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Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia
Rok 2016
1) Ogólne informacje
Funkcja

Stan na 01.01.2016

Stan na 31.12.2016

Przemysław Noparlik

Magdalena Lapshin

wiceprezes

Adrian Zieliński

Przemysław Noparlik

skarbnik

Krzysztof Rduch

Krzysztof Rduch

Małgorzata Hadała

Dawid Wodarz

Dawid Wodarz

Eugeniusz Nawrat

Magdalena Lapshin

Alan Zych

prezes
Zarząd:

przewodniczący/a
Komisja
rewizyjna:

członek
sekretarz

2) Najważniejsze wydarzenia i sukcesy
● przeprowadzenie III edycji Żywej Biblioteki w Rudzie Śląskiej,
● przeprowadzenie IV edycji imprezy historycznej „In memoriam castri – Ku pamięci grodu” –
duża popularność i solidny budżet imprezy,
● start programu “Sąsiedzi 3.0”, kontynuującego działalność Pracowni Aktywności
Obywatelskiej w nowocześniejszy i bardziej innowacyjny sposób,
● realizacja piątej, jubileuszowej polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży między Rudą Śląską a
Krasnojarskiem,
● udana (bezproblemowa) kontrola ZUS.
3) Problemy i porażki




kłopoty z rozliczeniem wymiany i brak kontroli nad procesem sprawozdania,
słaba działalność na bunkrze (tylko w ramach EDD),
słabsza aktywność na stronie i na Facebooku.

4) Projekty realizowane
Projekt:

Europejskie Dni Dziedzictwa

Odpowiedzialni: Dawid Wodarz
Główne
organizacja 5 wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016
działania:
Promocja:

- dwustronne ulotki z programem EDD i reklamą imprezy na gródku,
- informatory i plakaty z Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
- zaproszenia i informacje w mediach lokalnych

Środki Brak
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finansowe:

Wnioski:

- podobnie jak w 2016 roku połączyć ulotki z EDD i gródka,
- promocja EDD na imprezie na gródku,
- zastanowić się nad tym, jaka forma imprez (np. wycieczki, wydarzenia
stacjonarne, wykłady) będzie na przyszłość odpowiednia i znaleźć osoby
chętne do ich organizacji

Projekt:

Żywa Biblioteka

Odpowiedzialni: Magdalena Lapshin
Przeprowadzenie trzeciej edycji Żywej Biblioteki w Rudzie Śląskiej
Główne (15.01.2016) we współpracy z partnerami (Miejskim Centrum Kultury,
działania: Miejską Biblioteką Publiczną) - udział wzięło 16 Żywych Książek oraz ponad
200 Czytelników

Promocja:

-

profil i wydarzenie na Facebooku,
druk plakatów i zakładek do książek,
indywidualne zaproszenia dla szkół i grup seniorów do udziału w imprezie,
informacja prasowa Urzędu Miasta (bardzo skuteczna)

- pomoc rzeczowa Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Ruda Śląska
Środki (zakup koszulek i toreb tekstylnych o wartości 400 zł),
finansowe: - środki pozostałe ze zbiórki publicznej,
- darowizny od firm i darczyńców indywidualnych
Wnioski: Zorganizować spotkanie zespołu, omówić możliwość kontynuacji imprezy
Projekt:

Poznaj sąsiada, poznaj siebie

Odpowiedzialni: Anna Kolasińska, Sergey Lapshin

Główne
działania:

- organizacja i przeprowadzenie wymiany młodzieży w Krasnojarsku i
Rudzie Śląskiej,
- poznanie miast, praca nad tematem rewitalizacji i tego, jak zmieniać
miasto oddolnie,
- wydanie broszury “Przepisy na dobre miasto”,
- mural przy ul. Bytomskiej 10,
- muzyka, animacja, rysowanie,
- noclegi w rodzinach,
- wspólne zajęcia dla seniorów w Centrum Inicjatyw Społecznych w
Bykowinie.

Promocja:

- serwisy społecznościowe Facebook, VKontakte,
- na stronach urzędu, lokalnych gazet i telewizji - skuteczna i ciekawa
promocja,
- film o wymianie,
- broszura “Przepisy na dobre miasto”
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Środki
finansowe:

-

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie,
darowizna indywidualna,
wkład uczestników,
pomoc finansowa i rzeczowa miasta Ruda Śląska (Wydział Kultury): kupili
bilety na przejazdy komunikacją publiczną za 588zł, dopłacili 850 zł do
przejazdu do Krakowa oraz wydali 12 wejściówek do Aquadromu,
- wkład uczestników

Wnioski:

- w przyszłości możemy wykorzystać temat muzyki połączony z kuchnią,
- realizacja wymiany wymaga zaangażowania większego wsparcia
lokalnego, np. osób ze stowarzyszenia, wprowadzenia w sposób działania
organizacji dla osób z zewnątrz,
- dobra współpraca z Miejskim Centrum Kultury,
- uczestnicy, wyjeżdżając za granicę, uczestniczą w zajęciach regularnie; u
siebie na miejscu zawsze są ważniejsze sprawy i uczestnicy przychodzą wg
swojego grafiku, szkoły, studiów i innych zajęć, co zakłóca integrację,
kontakt z organizatorami/ trenerami

Projekt:

Sąsiedzi 3.0

Odpowiedzialni: Marta Gawinek - Dagargulia, Katarzyna Dorota

Główne
działania:

- 3 pierwsze spotkania międzynarodowe (workcampy polsko-ukraińskobiałoruskie) w 3 krajach,
- 2 warsztaty projektowe w Polsce i w Ukrainie,
- 1 szkolenie z zakresu animacji społeczno - kulturalnej na Białorusi,
- 1 webinarium,
- realizacja 33 projektów lokalnych i międzynarodowych w Polsce, Ukrainie i
Białorusi

Promocja:

-

strona internetowa: www.sasiedzi3.org,
plakaty promujące program i nabór,
naklejki projektowe,
strona na Facebooku,
informacje w mediach lokalnych

Środki
finansowe:

- środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec (Program Dialogue for
Change), Fundacji im. Roberta Boscha i Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie,
realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Wnioski:

- włączyć chętnych członków Genius Loci w organizację Forum Sąsiedzkiego
2017 w czerwcu w Warszawie,
- rozpocząć w 2017 roku poszukiwania innej polskiej organizacji
partnerskiej dla programu

Projekt:

Średniowieczny gródek w Kochłowicach
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Odpowiedzialni: Przemysław Noparlik, Grzegorz Nawrat
Główne
działania:

- IV edycja imprezy historycznej pt. „In memoriam castri” (sierpień),
- wycieczka po gródku z przewodnikiem w ramach EDD,
- zawiązanie nieformalnej sekcji rycerskiej, skupionej wokół gródka,

Promocja:

- akcja promocyjna na stronie stowarzyszenia i profilu gródka na
Facebooku,
- plakaty i ulotki promujące imprezy „In memoriam castri” i EDD,
- redakcja hasła dot. gródka w internetowej encyklopedii „Wikipedia”

Środki
finansowe:

Wnioski:

- Program „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco,
- mały grant Urzędu Miasta Ruda Śląska,
- wsparcie finansowe Narodowego Centrum Kultury (przez Miejskie
Centrum Kultury)
- akcja zbierania 1% podatku na działania przy gródku (przez OPP
Castellum)
-

rozpocząć prace nad publikacją naukową na temat gródka,
ustawić nowe tablice informacyjne przy gródku,
wyczyścić gródek z odrastających drzew,
nawiązać współpracę z dyrekcją Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej,
opracować broszurę promującą obiekt

Projekt:

Cyfrowe Archiwum Kochłowic

Odpowiedzialni: Magdalena Lapshin

Główne
działania:

- uruchomienie stanowiska do archiwizacji w kochłowickiej filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej, która jest partnerem projektu,
- udział członków zespołu w szkoleniach dla archiwistów społecznych,
organizowanych przez Ośrodek Karta,
- nawiązanie kontaktu z pierwszymi darczyńcami archiwaliów,
- opracowanie organizacyjnych ram działalności archiwum,
- uruchomienie strony http://kochlowice.archiwa.org/ i umieszczenie tam
pierwszych kolekcji archiwaliów.

Promocja: Prezentacja CAK na jubileuszu kochłowickiego liceum (30.09.2016)
Środki
Brak
finansowe:

Wnioski:

Projekt:

- oficjalne otwarcie archiwum w 2017 roku,
- przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy zainteresowanych
współpracą z archiwum i powiększenie zespołu,
- dalsze rozszerzenie zbiorów i pozyskanie środków finansowych na
rozbudowanie działalności.
Dziadek z Wehrmachtu
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Odpowiedzialni: Marcin Jarząbek, Magda Lapshin

Główne
działania:

- prezentacja wystawy w Instytucie Pamięci Narodowej w Katowicach,
Rybniku, Głogówku i Zabrzu,
- opublikowanie nagrań na stronie Archiwum Historii Mówionej
http://www.e-historie.pl/dziadek-z-wehrmachtu.html (oba działania
dzięki staraniom Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, partnera projektu
i operatora wystawy)

Promocja:

- katalog wystawy, broszury informacyjne, strona internetowa Domu
Współpracy Polsko-Niemieckiej (partnera projektu), Facebook

Środki
Środki finansowe instytucji goszczących wystawę
finansowe:

Wnioski:

- zorganizowanie prezentacji wystawy w Rudzie Śląskiej,
- podjęcie jeszcze raz starań o prezentację wystawy poza Śląskiem (niestety
coraz bardziej wątpliwe),
- umieszczenie archiwaliów zgromadzonych w ramach projektu w zbiorach
Cyfrowego Archiwum Kochłowic

Projekt:

Schron Bojowy nr 75 w Kochłowicach

Odpowiedzialni: Łukasz Czogała, Przemysław Noparlik
Główne
Zwiedzanie schronu w ramach EDD
działania:
Promocja:

- akcja promocyjna na stronie stowarzyszenia i profilu gródka na Facebooku
- plakaty i ulotki promujące imprezy „In memoriam castri” i EDD
- redakcja hasła dot. schrony w internetowej encyklopedii „Wikipedia”

Środki
Brak
finansowe:
Wnioski: Zwiększyć działania związane z obiektem

Ruda Śląska, 27 lutego 2017 r.
Pieczęć:

Podpisy członków Zarządu:
Magdalena Lapshin

….………………………….

Przemysław Noparlik

….………………………….

Krzysztof Rduch

….………………………….
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