Aktualizacja opisu i harmonogramu
Konkurs:
Zadanie:
Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data złożenia wersji
elektronicznej:

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2017.
Wielkopolska Oś Czasu
25029
e7ae-0cca-2606
2017-03-23 13:30:37

1. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (opis musi być spójny z harmonogramem;
ponadto opis powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych
tygodniowo, miesięcznie, liczba odbiorców; przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania
publicznego)

1. Spotkanie roboczo-inaugurujące realizacje projektu
Spotkanie przedstawicieli zarządu RAZEM DLA KONARZEWA z partnerami, szczegółowe omówienie realizacji
zadania, ustalenie dat oraz osób odpowiedzialnych ze strony każdego partnera.
Informacja i promocja realizacji zadania na łamach lokalnej prasy, stronach internetowych i portalach
społecznościowych stowarzyszenia, urzędu miejskiego, partnerów.
Spotkanie planujemy zorganizować w Zdunach i Konarzewie, w grupach tematycznych, tj. historyczne,
krajoznawcze, kulturalne oraz społeczne - zakładamy udział 15 osób. Poczęstunek na spotkania zostanie
sfinansowany ze środków własnych stowarzyszenia. Każdy uczestnik spotkania roboczego otrzyma
harmonogram realizacji wydarzeń.. Na zakończenie zostanie zorganizowane spotkanie inaugurujące realizacje
projektu. Jego uczestnicy otrzymają ulotkę promujące inicjatywę. Dokładny harmonogram wydarzeń
kalendarium imprez zostanie przekazany do publicznej wiadomości za pomocą lokalnych mediów, plakatów
oraz portalach społecznościowych i stronach internetowych stowarzyszenia oraz partnerów. Poszczególne
wydarzenia zostaną wpisane do e-kalendarza gminy Zduny.
Wydarzenia będą też promowane w ościennych powiatach przy użyciu portali społecznościowych organizacji
pozarządowych z powiatów włączonych w projekt
Dla uczestników spotkań przewidziany jest poczęstunek zakupiony ze środków własnych stowarzyszenia.
2. Muzealna Lekcja historii – wprowadzenie do historii, kultury w Zdunach
Muzealna Lekcja Historii – będzie podzielona na dwie części. Część I to prelekcja kustosza Izby Muzealnej w
Zdunach na temat powstania Zdun, życia ludzi, rozwoju miasta oraz zwiedzanie ekspozycji. Część II – to
nakreślenie historii Konarzewa, jego dawnych właścicieli oraz życia codziennego i miejsc ważnych dla wsi.
Będzie to wprowadzenie do kolejnej lekcji historii w terenie. Uczestnicy otrzymają materiały, które będą
przydatne w trakcie Gry terenowej.
Spotkanie w Izbie Muzealnej będzie miało charakter otwarty dla mieszkańców gminy – zakładamy udział 30
osób. Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) zakupione ze środków projektu.
Każdy z uczestników otrzyma też ulotkę promocyjną: – zakupione ze środków projektu.
RYZYKO: niska frekwencja uczestników w Zdunach
ROZWIĄZANIE : Akcja promocyjno-informacyjna w instytucjach użytku publicznego, szkołach, poprzez
organizacje pozarządowe oraz sołtysów.
3. Terenowa Lekcja historii – wprowadzenie do historii Konarzewa – ludzie, miejsca, pamiątki
Terenowa Lekcja Historii przygotowana przez pasjonatów historii ziemi zdunowskiej. Część I to pogadanka
połączona z prezentacją materiałów i pamiątek zgromadzonych przez Łukasza Cichego oraz Krzysztofa
Nawrockiego. Tematyka obejmować będzie życie i rozwój wsi na przestrzeni dziejów oraz biogramy rodziny
Nawrockich z uwzględnieniem ich patriotycznych tradycji oraz zasług dla Wielkopolski oraz Polski.
Tym sposobem chcemy , zachęcić mieszkańców Konarzewa do kolekcjonowania pamiątek rodzinnych,
informacji i życiorysów naszych przodków. Będziemy zachęcać do przejrzenia rodzinnych archiwów i
udostępnienie ich na wystawę planowaną we wrześniu. Uczestnicy otrzymają materiały, które będą przydatne w
trakcie Gry terenowej. Jeżeli pogoda pozwoli to zaprosimy uczestników na spacer. Spotkanie odbędzie się w
Konarzewie – będzie miało również otwarty charakter – zakładamy udział 30 osób. Dla uczestników
przewidziany jest poczęstunek: (kawa, herbata, ciastka) zakupiony ze środków projektu. Każdy z uczestników
