośrodku Kultury przy
Al. Wolności. Zaproszono przedstawicieli policji drogowej z Nowego Sącza,
pełnomocników wójtów i burmistrzów ds. profilaktyki z gmin Powiatu Nowosądeckiego;
• w dniu 09 września 2008 r. w Tarnowie, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta. Zaproszono
Prezydenta Miasta Tarnowa, przedstawicieli policji drogowej z Tarnowa, pełnomocników
wójtów i burmistrzów ds. profilaktyki z gmin Powiatu Tarnowskiego. Zaproszono też
uczniów liceum w Tarnowie.
W trakcie konferencji zaprezentowane zostały: dotychczasowe działania na rzecz trzeźwości
na drogach Małopolski, założenia kampanii „Trzeźwa Małopolska No promil – No problem”
oraz możliwość włączenia się zainteresowanych gmin do wspólnych działań proponowanych
w ramach kampanii. Zaprezentowano kompendium wiedzy na temat problemu nietrzeźwości
na drogach Małopolski. Uczestnicy konferencji otrzymali materiały edukacyjne i promujące
kampanię.
W trakcie konferencji można było wysłuchać krótkich wystąpień:
•
•
•
•

Wojciecha Kozaka - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego,
ks. Mirosława Żaka - archidiecezjalnego duszpasterza trzeźwości (temat: „Jazda pod
wpływem alkoholu z perspektywy społecznego nauczania kościoła katolickiego”),
nadkomisarza Krzysztofa Dymury - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji (temat: „Stan bezpieczeństwa na drogach Małopolski, ze szczególnym
uwzględnieniem statystyk dotyczących nietrzeźwych kierowców”),
Marii Kruk - współautorki kampanii, wieloletniego Pełnomocnika Burmistrza Miasta i
Gminy Wieliczka ds profilaktyki (temat: „Pijani kierowcy - zero tolerancji w Małopolsce,
omówienie przebiegu kampanii realizowanej przez Pełnomocnika Zarządu Województwa
Małopolskiego w latach 2006-2007”),
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Wojciecha M. Słoniny - współautora kampanii, prezesa Instytutu Rozwoju Społecznego
(temat: „Trzeźwa Małopolska, NO PROMIL - NO PROBLEM. Założenia i składowe
kampanii”),
Barbary Wilamowskiej - prezes Stowarzyszenia Probacja (temat: „Propozycje zmian
legislacyjnych dotyczących nietrzeźwych kierowców”),
Tomasza Gubały - współautora kampanii reprezentującego Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Zielonki (temat: „Dotychczasowy przebieg kampanii NO PROMIL - NO PROBLEM,
propozycje współpracy dla gmin”).

