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Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia
Rok 2014
1) Ogólne informacje
Funkcja

Stan na 01.01.2014

Stan na 31.12.2014

Przemysław Noparlik

Przemysław Noparlik

Alan Zych

Adrian Zieliński

skarbnik

Krzysztof Rduch

Krzysztof Rduch

przewodniczący

Marcin Smierz

Małgorzata Hadała

Andrzej Wrożyna

Dawid Wodarz

Magdalena Lapshin

Magdalena Lapshin

prezes
Zarząd:

wiceprezes

Komisja
rewizyjna:

członek
sekretarz

2) Najważniejsze wydarzenia i sukcesy
-

nowy odświeżony wizerunek organizacji (nowe logo, wykonanie gadżetów promocyjnych),
rozpoczęcie opracowywania strategii rozwoju organizacji,
rozpoczęcie comiesięcznych stałych spotkań organizacji,
opracowanie i wdrożenie procedur ochrony danych osobowych,
badania archeologiczne na gródku w Kochłowicach (II sezon),
impreza historyczna pt. „Ku pamięci grodu” na gródku w Kochłowicach (II edycja),
impreza historyczna pt. „Noc na bunkrze” (III edycja),
międzynarodowa wymiana młodzieży między Rudą Śląską a Krasnojarskiem (III edycja),
Pracownia Aktywności Obywatelskiej (IV edycja),
zakończenie projektu „Spotkania pokoleń”,
zakończenie projektu dokumentacyjnego pt. „Ocalić od zapomnienia”
współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa,
udział w projekcie „Trasa 78” i uzyskanie środków na rozwój organizacji,
wzrost rozpoznawalności stowarzyszenia wśród mieszkańców regionu;
remont siedziby organizacji.

3) Projekty realizowane
Projekt:
Odpowiedzialni:

Główne działania:

Europejskie Dni Dziedzictwa
- Alan Zych
- spacery historyczne: Las Murckowski, Lipiny
- zwiedzanie zabytków: ciężki schron bojowy nr 75 w Kochłowicach (2 razy),
średniowieczny gródek stożkowy w Kochłowicach,
- spotkania: „Przystanek Wolność”, „Święty Florian w Świętochłowicach”,
podsumowanie projektu „Spotkania pokoleń”
- promocja książki: „Hotel Admiralpalast”
- wycieczka rowerowa: „Hotele i restauracje dawnego Zabrza”
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Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

- plakaty kolorowe, ulotki kolorowe z programem imprez GL
- informatory ogólne z programem wszystkich imprez w województwie
- internet (strona www, facebook, kanał yoube.pl, newsletter)
- środki własne (wydruk ulotek i plakatów)
- poprawić sposób promocji
- wciągnąć nowych przewodników i organizatorów wydarzeń

Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:
Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

Dziadek z Wehrmachtu
- Marcin Jarząbek, Magdalena Lapshin, Karolina Żłobecka
- przygotowanie wystawy (40 plansz, 6 tabletów nagraniami audio/video,
aranżacja)
- przygotowanie katalogu i folderu do wystawy
- artykuły prasowe, media społecznościowe
- realizowano poprzez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
- zaplanować prezentację wystawy w różnych regionach Polski
- wydać książkę z relacjami rozmówców

Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:
Promocja:
Środki finansowe:

Ocalić od zapomnienia
- Marcin Smierz
- przekazanie fotografii do Archiwum Państwowego w Katowicach
- wystawy: SP 8 Ruda Śląska, CIS Orzegów
- komunikat prasowy o zakończeniu projektu
- brak

Wnioski:

- przeprowadzić ewaluację projektu i ustalić dalsze działania
- przygotować kalendarz wystawy „Ocalić od zapomnienia” na kolejne lata

Projekt:

Poznaj sąsiada, poznaj siebie

Odpowiedzialni:

Główne działania:

Promocja:

Środki finansowe:
Wnioski:
Projekt:

- Sergey Lapshin, Agnieszka Potoczek, Marcin Chowaniec
- Organizacja dwóch części wymiany – w Krasnojarsku i Rudzie Śląskiej dla
młodzieży w wieku od 17 do 26 lat,
- umożliwienie bezprośrednich kontaktów rówieśników z Polski i Rosji,
- pogłębienie wiedzy nt. historii, kultury i języka obu krajów,
- w 2014 r. badanie obrazu sąsiada w kulturze, wzajemnych stereotypów
- Aktywne działania na stronie projektu podczas naboru uczestników
(www.poznajsasiad.com) oraz profilu na FB, nawiązana współpraca z
Instytutem Filologii Wschodniosławiańskiej UŚ oraz Europejskim Centrum
Solidarności,
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
- Stowarzyszenie Polska-Wschód,
- kontynuować wymianę w 2015 r.,
- wnioskować o temat muzyczny, zmiana formatu na bardziej obiazdowy,
- powrót od studentów do uczniów jako grupy docelowej
Pracownia Aktywności Obywatelskiej