otrzyma też ulotkę promocyjną – przygotowaną ze środków projektu
RYZYKO: niesprzyjająca pogoda uniemożliwi spacer. ROZWIĄZANIE : spacer zostanie zorganizowany w innym
terminie.
4. Gra terenowa – szukanie miejsc zapomnianych w Konarzewie
Gra terenowa "Ścieżki historii" – szukanie miejsc zapomnianych w Konarzewie. Spotkanie zostanie
przygotowane i przeprowadzone z pomocą harcerzy z Krotoszyna. Na bazie informacji i materiałów
otrzymanych z Muzeum oraz od pasjonatów zostanie opracowany szlak historyczny. Uczestnicy otrzymają
mapki wsi. Ich zadaniem będzie odnalezienie i udokumentowanie „zakodowanego” miejsca. Każdy zespół
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zostanie skierowany w inny zakątek wsi. Odnalezione miejsce zostanie naniesione na mapę . Dodatkowym
zadaniem będzie wrysowanie mijanych ulic i wpisanie ich nazw.
Ten element zostanie wykorzystany do przygotowania administracyjnej mapki Konarzewa. Jest to istotne z
punktu widzenia społeczności lokalnej: dwa lata temu ulicom nadano nazwy, jednak do dziś wielu mieszkańców
ich nie zna. Wydrukowane, współczesne mapki z naniesionymi miejscami historycznymi będą wręczane
mieszkańcom w czasie festynu zaplanowanego na wrzesień. O przygotowanie mapek do wydruku zwrócimy się
do lokalnej firmy geodezyjnej. Mapka geodezyjna będzie szablonem do przygotowania tablicy informacyjnej. Do
realizacji zadania włączyło się biuro geodezyjne GEO-MAR z Krotoszyna, które przygotuje dla uczestników
mapki terenu.
Gra terenowa dedykowana jest rodzinnym, wielopokoleniowym zespołom, nie wykluczamy jednak uczestnictwa
pojedynczych zawodników. Planujemy udział 30 osób.
W przygotowaniu jej pomoże nam 49 Drużyna Wędrownicza z Hufca Krotoszyn. Druhowie przeszkolą nas w
planowaniu i organizowaniu trasy. Tym sposobem w przyszłości sami będziemy mogli organizować tego typu
akcje.
Przewidziane jest pobieranie wpisowego. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na poczęstunek kończący
zadanie
RYZYKO: niesprzyjająca pogoda w przypadku imprez plenerowych
ROZWIĄZANIE : w przypadku niesprzyjającej aury zakładamy przełożenie na późniejszy termin.
RYZYKO: niska frekwencja uczestników w Konarzewie
ROZWIĄZANIE : wszyscy mieszkańcy otrzymają kalendarium wydarzeń do skrzynki pocztowej
5. Udział w Simchat Chajim Festival
projekcja filmu – "Po-lin. Okruchy pamięci"
Simchat Chajim Festival organizowanym przez Stowarzyszenie Krotochwile z Krotoszyna. W ramach festiwalu
odbędzie się projekcja filmu pt. "Po-lin. Okruchy pamięci". Spotkanie filmowe zorganizowane zostanie w
Bibliotece w Zdunach. Projekcja będzie miała charakter otwarty dla mieszkańców. Zostanie także zaproszona
młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zdunach oraz seniorzy. Uczestników
pokazu będziemy zachęcać do poprojekcyjnej dyskusji na temat filmu, ale również innych kultur i nacji. Skupimy
się także na kilkusetletniej koegzystencji na tych ziemiach Polaków, Żydów i Niemców. Zastanowimy się, co we
współczesnej Polsce pozostało z dawnej wielokulturowości i czy dziś nadal potrafimy szanować czyjąś
odmienność.
Spotkanie filmowe będzie miało charakter otwarty dla mieszkańców gminy. Zakładamy udział 30 osób. Dla
uczestników przewidziany jest poczęstunek
sfinansowany ze środków projektu
RYZYKO: niska frekwencja uczestników w Zdunach
ROZWIĄZANIE : Akcja promocyjno-informacyjna w instytucjach użytku publicznego, szkołach, poprzez
organizacje pozarządowe oraz sołtysów.
6. Wycieczka rowerowa po okolicy - walory historyczno-przyrodnicze gminy Zduny
Wycieczka rowerowa po okolicy – nie chcemy się ograniczać tylko do naszej wsi, chcemy też odwiedzić okolicę,
która również ma wiele ciekawych miejsc nie tylko historycznych ale i przyrodniczych. Zespól naszych lokalnych
pasjonatów: przyrodników, historyków turystów przygotują trasę. Z uwagi na odległości oraz międzypokoleniowy
zespół uczestników planujemy trasę rowerową. Każdy zespół otrzyma mapkę, na którą nanosić będą
odwiedzane miejsca. Na zakończenie trasy planujemy ognisko. Mamy nadzieję, że taka forma poznawania