W dniu 29 października 2008 w Krakowie w Sali Balowej Hotelu Europejskiego odbyła się
konferencja podsumowująca kampanię. Zaproszono Członka Zarządu Województwa
Małopolskiego Wojciecha Kozaka, Radną Sejmiku Województwa Małopolskiego Marię
Malinowską, Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego Ewę Piskosz,
nadkomisarza Krzysztofa Dymurę z małopolskiej policji drogowej, przedstawicieli gmin i
laureatów konkursu dla młodzieży „No promil No problem”.
Na konferencji podsumowano przebieg kampanii, przedstawiono prace konkursowe i
wręczono nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu.
Konkurs dla młodzieży
W ramach kampanii zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci i uczniów szkół z Małopolski,
ogłaszany na stronie internetowej kampanii, podczas ulicznej akcji teatralnej i w czasie
szkoleń. Spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Wpłynęło 728 prac
konkursowych, w tym 36 prac grupowych, w 5 kategoriach konkursowych, ze względu na
wiek i rodzaj prac konkursowych tj:
kategoria „PLAKAT" klasy 1-3
kategoria „PLAKAT" klasy 4-6
kategoria „KOMIKS",
kategoria „LIST DO KIEROWCY",
kategoria „MULTIMEDIA".
Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Ciępka, Damian Cywicki, Edyta Jaworska,
Magdalena Maniecka, Dominika Ornat przyznała 27 nagród i wyróżnień. Wartość wszystkich
nagród to prawie 9000 zł, z czego dotacji to 2400 zł, a pozostała kwota uzyskana została
przez Stowarzyszenie od sponsorów.
Nagrodami dla klas, które wygrały jako grupa swoje konkurencje, są realizacje w 2009 roku
czterech darmowych programów edukacyjnych „Archezja” w Ojcowskim Parku Narodowym,
ufundowane przez Ośrodek Profilaktyki Problemowej „Archezja” o łącznej wartości 6000 zł
oraz odtwarzacze MP3 i MP4 dla indywidualnych nagrodzonych.
Zmiany legislacyjne
Przygotowany został projekt zmian legislacyjnych mających na celu zmniejszenie
przypadków recydywy wśród kierowców jeżdżących pod wpływem alkoholu. Projekt stanowi
pierwszy krok do zmiany prawa prowadzącego do obligatoryjnego udziału skazanych przez
Sąd pijanych kierowców, w programach psychoedukacyjnych i psychokorekcyjnych.
Akcje towarzyszące
W dniach 15 - 17 września 2008 r. na stacji paliw ARGE przy ul. Opolskiej 60 w Krakowie
miała miejsce akcja: "Bezpieczna Droga z Arge" z udziałem kampanii społecznej „Trzeźwa
Małopolska NO PROMIL - NO PROBLEM" oraz Prezentacją Bolidu F1. Celem akcji było
uświadomienie kierowcom znaczenia jakości i doboru ogumienia w bezpieczeństwie
poruszania się po drogach. Akcja miała również zachęcić kierowców do regularnej kontroli
stanu opon, poziomu i jakości płynów. W ramach akcji "Bezpieczna Droga z ARGE"
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promowana była także wśród kierowców kampania społeczna „Trzeźwa Małopolska NO
PROMIL - NO PROBLEM".
Działania promocyjne
Uruchomiony został portal internetowy www.bezpromilowo.pl, gdzie zamieszczone są
materiały, informacje, filmy, artykuły prasowe, relacje z przebiegu kampanii.
Opracowano graficzne znaki, hasła i slogany wykorzystywane podczas kampanii.
Zaprojektowano, wyprodukowano i rozpropagowano 1000 plakatów, 10 000 ulotek
edukacyjnych, 10 000 ulotek z komiksem, 2000 płyt CD z materiałami, 10 000 naklejek, 4000
teczek z logo kampanii, 800 koszulek z logo kampanii, wyprodukowano zapachowe
zawieszki, odświeżacze zapachu w samochodzie 2000 szt. oraz zakładki do książek.
Ze względu na ogromne koszty, nie przewidywaliśmy w budżecie kampanii produkcji spotów
radiowych i telewizyjnych. Pomimo to nagraliśmy dwa spoty telewizyjne. Jeden dzięki
współpracy z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego z udziałem małopolskiej policji,
drugi dzięki zaangażowaniu młodych wolontariuszy i Małopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego.
Obydwa spoty są dostępne na stronie www projektu http://www.bezpromilowo.pl/art/filmy.html
.
Opracowany został tzw. „pakiet gminny”, na który składały się materiały dystrybuowane w
gminach. Przygotowano dwie przyczepy z nagłośnieniem i nadrukowanymi na plandekach
znakami kampanii. Wyprodukowano bannery, znaki drogowe „zakaz promilowania”, figury
policjanta. Ich kolportaż został przeprowadzony głównie w trakcie organizowanych
konferencji, szkoleń i happeningów ulicznych, na stacjach benzynowych, w szkołach,
szkołach nauki jazdy oraz poprzez współpracę z gminnymi pełnomocnikami ds. profilaktyki.
Podsumowanie liczbowe skali przeprowadzonych działań
1. Przygotowano i uruchomiono stronę www dotyczącą projektu www.bezpromilowo.pl –
228.794 wywołania.
2. Opracowano i wyprodukowano:
- ulotek edukacyjnych – 10 000 szt
- ulotek – zaproszeń na happening – 10 000 szt
- plakatów – 1000 szt
- naklejek – 20 000 szt.
- zawieszek zapachowych – 500 szt.
- koszulk z nadrukiem - 1200 szt.
- wzoru bannerów na samochody - 2 szt.
- wzoru bannerów promujących projekt (stojących) - 1 szt.
- materiałów edukacyjnych rozpowszechnianych na nośniku CD - 2000 szt
- scenariuszy zajęć edukacyjnych dla uczniów, kursantów szkół nauki jazdy – 2 szt.
- wzoru „znaków drogowych” do wykorzystania w trakcie happeningów – 5 szt.
- scenariusza zajęć dla realizatorów happeningów – 1 szt.
- materiałów edukacyjnych kolportowanych w kościołach - 150 szt.
- banner rozwieszany z logo – 5 szt.
- przygotowano przyczepy z bannerami i nagłośnieniem - 2 szt.
- wykonano przejazdy samochodami z przyczepą przed happeningami - 15 razy
- przygotowano megafony do przyczep – 2 szt.
3. Nawiązano współpracę z instytucjami i organizacjami wspierającymi kampanię (m.in. z
Komendą Wojewódzką Policji, Kurią Archidiecezjalną, Związkiem Harcerstwa
Rzeczypospolitej).
4. Przygotowano propozycje zmian legislacyjnych.
5. Przeszkolono realizatorów happeningów - 14 osób.
6. Zrealizowano audycje w telewizji i radio - 3 szt.
7. Ukazały się artykuły prasowe i w internecie - 18 szt.
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8. Pozyskiwano sponsorów, w celu wzbogacenia oddziaływania kampanii.
9. Zrealizowano 15 akcji ulicznych (happeningów w 13 miastach Małopolski).
10. Przeszkolono nauczycieli w trzech szkoleniach tematycznych.
11. Przeszkolono przyszłych kierowców podczas 25 szkoleń.

