
                                                    Borne Sulinowo, dnia  31 grudnia 2012 r. 
 
 

INFORMACJA  O  PROJEKCIE 

 

„AKTYWNO ŚĆ OBYWATELSKA  SZANSĄ  ROZWOJU  ŚWIETLIC  WIEJSKICH  

NA  TERENIE  GMINY  BORNE  SULINOWO„ 

                                         

         Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum” w Bornem Sulinowie  

informuje, i Ŝ  pozyskało środki finansowe  z Funduszu dla Organizacji  Pozarządowych 

Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację 

projektu „Aktywno ść obywatelska szansą rozwoju świetlic wiejskich  na terenie Gminy 

Borne Sulinowo”. Projekt będzie realizowany  w okresie od  01.01.2013 do 31.12.2013 r.  

         Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie 12 świetlic wiejskich                            

z terenu gm. Borne Sulinowo – jako przestrzeni rozwoju aktywności obywatelskiej                 

/ łącznie  25 osób/. 

       Grupę docelową projektu stanowić będą opiekunowie świetlic wiejskich, radni, 

sołtysi oraz aktywni  działacze społeczni z terenu gminy Borne Sulinowo. 

 

W działaniach projektowych  przewidziano : 

1.  „ Akademię obywatelską  świetlic wiejskich” a w niej min. 2 dniowy wyjazd 

integracyjno-szkoleniowy  do wybranego ośrodka szkoleniowego ; cykl  6 warsztatów 

stacjonarnych dot. rozwoju świetlic wiejskich min. warsztaty umiejętności 

praktycznych, rozwój wolontariatu na wsiach,  metody angaŜowania mieszkańców, rola 

świetlicy w środowisku  lokalnym, źródła finansowania świetlic itp. 

 

 2. Zorganizowanie  w wybranych 5  miejscowościach gminy  -  spotkań tematycznych  

2,5 godz. kaŜde – tematyka spotkań dowolna , taka jaka będzie interesowała 

mieszkańców        

 

 



 

3. Zaplanowanie i przeprowadzenie  we wszystkich miejscowościach gdzie znajdują się 

świetlice wiejskie- wydarzeń lokalnych  m.inn. w formie festynów, spotkań, pikników 

itp.  3 najciekawsze wydarzenia  zostaną wyróŜnione  nagrodami rzeczowymi. Dla 

kaŜdej świetlicy wiejskiej zostanie opracowany równieŜ Program Rozwoju Świetlicy; 

 

4. Powstanie  12 Punktów Informacji Obywatelskiej i Woluntarystycznej   przy 

świetlicach wiejskich w tym zakup 12 pakietów materiałów  edukacyjnych/broszury, 

publikacje, gry edukacyjne itp./ , zakupionych zostanie równieŜ 5 regałów do świetlic, 

 

5. Powołanie co najmniej  przy 3  Świetlicach  Klubów Wolontariusza  skupiających  

młodzieŜ  szkolną , osoby starsze- które będą współpracowały z Centrum Wolontariatu  

funkcjonuj ącym przy MGOPS Borne Sulinowo; 

 

6. Na potrzeby świetlic wiejskich zostanie zakupiony w ramach projektu Xbox connect – 

aby  m.inn. urozmaicić zajęcia z młodzieŜą, oŜywić działania świetlic wiejskich. 

         PowyŜszy projekt będzie realizowany  w partnerstwie  z Centrum Kultury                            

i Rekreacji w Bornem Sulinowie – jednostką bezpośrednio nadzorującą pracę świetlic 

wiejskich. 

Osoby zainteresowane  udziałem w projekcie / opiekunowie świetlic wiejskich, sołtysi, 

radni jak równie Ŝ  działacze społeczni z terenu gm. Borne Sulinowo /  proszeni są o 

zgłaszanie się  do  Biura Stowarzyszenia na ul. Lipową 6 w Bornem Sulinowie / I piętro- 

budynek MGOPS /  lub do C K i R w Bornem Sulinowie ; Al. Niepodległości  21  od dnia 

1.01.2013r. do 20.01.2013r. celem wypełnienia stosownej ankiety rekrutacyjnej . Ankiet ę 

będzie moŜna równieŜ pobrać ze strony CKiR, OPS, UM i naszego Stowarzyszenia. 

 

                                                                           Prezes   Stowarzyszenia BCIS „Universum” 

                                                                                                    Krystyna   Skwark 

 

 

 