- Magdalena Lapshin (ogólna koordynacja)
- Małgorzata Hadała (koordynacja finansowa)
- organizacja kilkunastu warsztatów dla młodych ludzi w wieku od 18 do 25
lat z Polski, Białorusi i Ukrainy (ogółem 68 uczestników)
- 43 inicjatywy społeczno-kulturalne zrealizowane przez uczestników
Główne działania:
programu: http://issuu.com/maysternya/docs/catalogue_2014_final
- dwa warsztaty dla multiplikatorów (trenerów i mentorów) pracujących z
młodzieżą w sferze pozaformalnej edukacji Obywatelskiej
Odpowiedzialni:
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Promocja:

Środki finansowe:

Wnioski:

- przeprowadzona kompleksowa ewaluacja partycypacyjna programu
(raport zostanie opublikowany na początku 2015 roku)
- intensywna promocja w okresie naboru do programu (luty-marzec 2014),
przede wszystkim online (Facebook, portale internetowe), dzięki czemu
udało się pozyskać 333 zgłoszenia do Pracowni
- Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Warszawa
- Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "RITA-Przemiany w
Regionie", realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji, Warszawa
- Fundacja im. Roberta Boscha, Stuttgart
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN
- Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
- w 2015 roku program będzie realizowany w podobnej formie jak w 2014

Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:
Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

Spotkania pokoleń
- Alan Zych
- przeprowadzenie warsztatów historii mówionej dla grupy 20
gimnazjalistów
- realizacja 5 filmów ze świadkami historii z terenu Świętochłowic
- media lokalne, internet
- Urząd Miasta w Świętochłowicach
- pozyskanie do współpracy osób z lepszym sprzętem audio-video

Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:
Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

Schron Bojowy nr 75 w Kochłowicach
- Eugeniusz Czogała, Łukasz Czogała, Marek Czogała, Przemysław Noparlik
-

- plakaty, ulotki na imprezy, internet
- środki własne
- kontynuować dotychczasowe działania („Noc na bunkrze”, EDD)
- włączyć nowe osoby do aktywnego działania przy schronie

Projekt:
Odpowiedzialni:

Główne działania:

Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

„III Noc na bunkrze” - nocne zwiedzanie połączone z koncertem (VI)
włączenie schronu w Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 (IX)
spotkanie sieciujące osób zajmujących się obiektami militarnymi
współpraca z wolontariuszami (uczniowie Gimnazjum nr 3 w Mikołowie)

Średniowieczny gródek w Kochłowicach
- Przemysław Noparlik
-

akcja sprzątania gródka połączona z lekcją historii w plenerze (V)
sondażowe badania archeologiczne na gródku (VII-VIII)
impreza historyczna „Ku pamięci grodu” (VIII)
kontynuacja działań w zakresie wycinki drzew na gródku
kontynuacja stałych kontroli stanu zabytku
ustawienie nowych tablic informacyjnych przy zabytku
aktualizacja hasła w Wikipedii: „Kochłowickie grodzisko”
dzień otwarty w czasie badań archeologicznych
Urząd Miasta Ruda Śląska (wykopaliska, impreza historyczna)
środki własne (plakaty i ulotki promocyjne)
kontynuować badania archeologiczne (III sezon)
powtórzyć imprezę historyczną na gródku (III edycja)
dokończyć procedurę wycinki drzew na gródku
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3) Wnioski do dalszej pracy
- kontynuować comiesięczne zebrania stowarzyszenia,
- powtórzyć wyjazd integracyjny połączony z warsztatami dla członków organizacji,
- dokończyć prace nad strategią rozwoju,
- zaangażować nowe osoby do udziału w projektach i członkostwa w organizacji,
- zorganizować zbiórkę publiczną środków na schron i gródek,
- opracować i wykonać ulotki promujące organizację,
- poprawić ściągalność składek.

Ruda Śląska, 27 marca 2015 r.

Pieczęć:

Podpisy członków Zarządu:
Przemysław Noparlik
Adrian Zieliński
Krzysztof Rduch

Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca
Sprawozdanie merytoryczne - 2014

….………………………….
….………………………….
….………………………….

4