2. Projekt edukacyjny „Akademia Mistrzów II”
Założenia
W 2007 roku realizowaliśmy projekt pn. „Akademia Mistrzów”, stanowiący przygotowanie
rekrutującej się spośród studentów - przyszłych pedagogów i nauczycieli, kadry opiekunów
do pracy z dziećmi w świetlicach wiejskich.
Korzystając ze zdobytych doświadczeń i pozytywnych ocen jakie projekt zebrał nie tylko od
jego uczestników, lecz również od przedstawicieli samorządu Województwa Małopolskiego,
pozyskaliśmy środki na wsparcie drugiej edycji tego projektu w roku 2008.
Dla przypomnienia, projekt to intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych z
zakresu profilaktyki zintegrowanej, skierowany do grupy: studentów pedagogiki i kierunków
pokrewnych,
wolontariuszy
programów
profilaktycznych,
pracowników
świetlic
środowiskowych. Program ten został pomyślany zgodnie z zasadami profilaktyki społecznej,
w którym chcemy wspierać czynniki chroniące młodzież, a minimalizować wpływ czynników
ryzyka.
Na realizację projektu w 2008 roku zarząd stowarzyszenia pozyskał dofinansowanie z
samorządu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki
przeciwdziałania uzależnieniom w 2008 roku w wysokości 22.000 zł.
Wychodząc z założenia, że to nie programy profilaktyczne chronią dzieci, lecz mądrzy i
dobrzy ludzie, młodzi liderzy, przyszli wychowawcy - przygotowujemy grupy „mistrzów”,
którzy będą pomagać dzieciom mądrze wchodzić w dorosłość. Realizujemy intensywny cykl
szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych kładących nacisk na kreatywność i kształtowanie
cech lidera środowiskowego. W ramach projektu odbywają się m.in.: zajęcia prowadzone
metodą skautingu w Ośrodku Profilaktyki Problemowej ”Archezja” w innowacyjnej formie
trzydniowego obozu przetrwania, w szałasach, w wyjątkowej scenerii Ojcowa, uczące jak być
wzorem dla młodszych; kurs realizacji programu profilaktycznego „Saper, czyli jak
rozminować agresję”; kurs wychowawców kolonijnych; naukę prowadzenia zajęć
modelarskich, plastycznych, teatralnych, etc.
Skuteczność wielu programów profilaktycznych jest niska, a ich ewaluacja pokazuje, że
postawy i umiejętności realizatorów mają większe znaczenie, niż scenariusze zajęć.
Ponieważ to nie programy profilaktyczne chronią dzieci, lecz mądrzy i dobrzy ludzie, młodzi
liderzy, przyszli wychowawcy, dlatego konieczne jest przygotowanie grupy „mistrzów”, którzy
pomogą dzieciom mądrze wchodzić w dorosłość. Projekt „Akademia Mistrzów I i II”
bezpośrednio skierowany jest do studentów kierunków pedagogicznych, a pośrednio do
dzieci.
Projekt „Akademia Mistrzów” stanowi naturalną kontynuację realizowanych wcześniej w
latach 2005 i 2006 edycji projektu pn. „Osada z pradziejów”, opartego na formule programu
profilaktycznego realizowanego w plenerze poprzez wyznaczanie zadań uczestnikom i
późniejsze dyskusje nad osiągniętymi rezultatami.
Ponieważ obie jego edycje cieszyły się narastającym zainteresowaniem, a wielu uczestników
deklarowało swój kolejny udział, na jego bazie przygotowaliśmy na 2007 rok projekt o nazwie
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„Akademia Mistrzów” i z kolei jego kontynuację w 2008 roku „Akademia Mistrzów II”
realizowane w tym samym Ośrodku Profilaktyki Problemowej „Archezja”.
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, na
bazie utworzonego plenerowego ośrodka edukacyjnego, już trzeci rok z rzędu pracowaliśmy
z młodzieżą.
Tym razem pozyskani do projektu adepci „Akademii Mistrzów” przechodząc wspomniany
wcześniej trzydniowy obóz przetrwania, kurs realizacji programu profilaktycznego „Saper,
czyli jak rozminować agresję”; kurs wychowawców kolonijnych; naukę prowadzenia zajęć
modelarskich, plastycznych, teatralnych, etc. – wykorzystywali nabyte umiejętności
bezpośrednio w pracy z dziećmi i młodzieżą.
W swojej pracy opierali się na opracowanych przez nas i udoskonalanych wcześniej z
udziałem pedagoga, psychologa, aktora, filozofa, księdza - scenariuszach edukacyjnych i
profilaktycznych.
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.
Bazując na nabytych podczas realizacji wcześniejszych edycji programu „pomocach
naukowych” - zestawach olbrzymich drewnianych klocków (elementów), uczestnicy zajęć na
zasadzie klocków lego budują z nich symboliczny pra-dom, liny, urządzenia kuchenne,
narzędzia domowego użytku symbolizujące narzędzia z pradziejów.
Motywem przewodnim projektu 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. Scenariusze zajęć i warsztatów
nawiązują do prehistorii, poruszając jednocześnie tematy bardzo aktualne dla człowieka
współczesnego, niosąc również cel edukacyjny (biologia, historia, geografia) płynnie
wkomponowany w formę warsztatową. W przystępnej formie i wyjątkowym otoczeniu dzieci i
młodzież otrzymują istotne dla nich treści wiedzy praktycznej i teoretycznej.
Podczas zajęć wyszukujemy naturalnych liderów młodzieżowych, którym z kolei dajemy
wsparcie, przekazując narzędzia do aktywizacji swoich środowisk lokalnych.
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 są narzędziem pomagającym realizatorom w
przekazywaniu treści profilaktycznych.
Podczas zajęć w “pradziejach” wyszukujemy także 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.
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Cel ogólny
Przygotowanie kadry profilaktyków i wychowawców do pracy w świetlicach
socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, spośród studentów - przyszłych
pedagogów i nauczycieli.
Cele bezpośrednie
•

Przygotowaliśmy kadrę 14 profilaktyków i wychowawców do pracy w świetlicach
socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, spośród studentów - przyszłych
pedagogów i nauczycieli.

•

Uczestnicy projektu w ramach zajęć praktycznych realizowali programy profilaktyki
zintegrowanej w 7 świetlicach środowiskowych na terenie dwóch gmin Powiatu
Krakowskiego. Są to gminy: Zielonki oraz Wieliczka. W programie wzięło udział 653
dzieci z całej małopolski, 389 uczestnicząc w programie „Archezja” (na etapie
planowania projektu zakładano 300 uczestników), pozostałe 264 w programie „Saper”
(zakładano ok. 200).

•

Wyłoniono liderów grupowych wśród uczestników zajęć „Archezji”, utrzymujemy kontakt
e-mailowy oraz opracowujemy scenariusze dalszych spotkań.

•

Poszerzone zostały oferty świetlic środowiskowych w dwóch gminach (Zielonki i
Wieliczka) o program „Saper”.

