
Realizator projektu: 
 Grupa Nieformalna „Integracja” 

 

 

Miejsce realizacji projektu:  
Wróblewo – Osiedle , gm. Naruszewo 

 

 

Tytuł projektu :  
,,Aktywizacja społeczności lokalnej” 

Kwota pomocy: 5 000 zł 



Projekt został wybrany w konkursie 

ABC wspólnego działania w ramach 
projektu Lokalnej Grupy Działania-

Przyjazne Mazowsze pt. Wspólna Sprawa 
 

Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 
 

 



Cel projektu:  
   Celem projektu jest aktywizacja społeczności 

wiejskiej, pobudzenie do wspólnego uczestnictwa w 
życiu poprzez poprawę warunków do wspólnego 
spędzania czasu matek z dziećmi. 

   Zadanie obejmowało zakup urządzeń siłowni 
zewnętrznej. Projekt realizowany został na 
istniejącym wolnym placu zabaw dla dzieci gdzie 
rodzice mają okazję skorzystać z urządzeń siłowni 
zewnętrznej, a co za tym idzie mają możliwość 
integrującego spędzania czasu. Zostało stworzone 
miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń rodziców. 



 Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież oraz osoby 
dorosłe. Projekt realizowany jest z myślą o rodzinach 
wiejskich.  Dzieci i młodzież otrzymają urządzenia 
takie jak w mieście. Dorośli opiekujący się dziećmi też 
mogą korzystać z dobrodziejstw tego miejsca. Siłownia 
będzie miała charakter otwarty więc mogą z niej 
korzystać osoby spoza osiedla.  

 

Grupa docelowa: 



 montaż 3 sztuk urządzeń siłowni zewnętrznej na placu 
zabaw dla dzieci; 

 stworzenie dodatkowego miejsca zabawy dla dzieci, 
młodzieży, które będzie rozwijać sprawność fizyczną i 
stwarzać warunki oderwania się od komputerów; 

 miejsce integrujących spotkań rodzin; 
 poprawa  aktywności fizycznej rodziców; 
 pobudzenie uczestnictwa w życiu społecznym 

Rezultat:  



 Włączenie mieszkańców naszego osiedla w prace 
przygotowawcze do udostępnienia siłowni plenerowej, 
która została zakupiona ze środków w ramach 
przyznanego grantu. Ponadto liczyliśmy na aktywny i 
liczny udział w festynie rodzinnym inaugurującym 
otwarcie siłowni. Występując z wnioskiem o pieniądze 
na zakup urządzeń chcieliśmy doposażyć istniejący 
plac zabaw w sprzęt, aby  stał się on  miejscem ćwiczeń 
zarówno  dla dzieci jak i dorosłych. Chcieliśmy aby 
spełniło się marzenie aktywnego spędzania wolnego 
czasu.  

 

Przebieg realizacji zadania: 



 Po otrzymaniu grantu członkowie grupy nieformalnej 
spotkali się z mieszkańcami osiedla, celem podzielenia się 
radością ale również w celu zebrania grupy wolontariuszy, 
którzy  swym działaniem mieli wesprzeć grupę. 
Mieszkańcy zobowiązali się do udziału w  pracach 
porządkowych, do włączenia w festyn firm sponsorujących, 
jak również sami deklarowali własne wypieki i owoce.                                                  
W trakcie prac przygotowawczych Gmina Naruszewo 
włączyła się w promocję projektu poprzez zamieszczenie  
ulotki na swojej stronie internetowej, nagłośniła projekt w 
trakcie spotkań sołeckich i radnych, oraz upowszechniła 
informację w gazecie Extra Płońsk.  

 Organizatorzy zaprosili mieszkańców Gminy na festyn .  
 

Przebieg realizacji zadania: 







 W dniu  02.09.2017 odbył się festyn rodzinny mieszkańców osiedla  z 

udziałem zaproszonych gości. Pan Robert Nowicki – nauczyciel 
wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Radzyminku w 
ramach wolontariatu poprowadził konkursy sportowe dzieci i 
młodzieży.  Wszyscy uczestnicy zawodów zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi medalami i nagrodami.                                                                                           
Zaprezentowano urządzenia siłowni plenerowej, oraz przeprowadzono 
pokaz ćwiczeń z podkreśleniem zalet aktywnego spędzania wolnego 
czasu.  W festynie uczestniczyło około 50 osób.  

 Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek wyrobami firm 
sponsorujących tj. KFC i LOD – MORS, ciastami  i owocami.  

 Festyn zakończył się zabawą przy muzyce prezentowanej przez jednego 
z wolontariuszy . 

Festyn! 



Medal w nagrodę! 



 W realizacji projektu brali udział zarówno dorośli jak i młodzież z 

naszego osiedla. Dorośli przygotowywali plac zabaw pod nowe 
urządzenia, młodzież malowała istniejące urządzenia. W sumie  w 
ramach wolontariatu przepracowano 40 godzin.  

 Istotną pomoc fachową uzyskaliśmy od Gminy Naruszewo – partnera 
przedsięwzięcia. Udzielono nam pomocy doradczej przy składaniu 
wniosku, promocji projektu na stronie internetowej Gminy, 
Zapewniono  nadzór w  montażu urządzeń. Partner była fundatorem 
nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkurencjach 
sportowych. Władze Gminy zaszczyciły nas swoją obecnością na 
festynie. Dużą pomoc otrzymaliśmy od Wspólnoty Mieszkaniowej, 
która bezpłatnie udostępniła nam plac pod urządzenia, zakupiła tabliczkę 
promocyjną FIO i regulamin korzystania z siłowni. Zarząd Wspólnoty 
zobowiązał się do nadzoru nad eksploatacją urządzeń. 

Przebieg realizacji zadania: 



Promocja w social mediach  



Zakupione urządzenia 



Biegacz 



Jeździec 



Rowerek 



Kilka zdjęć z festynu 





















Dziękuję za uwagę 


