
Nazwa zadania:

Q-LTURALNY GRAJÓW 2017 – WSPÓLNE DZIAŁANIE

Opis zadania:

W ramach  projektu  Q-lturalny  Grajów 2017  –  wspólne  działanie  planowane  jest
przeprowadzanie dwóch eventów, które mają za zadania głębszą integracje nie tylko
środowiska grajowskiego, ale także okolicznych sąsiednich miejscowości. Imprezy
mają za zadanie zaprezentować potencjał lokalnej społeczności oraz zagospodarować
czas wolny mieszkańców. Nie mniej ważne jest zespojenie środowiska grajowsko-
dobranowskiego,  które  związane  jest  z  reformą  oświatową  tj.  połączeniem  szkół
w jedną placówkę. Temu celowi ma służyć Dzień Rodzin podczas którego odbędzie
się  szereg  zabaw integrujących  rodziny.  Jak  piszą  autorzy  rządowego  „Programu
Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013”  dzieci mieszkańców
obszarów  wiejskich  mają  mniejsze  szanse  edukacyjne  niż  dzieci  mieszkające
w miastach. Wpływa na to szereg barier związanych z funkcjonowaniem systemu
oświatowego  na  wsi,  a  także  konieczność  zaspokajania  specyficznych  potrzeb
występujących  w  tym  środowisku  (np.  w  okresie  intensywnych  prac  polowych),
pokonywania  barier  związanych z  sytuacją   materialną  rodzin  wiejskich  oraz  ich
aspiracjami są animatorzy do prowadzenia zabaw oraz różnego rodzaju atrakcje (np.
dmuchane place zabaw). W trakcie eventu zostaną także prowadzone zajęcia fitness ,
mecz piłki nożnej, konsultacje dietetyczne oraz kosmetologiczne. Planuję się również
przeprowadzenie akcji  oddawanie krwi.  Takie działania stanowią doskonała formę
oddziaływań prewencyjnych, stwarzając możliwość pozytywnego wpływy na rozwój
psychofizyczny uczestników zadania.
Wspieranie i upowszechnianie rodzinnej aktywności ma na celu zagospodarowanie
wolnego czasu dzieci oraz popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Wspólna  zabawa  ma  posłużyć  promocji  środowiska.  Do  przeprowadzenia
przedsięwzięć  planowany  jest  zakup  materiału-  wykonanie  drewnianej  podłogi
(sceny) oraz stolików które będą mogły posłużyć kolejnym imprezom realizowanym
w Grajowie i okolicy. Kolejnym zadaniem w ramach projektu będzie Festyn strażacki
podczas  którego zostanie  odsłonięta  tablica  jubileuszowa dotycząca  50-lecia  OSP
Grajów. Uroczystość zostanie uświetniona koncertem oraz prezentacją dokonań OSP
w  przeciągu  pół  wieku  istnienia.  W  trakcie  festynu  odbędą  się  pokazy  akcji
ratowniczych,  prelekcje  na  temat  prawidłowego  stosowania  przepisów
przeciwpożarowych oraz udzielania pierwszej pomocy. Podczas eventów planuje się
także  propagowanie  idei  samorządowych  tak  lokalnych:  BO  gminy,  jak
i regionalnych: BO Małopolski.  W ramach odbywającej się imprezy przewidziano
prezentacje banerów reklamowych budżetu obywatelskiego. W trakcie obu imprez
środowiskowych  planowana  jest  degustacja.  Całość  projektu  zakończy  wydanie
okolicznościowego kalendarza dokumentującego projekt wraz z mapką topograficzną
Grajowa  i  okolicy.  Do  realizacji  zadania  niezbędny  jest  zakup  materiałów
papierniczych i tuszu oraz drobnych upominków dla dzieci związanych z konkursami
i propagowaniem przedsięwzięcia.