Ocena przebiegu projektu i jego rezultatów
Pierwszym etapem Akademii Mistrzów był obóz przetrwania, który miał za zadanie
wytypować osoby, o cechach i predyspozycjach potrzebnych do późniejszej pracy jako
liderzy środowiskowi, tytułowi „mistrzowie”.
Nie chodziło jednak o zebranie w jednym miejscu, w ramach jednego programu, osób tylko
zainteresowanych pracą z młodzieżą, w swych założeniach poszliśmy o krok dalej. Tu
ważniejsze wydawało się wyselekcjonowanie osób z pasją, którzy swoją postawą, swoim
życiem byliby żywym dowodem na tworzenie nowych przekonań normatywnych, którzy
świadczyliby o nieprawdziwości hasłowych twierdzeń, o tzw. trudnej młodzieży. Chcieliśmy
zbudować grupę osób, których przekonania dawałoby podstawy do łamania stereotypów i
tworzenia nowego obrazu młodego człowieka, który dla innych młodych ludzi może stać się
autorytetem.
Aby to osiągnąć postanowiliśmy stworzyć taki sposób naboru, aby już przy pierwszym
spotkaniu, zgodnie z założeniami programu, uczestnicy musieli wykazać się pomysłowością i
wytrwałością. Po rozwieszeniu plakatów na korytarzach Akademii Pedagogicznej w Krakowie
i zamieszczenie informacji na stronie Stowarzyszenia, zgłosiło się wstępnie 21 osób, z tego
20 rozpoczęło obóz. Osoby te otrzymały zadanie, odgadnąć zaszyfrowane miejsce spotkania.
Prawidłowe rozwiązanie zagadki prowadziło do miejsca, w którym obóz miał się rozpocząć.
Etap kwalifikacyjny odbył się w dwóch terminach: 27, 28 i 29 czerwca. Uczestnicy prawidłowo
odszyfrowali miejsce spotkania - mianowicie „w Grodzisku przy słoniu”, rekonstrukcji
rzymskiego pierwowzoru obelisku przed kościołem Santa Maria Sopra Minerva, na
dziedzińcu klasztoru klarysek, dzięki czemu zakwalifikowali się do pierwszego etapu
„Akademii Mistrzów”. W skład grupy wchodzili studenci i absolwenci następujących kierunków
studiów, m.in.: socjologia, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, rehabilitacja,
dziennikarstwo, aktorstwo, pielęgniarstwo.
Po spotkaniu i przedstawieniu się grupa została przejęta przez doświadczoną instruktor
survivalu Katarzynę Koźbiał, od której uczestnicy dowiedzieli się o zasadach, jakie miały być
przestrzegane podczas kolejnych 4 dni. Grupa miała ze sobą plecaki ze śpiworami i
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elementami niezbędnymi do przetrwania w lesie, które stały się ich pierwszym wyzwaniem,
ponieważ instruktorka zarządziła bieg na miejsce docelowe. Trasa biegu poprowadziła
uczestników z Grodziska przez Skałę, następnie lasem do Ojcowa. Podczas biegu uczestnicy
w absolutnej ciszy, za pomocą mimiki i znaków niewerbalnych musieli dowiedzieć się kim są i
czym się zajmują.
Grupa dotarła na miejsce. Nastąpiło przerwanie ciszy i sprawdzenie zadania, z którego grupa
wywiązała się bardzo dobrze, co świadczyło o zaangażowaniu i dużej chęci współpracy.
Kolejnym zadaniem było zbudowanie szałasów, przy realizacji określonych wytycznych takich
jak: wielkość, trwałość, budulec, wykorzystanie narzędzi. Szałasy miały pomieścić wszystkich
uczestników, miały być wodoszczelne, pokryte darnią oraz miały wytrzymać ciężar własny
oraz instruktorki. Uczestnicy pomimo początkowych trudności, dość szybko odkryli metodę
pozyskiwania darni i podzielili role, w których najlepiej wykorzystywali swój potencjał.
Powstanie szałasów było warunkiem późniejszego nocowania w namiocie. Około godziny 22
szałasy stały. W tym czasie uczestnicy robili kolację składającą się z zakupionych produktów.
Ok. 22:30 grupa posiliła się, a następnie otrzymała zadanie rozbicia namiotu bez użycia
latarek i zakończenia dnia ciszą nocną.
Drugi dzień obozu zaczął się o godz. 6:00 pobudką i zaprawą. Odbyło się także karne
bieganie za lekceważenie przez niektórych uczestników sygnału pobudki. Następnie był czas
wolny na poranną toaletę. O godz. 9:00 przygotowano śniadanie składające się z chleba sera
i wędliny. Po śniadaniu instruktorka zarządziła prace polowe, polegające na budowie
schodów, tworzeniu półek i stolika, przy wykorzystaniu posiadanych materiałów. Prace te
trwały aż do obiadu o godz. 13:30, na który zjedzono przygotowane samodzielnie kurczaki.
Po obiedzie ok. 14:30 instruktorka zarządziła zbiórkę i wymarsz na Złotą Górę. W trakcie
marszu pojawiła się symulowana kontuzja, która wymagała od grupy zbudowania noszy i
przetransportowania instruktorki do obozu. Także tu grupa wykazała się bardzo silną chęcią
współpracy oraz solidarnością. Po dotarciu na miejsce była godzina 18:00 i zaczęły się
przygotowania do ogniska. W tym miejscu instruktorka nauczyła uczestników rozpalać ogień
w sytuacjach trudnych oraz jak „przenosić” ogień. Przy rozpalonym ognisku odbyła się
wspólna kolacja, na którą składały się ryby pieczone na ognisku. Po kolacji był czas na
zadawanie pytań, rozmowy o profilaktyce i prywatne dyskusje, aż do wygaśnięcia ogniska i
zarządzenia ciszy nocnej o 24:00.
Dzień trzeci rozpoczął się również od zaprawy, tym razem jednak bez karnych ćwiczeń, co