najbliższej okolicy spodoba się młodszym i starszym i w przyszłości przeniesie się na dalsze rejony i regiony.
Ponadto taki wypad w plener to doskonała forma na rodzinne spędzenie wolnego czasu. W tym wydarzeniu
również planujemy udział 30 osób.
Przewidziane jest pobieranie wpisowego. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na poczęstunek kończący
zadanie.
RYZYKO: niesprzyjająca pogoda w przypadku imprez plenerowych
ROZWIĄZANIE : w przypadku niesprzyjającej aury zakładamy przełożenie na późniejszy termin.
RYZYKO: niska frekwencja uczestników w Konarzewie
ROZWIĄZANIE : wszyscy mieszkańcy otrzymają kalendarium wydarzeń do skrzynki pocztowej
7. WIZYTA STUDYJNA dla animatorów kultury w Zdunach
Pozarządowa Wizyta studyjna – zaproszeni goście to przedstawiciele organizacji pozarządowych z
Wielkopolski, z którymi poznaliśmy się wcześniej w trakcie realizacji projektów, szkoleń, spotkań,
organizowanych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich PISOP i Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku
Organizacji Pozarządowych z Poznania. Spotkanie odbędzie się w Sali Centrum Animacji Społecznej w
Zdunach. Zakładamy udział 30 osób, plan spotkania podzielono na 3 niezależne moduły:
I. Prezentacja organizacji, profil aktywności, sukcesy, niepowodzenia, partnerzy, plany,
II. Panel dyskusyjny - metody, formy animacji życia kulturalno-społecznego, aktywne uczestnictwo /
zaangażowanie mieszkańców w realizację inicjatywy ngo lub własnej. Nastąpi wtedy wymiana doświadczeń,
dobrych praktyk
Nad przestrzeganiem zasad i sprawnym przebiegiem dyskusji będzie czuwał moderator.
III. Warsztaty – uczestnicy utworzą kilkuosobowe zespoły i opracują wybrany przez siebie tematu. Po
zakończeniu każda grupa omówi swój plan realizacji wybranego zadania.
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Podsumowaniem tej części będzie dyskusja prowadzona z udziałem moderatora. Spotkanie zakończone
zostanie Questem po Zdunach, według tras opracowanych przez LGD Okno Południowej Wielkopolski z
Krotoszyna.
Zaproszenie przyjęły takie organizacje jak:
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "No i co" z Łaszczyna z powiatu rawickiego,; Grupa Inicjatywna Baranówko z
powiatu poznańskiego; Stowarzyszenie "Kasztelania Ostrowska" z Lednogóry w powiecie gnieźnieńskim,
"Przyszłość Kotlina" z powiatu jarocińskiego, Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób OPUS z
Jarocina oraz Stowarzyszenie KROTOCHWILE z powiatu krotoszyńskiego .
Dla uczestników zostanie zamówiony catering przygotowany przez miejscową Fundację POMYSŁ NA JUTRO usługę opłacona zostanie ze środków projektu. W spotkaniu zostanie też użyta tablica flipchartowa, rzutnik
stanowiące własność naszej organizacji.
Koszty dojazdu uczestników zostaną pokryte ze środków projektu.
Dzięki temu wymieniamy swoje doświadczenia, dobre praktyki. Zmieniając te kontakty na partnerskie
współdziałanie wzmacniamy potencjał własny, lokalnej społeczności oraz całego wielkopolskiego III sektora.
RYZYKO: niesprzyjająca pogoda w przypadku imprez plenerowych uniemożliwi quest po Zdunach.
ROZWIĄZANIE : W tej sytuacji zaplanowany jest wirtualny spacer po mieście z wykorzystaniem strony
www.zduny.pl, a także prezentacja na temat gminy.
8. Graficzne opracowanie mapy Konarzewa oraz folderu promocyjnego. Graficzne opracowanie infotablic. Wybór fotografii i pamiątek do wystawy
Mapki przygotowane podczas gry terenowej wraz z naniesionymi na nie punktami topograficznymi, zostaną
przekazane do pracowni geodezyjnej. Przygotuje ona profesjonalną mapę Konarzewa i okolicy. Wśród
istniejących map wsi, nasza z pewnością będzie unikatowa. Wyróżniać się będzie przede wszystkim
opracowaniem materiałów zgromadzonych przez społeczność lokalną.
Z kolei materiały informacyjne otrzymane w trakcie spotkań posłużą nam do opracowania składanego folderu
promocyjnego. Będzie on wskazywał, które miejsca w Konarzewie i całej gminie warto zobaczyć i dlaczego.
Ponadto będzie to prezent od społeczności Konarzewa dla mieszkańców Zdun, w związku z jubileuszem 750lecia tego miasta. Dokonamy też wyboru najciekawszych fotografii, które zostaną zaprezentowane na wystawie
