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Podsumowanie działań stowarzyszenia – 2015 rok
Sprawozdanie
1) Ogólne informacje
Funkcja

Stan na 01.01.2015

Stan na 31.12.2015

Przemysław Noparlik

Przemysław Noparlik

wiceprezes

Adrian Zieliński

Adrian Zieliński

skarbnik

Krzysztof Rduch

Krzysztof Rduch

Małgorzata Hadała

Małgorzata Hadała

Dawid Wodarz

Dawid Wodarz

Magdalena Lapshin

Magdalena Lapshin

prezes
Zarząd:

przewodniczący
Komisja
rewizyjna:

sekretarz
członek

2) Najważniejsze wydarzenia i sukcesy
-

premiera i wernisaż wystawy „Dziadek z Wehrmachtu. Doświadczenie zapisane w pamięci” w
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa za koordynację Europejskich Dni Dziedzictwa
III sezon badań archeologicznych (lipiec-sierpień)
III edycja imprezy historycznej pt. „In memoriam castri” (sierpień)
podsumowanie 3-letnich badań archeologicznych (wrzesień)

3) Projekty realizowane
Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:

Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

Europejskie Dni Dziedzictwa
- Przemysław Noparlik
- 6 imprez: 4 spacery historyczne, 1 prelekcję, 1 zwiedzanie schronu
- łącznie uczestniczyło ok. 430 osób
- za organizację otrzymano wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa
- plakaty własne z programem EDD (tylko w wersji cyfrowej)
- kilka tysięcy folderów ogólnych EDD na całe województwo z funduszy NID
- wydarzenie na Facebooku
- brak
- wziąć udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2016

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

Dziadek z Wehrmachtu
- Marcin Jarząbek, Magdalena Lapshin
-

wernisaż wystawy w Opolu (marzec)
prezentacja wystawy w kolejnych miejscach (Tychy, Katowice, Racibórz)
przygotowania do pracy nad książką opartą na wywiadach
katalog wystawy i materiały promocyjne (ulotki)
Internet

- Konsulat Republiki Federalnej Niemiec
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Wnioski:

- zaprezentować wystawę poza Śląskiem
- kontynuować prace nad książką opartą na wywiadach

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

Poznaj sąsiada, poznaj siebie
- Sergey Lapshin, Małgorzata Hadała
- organizacja i przeprowadzenia wymiany młodzieży w Polsce i Rosji
- serwisy społecznościowe Facebook, VKontakte
- własne pocztówki
- film
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie
- wrócić do współpracy z młodzieżą szkolną
- rozwijać partnerstwo lokalne

Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:

Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

Pracownia Aktywności Obywatelskiej
- Małgorzata Hadała, Marta Gawinek-Dagargulia, Katarzyna Dorota
- realizacja warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, tworzenia
własnych inicjatyw itd.
- realizacja warsztatów w Gdańsku i Nasutowie
- wsparcie merytoryczne inicjatyw (mentoring)
- strona internetowa, portale społecznościowe, prelekcje, spotkania,
marketing szeptany, materiały promocyjne, filmik promocyjny,
- MitOst (program Civic Engagement Workshop 2015),
- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (program RITA)
- zmiana programu na program pt. „Sąsiedzi 3.0”

Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:

Promocja:
Środki finansowe:
Wnioski:

Schron Bojowy nr 75 w Kochłowicach
- Eugeniusz Czogała, Łukasz Czogała, Marek Czogała
- zwiedzanie w ramach EDD 2015 (wrzesień),
- oprowadzanie grup zorganizowanych m.in. Spółdzielczy Dom Kultury
„Odeon” z Czeladzi (sierpień); I LO w Mikołowie w ramach rajdu
rowerowego „Szlakiem śląskiego września” (październik)
- materiały promocyjne EDD (foldery, Internet)
- kanał schronu na portalu społecznościowym Facebook
- środki własne załogi schronu
- Powrócić do organizacji imprezy historycznej „Noc na bunkrze”
- Kontynuować udział w EDD

Projekt:
Odpowiedzialni:

Średniowieczny gródek w Kochłowicach
- Przemysław Noparlik

Główne działania:
Promocja:
Środki finansowe: -

III sezon badań archeologicznych (lipiec-sierpień)
III edycja imprezy historycznej pt. „In memoriam castri” (sierpień)
Impreza historyczna pt. „Lato z gródkiem” (lipiec)
podsumowanie 3-letnich badań archeologicznych (w ramach EDD)
zakończenie procedury wycięcia drzew i krzewów
prelekcja na temat zabytku w siedzibie MBP w Rudzie Śląskiej
wystawa historyczna na temat zabytku (rollupy)
ulotki i foldery promocyjne (wydruk DL)
plakaty promujące imprezę pt. „In memoriam castri” (wydruk A3)
kanał gródka na portalu społecznościowym Facebook
akcja zbierania 1% podatku (przez OPP Stowarzyszenie Castellum)
grant Urzędu Miasta Ruda Śląska (na imprezę pt. „In memoriam castri”)
środki Miejskiego Konserwatora Zabytków na badania archeologiczne
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- opracować wyniki trzech sezonów badań archeologicznych na gródku w
celu popularyzacji (publikacja naukowa)
- utworzyć sekcję rycerską przy stowarzyszeniu Genius Loci
Wnioski:
- kontynuować działania promocyjne i edukacyjne (imprezy, wycieczki,
lekcje)
- opracować broszurę promującą obiekt
Projekt:
Odpowiedzialni:
Główne działania:

Promocja:

Środki finansowe:
Wnioski:

Żywa Biblioteka
- Magdalena Lapshin
- przygotowania do realizacji III edycji, spotkania zespołu, rozmowy z
partnerami (Miejskim Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną) i
sponsorami
- profil i wydarzenie na Facebooku
- druk plakatów i zakładek do książek
- indywidualne zaproszenia dla szkół i grup seniorów do udziału w imprezie
- 400 zł - z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Ruda Śląska
- 79,38 zł - środki na promocję pozostałe ze zbiórki publicznej
- 555 zł - z darowizn od firm i darczyńców indywidualnych
- przeprowadzić III edycję „Żywej Biblioteki” 15 stycznia 2016

3) Wnioski do dalszej pracy
- stworzyć cyfrowe archiwum stowarzyszenia (dokumenty, zdjęcia, filmy, plakaty)
- zorganizować wyjazd integracyjny członków i sympatyków stowarzyszenia
- powrócić do prac nad strategią rozwoju stowarzyszenia
- bardziej zaktywizować większą liczbę członków w życie stowarzyszenia
- kontynuować comiesięczne zebrania stowarzyszenia

Ruda Śląska, 10 lutego 2016 r.

Pieczęć:

Podpisy członków Zarządu:
Przemysław Noparlik
Adrian Zieliński
Krzysztof Rduch
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