świadczy o stopniowym przyswajaniu przez grupę obowiązujących podczas obozu zasad i
zdobywanej wiedzy. Następnie uczestnicy, wykorzystując zdobyte poprzedniego dnia
umiejętności sami rozpalili ognisko, przygotowali śniadanie przy płonącym palenisku. Po
śniadaniu ok. godz. 10:00 nastąpiło porządkowanie terenu i składanie namiotu. Następnie o
14:00 obiad. Po obiedzie grupa udała się do Grodziska, a w trakcie wykonywała zadania i
polecenia instruktorki. Tu nastąpił czas wolny, podczas którego uczestnicy mogli
uczestniczyć w Mszy św.. O godz. 22:00 instruktorka zarządziła ciszę nocną. W trakcie nocy
ok. godz. 1:30 nastąpił alarm i uczestnicy musieli zmierzyć się z biegiem terenowym, który
został dla nich wcześniej wytyczony. Zmęczeni, ale w dobrych humorach wrócili ok. godz.
4:00, co pozwoliło im jeszcze na zaśnięcie przed poranną zaprawą.
Ostatni dzień tradycyjnie już rozpoczęły poranne ćwiczenia wyjątkowo o godz. 7:00. Po
śniadaniu uczestnicy wzięli udział w szkoleniu przygotowanym przez Pana Adama
Kuśnierzowskiego na temat „profilaktyka zintegrowana”, przygotowujące do pracy profilaktyka
uwrażliwionego da dobro odbiorcy programów profilaktycznych. Po szkoleniu, nastąpił
uroczysty obiad a po nim wykład ks. Stanisława Langnera „Rozwój duchowy kluczem
skutecznej profilaktyki”, a następnie odbyło się podsumowanie obozu.
W trakcie obozu 6 osób zrezygnowało z uczestnictwa w projekcie. Daje to podstawy sądzić,
że przyjęty sposób selekcji okazał się słuszny i odsiał osoby bez koniecznej motywacji.
Survival to nie tylko zmaganie się z niedogodnościami, ale także, a może przede wszystkim
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zmaganie się z samym sobą, nie tyle walka z przeciwnościami losu, co walka z własnymi
słabościami. To sposób myślenia - przewidywanie trudności i zapobieganie im albo
przygotowanie się na ich skutki. Sztuka przetrwania wiąże się z umiejętnością improwizacji.
Należy sądzić, że uczestnicy obozu taką umiejętność posiadali.
Następnym spotkaniem Akademii Mistrzów było szkolenie z zakresu programu
profilaktycznego „Archezja”. Wykorzystując specyfikę i piękno miejsca, powstał program
profilaktyczny. Zajęcia wraz z ćwiczeniami i warsztatami są podróżą filozoficzną w czasie i
przestrzeni, która wymusza przemyślenia o istocie człowieczeństwa. Podkreśla wagę
podejmowanych decyzji w życiu człowieka, a także integruje grupę i niejako przy okazji
rozbudza zainteresowania oraz podpowiada sposoby na twórcze spędzanie wolnego czasu.
Grupa zebrała się na parkingu w Ojcowie. Dzień zaczął się od wyprawy na zamek. Był to
pierwszy etap, gdzie uczestnicy zapoznali się ze średniowieczem. Było omówienie etosu
rycerskiego, wprowadzanie w temat decyzji, zostały omówione wartości historyczne i
kulturowe. Następnym przystankiem była góra Jonaszówka, gdzie przedstawiono
przypowieść o Jonaszu, tu nastąpiło omówienie walorów estetycznych miejsca, a następnie
warsztaty z kodowaniem pojęć. Grupa bardzo dobrze pracowała i wykazywała duże
zainteresowanie tematem. Później ok. 13:00 nastąpiło przejście do jaskini Ciemnej. W jaskini
cofamy się do czasów prehistorycznych. Zostało omówione podejście antropologii człowieka,
a także wykorzystanie źródeł historycznych do pracy z dziećmi. W jaskini grupa była poddana
wszelkim ćwiczeniom i sytuacjom, które mogą przydarzyć się przy pracy. Najbardziej
efektownym i problematycznym ćwiczeniem okazało się wprowadzenie grupy bez światła do
jaskini. Pomimo dużej wiedzy teoretycznej, trzeba było wykazać się także opanowaniem i
pomysłowością. Duża doza emocji, która temu towarzyszyła, świadczyła o zaangażowaniu
grupy. Po wyjściu z jaskini wszyscy udali się na punkt widokowy, z którego zostały omówione
poszczególne punkty krajobrazu. Następnie uczestnicy poznali teorię zachowań
normatywnych, a także wpływ na organizm środków sztucznych i naturalnych. Ostatnim
punktem szkolenia było podejście na Serpentyny, gdzie znajduje się działka, na której kończy
się program. Tam uczestnicy ćwiczyli wszystkie końcowe elementy, takie jak min. budowa
domku. Na zakończenie dnia, ok. godz. 18:00 odbyło się ognisko z kiełbaskami, przy którym
z większą swobodą można było zadawać pytania odnośnie programu, a także poruszać
dręczące uczestników tematy.
Praktyczne prowadzenie zajęć przez uczestników „Akademii Mistrzów II” było rozłożone w
czasie. Do października, 15 adeptów Akademii przeprowadziło samodzielnie zajęcia
programu „Archezja”. Pracowano w zespołach dwuosobowych pod nadzorem merytorycznym
Tomasza Gubały i Edyty Jaworskiej. Każde zajęcia były omawiane i analizowane (wpisy do
Wielkiej Księgi Archezji). Samodzielne przeprowadzenie zajęć budziło spore emocje u
młodych realizatorów, jednocześnie reakcje dzieci i poczucie sukcesu było nagrodą po
zakończeniu pracy. W zajęciach uczestniczyło co najmniej 389 dzieci, co udokumentowano