w czasie festynu. Przejrzymy też dostarczone nam pamiątki, które również chcemy zaprezentować podczas
wrześniowego festynu.
9. Wakacyjne warsztaty genealogiczne dla dzieci
Wakacyjne warsztaty genealogiczne – to spotkanie z dziećmi, biorącymi udział w wypoczynku letnim w ramach
projektu AKCJA LATO 2017 – Rycerskie Lato. Zajęcia odbędą się na terenie biblioteki w Konarzewie, a udział w
nich weźmie grupa dzieci w wieku 10-12 lat.
Warsztaty poprowadzi przedstawiciel uczestniczącego w naszym projekcie Stowarzyszenia Krotochwile jako
wolontariusz, na mocy porozumienia wolontariackiego.
10. III Konarzewski Piknik Rodzinny
III Konarzewski Piknik Rodzinny pod nazwą "Karty Historii" jest wydarzeniem cyklicznym, zainicjowanym przez
nasze stowarzyszenie. Każdego roku ma inny temat przewodni. Głównym celem jest integracja i aktywizacja
lokalnej społeczności poprzez organizację wydarzenia łączącego elementy zabawy z edukacją. Ta forma
spotkania zyskała uznanie wśród mieszkańców Konarzewa i gminy Zduny. Frekwencja z roku na rok rośnie, a
na piknik przybywają także osoby spoza obszaru naszej wsi. To wielki sukces i zarazem wyzwanie dla nas,
pomysłodawców głównych organizatorów.
Wydarzenie będzie podsumowaniem projektu – zarówno od strony kulturalnej , historycznej, jak i społecznej.
Tegoroczna edycja będzie miała inną formę – planowany jest plener artystyczny, połączony z rekonstrukcją
lokalnego wydarzenia historycznego
Udziałem w pikniku już teraz zainteresowane jest Stowarzyszenia KROTOCHWILE , Bractwo Rycerstwa Ziemi
Kaliskiej. Każda z organizacji zaprezentuje swoje działania skupione wokół działań kulturalnych bądź
artystycznych.
Warsztaty tańca żydowskiego, pokaz rycerski, to elementy ukazujące różne aspekty życia codziennego
dawnych mieszkańców okolicy: Polaków, Żydów oraz Niemców na przestrzeni wieków.. Zorganizowane zostaną
na otwartej przestrzeni boiska wiejskiego w Konarzewie.
Jednocześnie zaprezentujemy mapę Konarzewa, opracowaną na podstawie gry terenowej . Zostanie ona
zamontowana w centralnym miejscu wsi. Mapki przygotowane w trakcie gry terenowej zostaną wręczone
przybyłym na wydarzenie gościom.
Goście pikniku będą mogli skorzystać z przygotowanego. Ciasta domowego wypieku przygotują podobnie ja w
poprzednich edycjach nasi członkowie i sympatycy. Wzorem roku ubiegłego będziemy je sprzedawać za
symboliczną złotówkę. Uzyskany dochód zasili nasz budżet z przeznaczeniem na wkład własny finansowy do
projektów. Pozostały poczęstunek / na ognisko / zostanie zakupiony ze środków Urzędu Miejskiego w Zdunach.
O ufundowanie nagród dla uczestników konkursu historycznego zwrócimy się do wspierających nas firm z
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terenu gminy.
Umowy –zlecenie, o dzieło zawarte z wystawcami stoisk kulturalno-artystycznych, OC organizatora imprezy
oraz koszty dojazdu wystawców zostaną pokryte ze środków projektu.
Obsługę techniczną, logistyczną oraz zabezpieczenie imprezy zapewnią wolontariusze – członkowie
stowarzyszenia oraz druhowie OSP Konarzew.
RYZYKO: niesprzyjająca pogoda w przypadku imprez plenerowych
ROZWIĄZANIE : będziemy rozmawiać z dyrekcją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Konarzewie o udostępnienie ich placówki na warsztaty i pokazy. W sali wiejskiej zorganizowane zostaną
wystawy, jednak z uwagi na ograniczoną powierzchnię obiektu, nie będzie możliwe ulokowanie tam innych
atrakcji.
11. Podsumowanie, rozliczenie,, sprawozdanie projektu
Spotkanie zarządu Razem dla Konarzewa z partnerami oraz uczestnikami projektu. Omówimy realizację
projektu, jego efekty, dokonamy analizy danych, zaangażowania i frekwencji uczestników. Wnioski zapewne
będą nam pomocne w planowaniu kolejnych inicjatyw. Zakładamy uczestnictwo 30 osób.
Na spotkanie przygotowany zostanie poczęstunek sfinansowany ze środków własnych stowarzyszenia.
Po spotkaniu ogólnym zarząd stowarzyszenia zajmie się przygotowaniem dokumentacji do rozliczenia i
sprawozdania.

2. Harmonogram na rok 2017
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać nazwę
oferenta realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku zadania
realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr 1.1 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Lp.

Nazwa działania (w przypadku oferty
wspólnej przy nazwie działania należy wskazać
oferenta odpowiedzialnego za realizację
działania

Planowany termin realizacji

Zakres działania realizowany
przez podmiot niebędący stroną
umowy5)

1

Spotkanie roboczo-inaugurujące
realizacje projektu

Od: 2017-03-01
Do: 2017-04-07

nie dotyczy

2

Muzealna Lekcja historii –
wprowadzenie do historii, kultury w
Zdunach

Od: 2017-04-01
Do: 2017-04-30

nie dotyczy

3

Terenowa Lekcja historii –
wprowadzenie do historii
Konarzewa – ludzie, miejsca,
pamiątki

Od: 2017-04-01
Do: 2017-04-30

nie dotyczy

4

Gra terenowa – szukanie miejsc
zapomnianych w Konarzewie

Od: 2017-05-01
Do: 2017-05-31

nie dotyczy

5

Udział w Simchat Chajim Festival
projekcja filmu – "Po-lin. Okruchy
pamięci"

Od: 2017-05-01
Do: 2017-05-31

nie dotyczy

6

Wycieczka rowerowa po okolicy walory historyczno-przyrodnicze
gminy Zduny

Od: 2017-06-01
Do: 2017-06-30

nie dotyczy

7

WIZYTA STUDYJNA dla
animatorów kultury w Zdunach

Od: 2017-06-01
Do: 2017-06-30

nie dotyczy

8

Graficzne opracowanie mapy
Konarzewa oraz folderu
promocyjnego. Graficzne
opracowanie info-tablic. Wybór
fotografii i pamiątek do wystawy

Od: 2017-07-01
Do: 2017-07-31

nie dotyczy

9

Wakacyjne warsztaty genealogiczne
dla dzieci

Od: 2017-07-01
Do: 2017-07-31

nie dotyczy

10

III Konarzewski Piknik Rodzinny

Od: 2017-09-01
Do: 2017-09-30

nie dotyczy

11

Podsumowanie, rozliczenie,,
sprawozdanie projektu

Od: 2017-10-01
Do: 2017-11-30

nie dotyczy
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