podpisami na deklaracjach abstynencji i listami obecności. Część dzieci (około 20%) nie
podpisało deklaracji abstynencji).
Kolejnym spotkaniem w projekcie „Akademia Mistrzów II” było szkolenie z zakresu programu
profilaktycznego „Saper”. Program ten daje podstawową wiedzę na temat zachowań
agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi w klasie, dlatego tak ważnym jest nauczenie
przyszłych „mistrzów” tych ważnych elementów. Program Saper został napisany z takim
rozumieniem profilaktyki społecznej, w którym chcemy wspierać czynniki chroniące i
minimalizować wpływ czynników ryzyka. Dlatego cykl zajęć ma zintegrować grupę, dać
podstawową wiedzę z zakresu psychologicznych mechanizmów bezpośrednio dotyczących
funkcjonowania klasy jako grupy, a w końcu uczyć, jak radzić sobie z własną złością i
agresją.
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W ramach szkolenia z zakresu Sapera, grupa spotkała się trzy razy. Prowadzący Wojciech
Słonina spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników projektu. Cykl wykładów i
ćwiczeń miał nauczyć grupę jak rozbudzić u odbiorców świadomość odpowiedzialności za
własne działania, a także zwiększyć umiejętności radzenia sobie z własną złością oraz z
przejawami agresji. Uczestnicy projektu uczyli się jak przeprowadzić zajęcia (często
przybierające formę poważnej zabawy), które zostały oparte na fabule opowiadania
„Agresja”. Przeszli szkolenie w szkole saperów zakończone złożeniem podpisu na Deklaracji
Pokojowej oraz otrzymali także Świadectwa ukończenia szkoły saperów.
Dwa pierwsze dni pod przewodnictwem Wojciecha Słoniny obejmowały takie zagadnienia jak:
• Współpraca z rodzicami w ramach realizacji programu SAPER
• Zajęcia wprowadzające
• Zajęcia i integracyjne
• W drodze ku dorosłości
• Grupa i moje w niej miejsce
• Moje wartości: co jest dla mnie ważne
• Emocje
• Zachowania agresywne
• Elementy treningu twórczości
• Rozbrajamy miny
• Zakończenie Szkoły Saperów
• Deklaracja pokojowa
• Świadectwo
Dzień trzeci był spotkaniem miał przygotować uczestników do rozpoznawania ról grupowych
oraz nauki pracy z poszczególnymi typami osobowości. Ten etap „Akademii Mistrzów II”
zakończył się otrzymaniem przez każdego z uczestników Certyfikatów umożliwiających
prowadzenie programu w szkołach i świetlicach.
Zajęcia praktyczne z dziećmi ze świetlic chętnych do realizacji programu zrealizowano w
dwóch gminach: Zielonki i Wieliczka, dla 264 dzieci. Realizatorzy pracowali w dwu
osobowych zespołach.
Ostatnim spotkaniem w ramach projektu „Akademia Mistrzów II” były warsztaty z Tworzenia
w glinie pod nazwą „Bawimy się ziemią”, do których prowadzenia zaproszony został znany
plastyk, rzeźbiarz Wolfgang Hofer, zwany w dalszej części sprawozdania - artystą. Jego
autorską techniką jest malowanie gliną. Bierze się to z jego wyjątkowo bliskiego kontaktu z
naturą. Wypróbował kilkaset rodzajów naturalnej gliny, łącząc ją tylko z wodą i nanosząc na
wszelkie możliwe rodzaje gruntu - papier, płótno, trzcinę, słomę, tynk czy surowy beton. Ten
niesamowity artysta z wielką chęcią zgodził się na przeprowadzenie warsztatów.
Grupa zebrała się o godz. 10:00 na działce na serpentynach, gdzie wcześniej zostały
przygotowane materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Na samym początku artysta
wprowadził grupę w teorię pracy z gliną. Omówił poszczególne etapy mieszania gliny,
przedstawił proporcje. Glina to nie tylko brąz. To także piękna czerwień, nasycona żółć,
matowa zieleń. Ukazał całą gamę kolorów i odcieni, których grupa sama nigdy by nie odkryła.
Następnie artysta omówił duchowe podejście do tematu rzeźby, jako małego procesu
stwarzania, ponieważ biorąc do ręki bezkształtną masę, decydujemy czym lub kim się stanie.
Zajęcia zakończyły się tworzeniem własnych prac z gliny, na co grupa zareagowała
niezmiernie entuzjastycznie.
Był to jeden z tych rzadkich przypadków, w których odnajdujemy ludzi z autentycznym,
naturalnym darem edukacyjnego uwodzenia wyobraźni ludzi dorosłych, ich
oczarowania w taki sposób, by mogli poczuć w sobie uśpione dziecko. Dlatego to
doświadczenie było niezmiernie cenne dla uczestników, którzy w przyszłości mają
pracować właśnie z dziećmi.
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Jako uzupełnienie szkolenia Pan Roman Solecki przeprowadził warsztat teatralny, przydatny
do prowadzenie scenek i odgrywania dramy w programach profilaktycznych, uczący adeptów
„Akademii Mistrzów II” podstaw szybkiego przygotowania dzieci do przedstawienia scenki,
zwracania uwagi na emocje „aktora” oraz radzenia sobie z tremą.
Zajęcia modelarskie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko męskiej części grupy.
Sklejony z bibułki, według instrukcji balon, poleciał wysoko. Instruktor modelarski Pan
Kazimierz Dziedzic w ciągu dwóch godzin nauczył przyszłych profilaktyków wykonać balon
na ogrzane powietrze i przeprowadzić bezpiecznie start.
Dzień zakończył się wspólnym ogniskiem i kolacją.

3.

„Program Leader +” - Schemat II

Historia
Na przełomie 2005 i 2006 roku, Stowarzyszenie wraz z Gminą Zielonki 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 +.
Projekt dotyczył docelowo opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
7 gmin, graniczących z północnym Krakowem, z szerokim udziałem i zgodnie z
oczekiwaniami mieszkańców w celu zidentyfikowania problemów gmin podkrakowskich, które
porozumiały się, by wspólnie poszukiwać najlepszych rozwiązań na przyszłość.
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”.
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.
Etapowym założeniem projektu było wypracowanie i wdrożenie wspólnej strategii dla tych
ziem, uwzględniającej ich naturalne cechy geograficzne, historyczne i kulturowe, która
pozwoliłaby w przewidywalnym czasie uzyskać efekt zrównoważonego rozwoju całego
obszaru, z zachowaniem i twórczym wykorzystaniem jego unikalnych walorów
przyrodniczych i niepowtarzalnych tradycji regionalnych.
W rezultacie wielu działań
1. Opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) siedmiu
wymienionych gmin.
2. Dnia 15.05.2006 r. zarejestrowano Lokalną Grupę Działania w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr 0000256931, jako stowarzyszenie o nazwie „Korona Północnego Krakowa”,
Obecnie
Na gruncie opisanego wyżej projektu „Leader + Schemat I”, powołana w 2006 roku Lokalna
Grupa Działania w postaci stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa”, w ramach
kolejnego programu „Leader + Schemat II”, z powodzeniem aplikowała o środki na realizację
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własnego pakietu projektowego skierowanego do mieszkańców wybranych gmin powiatu
krakowskiego, który był realizowany w 2007-2008 roku.
Łącznie zostało pozyskanych 750 tys. zł.
Jak opisywaliśmy w sprawozdaniach za lata 2006 i 2007, członkowie naszego
stowarzyszenia mieli w tym swój duży udział. Udział nie tylko w pracy nad tworzeniem
założeń tego projektu grantowego i jego późniejszą realizacją, ale również kilkoro członków
naszego stowarzyszenia zostało członkami „Korony Północnego Krakowa”.
Projekt zakończył się wiosną 2008 roku, uzyskując pozytywne rozliczenie instytucji
prowadzącej (Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa).
Poszczególne działania związane z realizacją projektu Korony, również z udziałem naszego
stowarzyszenia są udokumentowane na stronie internetowej http://www.koronakrakowa.pl
oraz http://www.grupypartnerskie.pl/Members/korona_krakowa.

4. „Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach
Sp. z o.o. za lata 1999-2007”
Jednym z celów działalności stowarzyszenia zapisanych w naszym statucie jest „wspieranie
rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy
społeczeństwa w zakresie ekonomii, prowadzenie doradztwa personalnego, a także
przeciwdziałanie bezrobociu”. Realizując ten cel podjęliśmy współpracę z Gminą Zielonki
oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o., które jest
jednoosobowym podmiotem komunalnym gminy Zielonki prowadzącym działalność
w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców gminy.
Okres 10 lat działalności przedsiębiorstwa stał się okazją do podsumowania i nakreślenia
szkicu jego dalszego rozwoju. Realizacji tego zadania stowarzyszenie podjęło się wspólnie
z wyżej wymienionymi, poprzez udział w opracowaniu „Analizy ekonomicznej
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. za lata 1999-2007”.

V. EDUKACJA MŁODZIEŻY
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.
Oprócz udziału w kreowaniu i realizacji projektów wymienionych wyżej, młodzież, poprzez
swojego członka Jacka Pietrzyka, nawiązała współpracę z Kołem Naukowym „Ekospirit”
działającym przy Katedrze Ekologii Terenów Przemysłowych Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie, zrzeszającym w swych szeregach studentów specjalności Zagospodarowanie
Surowców Wtórnych i Odpadowych. Korzystając z potencjału naukowego uczelni oraz
zaangażowania studentów, czynimy przygotowania do uruchomienia w lutym 2009 roku
ekologicznego projektu edukacyjnego dla młodzieży gminy Zielonki pt. „Dobre Rady na
Plastikowe Odpady”.
Projekt ma inicjować działania edukacyjne pogłębiające świadomość ekologiczną młodzieży,
a poprzez nią umożliwić dotarcie do każdego gminnego gospodarstwa domowego.
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Równocześnie staramy się o pozyskanie środków grantowych na realizację tego projektu
oraz pozyskanie prywatnych sponsorów.

VI. EDUKACJA DOROSŁYCH
Edukacja dorosłych odbywała się głównie poprzez realizowane kampanie i projekty
edukacyjne.
1. Na zlecenie samorządu Województwa Małopolskiego zrealizowaliśmy kampanię
edukacyjną „Trzeźwa Małopolska No Promil No Problem” skierowaną do mieszkańców
małopolski, promującą wstrzymywanie się kierowców od prowadzenia pojazdów po spożyciu
alkoholu i nastawioną na obniżenie akceptacji pasażerów dla takich zachowań.
2. Na prośbę Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom, na bazie zrealizowanego i opisywanego wyżej projektu
szkoleniowego pn. „Akademia Mistrzów II”, w listopadzie 2008 roku zorganizowaliśmy
i przeprowadziliśmy prezentację szkoleniową dla przedstawicieli samorządu terytorialnego
i Pełnomocników ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Taka sama prezentacja odbyła się po zakończeniu projektu „Trzeźwa Małopolska No
Promil No Problem”.
4. Zrealizowaliśmy projekt szkoleniowy dla osób chcących pracować z młodzieżą;
przygotowanie kadry profilaktyków do pracy w zakresie profilaktyki zintegrowanej, o którym
piszemy wyżej.

VII. PUBLIC RELATIONS
1.

Organizowany już po raz drugi projekt pn. „Akademia Mistrzów II” kolejny raz spotkał się z
zainteresowaniem również poza granicami gminy Zielonki. Pełnomocnik Zarządu
Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom ponownie
zaprosił nas do zorganizowania i przeprowadzenia na bazie zrealizowanego projektu,
prezentacji szkoleniowej dla przedstawicieli samorządu i Pełnomocników ds. Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.

Zrealizowana kampania społeczna „Trzeźwa Małopolska No Promil No Problem” (opis
wyżej) posiada własną stronę internetową www.bezpromilowo.pl . Strona stanowiła
uzupełniający kanał przepływu informacji do adresatów kampanii.

3.

Poprzez założoną w 2004 roku stronę Internetową www.gminazielonki.prv.pl
(http://srgz.zielonki.pl), komunikujemy się ze wszystkimi zainteresowanymi działalnością
stowarzyszenia oraz zamieszczanymi tam informacjami. Jej zawartość jest sukcesywnie
aktualizowana. 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 (http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=93472&p=daneOgolne) oraz w
bazie organizacji pożytku publicznego prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki
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Społecznej http://bopp.pozytek.gov.pl oraz
„jedenprocent.pl” www.zielonki.jedenprocent.pl .

w

bazie

serwisu

internetowego

6.

Stowarzyszenie kontynuowało również formy współpracy z darczyńcami indywidualnymi.

7.

Dodatkowo, jako organizacja pożytku publicznego czwarty rok staraliśmy się pozyskać
fundusze w ramach odpisu podatkowego 1%, w wyniku czego na realizację naszych
projektów młodzieżowych otrzymaliśmy od naszych darczyńców sumę 6.923,86 zł.

8.

Stowarzyszenie 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 z otrzymywanych
darowizn (usług, finansowych) od firm oraz osób prywatnych.

VIII. WSPÓŁPRACA
Jako partner społeczny zawiązaliśmy partnerstwo ze Stowarzyszeniem Korona Północnego
Krakowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, która będzie realizowana poprzez
ogólnopolski program „Leader+”. Zarząd, jako reprezentanta stowarzyszenia w partnerstwie
wyznaczył Pana Arnolda Kuźniarskiego;
Współpracowaliśmy z organami gmin w zakresie tworzenia klimatu sprzyjającego
uczestnictwu mieszkańców w budowie infrastruktury gminy, poprzez uczestnictwo w
zebraniach mieszkańców, spotkaniach z projektantami, przygotowaniu wniosków
finansowych, etc.
Lista instytucji, z którymi Stowarzyszenie podejmowało w 2008 roku najczęstszą współpracę
merytoryczną.
1. Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom
2. Podmioty prawne i osoby prywatne – współrealizatorzy projektów tacy jak:
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Solny Gwarek” z Wieliczki, Małopolskie Stowarzyszenie
„Probacja”, „Instytut Rozwoju Społecznego” z Krakowa, „Stowarzyszenie Promujące
Młodych Artystów” z siedzibą w Zielonkach.
3. Stowarzyszenie „Korona Północnego Krakowa”
4. Urząd Gminy Zielonki
5. Starostwo Powiatowe w Krakowie
6. Firmy prywatne – sponsorzy

IX. INNE DZIAŁANIA
Stowarzyszenie, poprzez swojego członka Jacka Pietrzyka, nawiązało współpracę z
Kołem Naukowym „Ekospirit” działającym przy Katedrze Ekologii Terenów
Przemysłowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zrzeszającym w swych
szeregach studentów specjalności Zagospodarowanie Surowców Wtórnych i
Odpadowych. Korzystając z potencjału naukowego uczelni oraz zaangażowania
studentów, czynimy przygotowania do uruchomienia w lutym 2009 roku ekologicznego
projektu edukacyjnego dla młodzieży gminy Zielonki pt. „Dobre Rady na Plastikowe
Odpady”. Równocześnie staramy się o pozyskanie środków grantowych na realizację
tego projektu oraz pozyskanie prywatnych sponsorów.
2. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzonej przez Radę
Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Krakowskiego, która jest stałym zespołem ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi przy samorządzie powiatowym, w której to
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członkiem jest Arnold Kuźniarski, braliśmy udział w konferencjach oraz odbywaliśmy
spotkania robocze poświęcone m.in.: poprawie form współpracy Powiatu z organizacjami
pozarządowymi, opiniowaniu projektu programu współpracy Powiatu Krakowskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2009.
3. Braliśmy udział w akcjach ekologicznych typu: sprzątanie świata, zbiórka zużytych opon,
baterii, sadzenie drzew.
4. Wspomagaliśmy lokalne grupy mieszkańców w projektowaniu wniosków grantowych.
5. Otrzymaliśmy podziękowania i rekomendacje od uczestników projektu „Trzeźwa
Małopolska No Promil No Problem”.
6. Podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta „Solny Gwarek” z Wieliczki,
Małopolskim Stowarzyszeniem „Probacja”, „Instytutem Rozwoju Społecznego” z Krakowa,
z którymi współpracowaliśmy przy projekcie „Trzeźwa Małopolska No Promil No
Problem”.
7. Podjęliśmy współpracę ze „Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów” z siedzibą
w Zielonkach, z którym zamierzamy rozwijać edukacyjną działalność kulturalną.
8. Współprowadziliśmy Informatyczne Centrum Edukacyjne, pełniące rolę gminnego
ośrodka wspomagającego lokalne podmioty gospodarcze, rolników i młodzież w dostępie
do informacji.
9. Wzięliśmy udział w: ogólnopolskich badaniach organizacji pozarządowych.
10. Pan Arnold Kuźniarski wydelegowany przez zarząd do współpracy w ramach
porozumienia z Lokalną Grupą Działania - Stowarzyszeniem „Korona Północnego
Krakowa”, został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady tego stowarzyszenia.

Zielonki, 21 stycznia 2009 r.
-----------------------------------------(miejsce i data sporządzenia)

(-) Zarząd Stowarzyszenia
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