Zestawienie przykładów inicjatyw młodzieżowych zrealizowanych w latach 2009-2012
Realizator
(lider,
grupa)

Opiekun /
patron

Rok
realizacji

Tytuł

Opis inicjatywy (2-3 zdania)

1.

Od juniora do Idola

Michał Pruś

Tomasz Pruś

Baranów
Sandomierski

2010

2.

Na dawnym
ugorze, dziś w piłkę
zagrać dziś każdy
może
Hej na przód
marsz!

Planowane przedsięwzięcie to organizacja niezbędnego sprzętu do
KARAOKE dzięki czemu dzieci i młodzież będzie mogła wspólnie
ćwiczyć swoje talenty , rozwijać pasje i zainteresowania oraz wzmacniać
odwagę przed publicznymi wystąpieniami np. podczas prezentacji swojego
talentu.
Projekt Przewiduje organizację na osiedlu boiska do gry w piłkę nożną.

Mateusz Głaz

Robert Głaz

Baranów
Sandomierski

2010

Projekt przewiduje tworzenie młodzieżowej sekcji nordic walking. Zajęcia
praktyczne połączone z teoretycznym wprowadzeniem do nordic walkingu
oraz zorganizowany zostanie wspólny marsz wytyczonymi na terenie
gminy trasami nordic walking i wspólne ognisko.
Planowane przedsięwzięcie to organizacja turnieju w piłkę nożną, na
terenie boiska w Dymitrowie Dużym dla młodzieży z terenu gminy
Baranów Sandomierski. Organizacja tego przedsięwzięcia dotyczy
zachęcenia młodzieży do aktywnego wypoczynku, uprawiania sportu jak
również do integracji mieszkańców i rówieśników z gminy Baranów
Sandomierski.
Projekt przewiduje nagranie teledysku, który obejmował by w swoich
ujęciach to co zdaniem grupy, warto pokazać w tutejszych rejonach.
Wszystko co świeci dobrym przykładem, pokazuje sposoby na życie,
osobowości, miejsca i sylwetki, zasługujące na słowa uznania i podziw
wśród innych.

Jadwiga
Malinowska

Teresa Pitra

Baranów
Sandomierski

2010

Katarzyna
Młyniec

Magdalena Pitra

Baranów
Sandomierski

2010

Sebastian
Jesiołowski
(muzyka i
wykonanie),
Tomasz
Szpunar
(kamerzysta),
Mateusz
Kołodziej
(kamerzysta),
Damian Wilk
(koordynator)
Mateusz

Uczniowski Klub
Sportowy
„STENGA”

Nowa Dęba

2010

Damian Stróż

Nowa Dęba

2010

Lp.

3.

4.

Od podwórka,
prosto na stadiony

5.

Pozytywny
Teledysk

6.

TVS

G1

Nowa

Projekt dotyczy stworzenia w Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie szkolnej

Gmina

Dęba
(Telewizja
Szkolna
Gimnazjum
nr
1Nowa Dęba)

telewizji- TVS G1 Nowa Dęba ( z siedzibą w klubie e-MKA).

Dudek

7.

Szlakiem
płonącego smoka

Damian Majka
Grupa
SYRIUSZ

Damian Majka

Nowa Dęba

2010

8.

W Marpacie na
leśnych manewrach

Mateusz
Nowak

Tomasz Sudoł

Nowa Dęba

2010

9.

Wicherkiem do
marzeń

Projekt obejmuje przeprowadzenie akcji promocyjnej działalności grupy
Syriusz, poprzez wytworzenie materiałów promocyjnych i ich dystrybucję.
Celem promocji jest dotarcie z informacją o działalności do rówieśników,
którzy mogą podejmować podobne działania oraz dotarcie do
potencjalnych odbiorców spektakli. Aby osiągnąć powyższy cel niezbędne
jest wydrukowanie folderów i plakatów reklamowych i rozesłanie do
okolicznych samorządów i domów kultury, które mogą być odbiorcami
pokazów.
Pomysł dotyczy propagowania Air Soft’u, jako sposobu na aktywne
spędzenie wolnego czasu. Jednolite umundurowanie sprawi, że grupa
stanie się bardziej profesjonalna i atrakcyjna w oczach odbiorców. Przy
pomocy serii pokazów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i
gminy Nowa Dęba pomysłodawcy chcą zaprezentować zadania
realizowane przez grupę i ukazać klimat wojskowości, który jest bliski
miastu.
Przedsięwzięciem jest budowa modelu samolotu „Wicherek-15”, zdalnie
sterowanego.

Tomasz Nerka

Nowa Dęba

2010

10.

Wolontariat
historyczny czyli
uratujmy nasze
dziedzictwo i
pokażmy je światu

Mariusz Witek

Pysznica

2010

11.

Kłyżów okiem
obiektywu

Projekt dotyczy zarchiwizowania dokumentów dotyczących historii
lokalnej gminy Pysznica i okolicy (parafia Pysznica obejmowała w
przeszłości teren obecnych kilku gmin, a istnieje od XVI w.), odbiorcą
będą osoby uczestniczące w tym przedsięwzięciu – młodzi pasjonaci
historii, którzy ten udział traktują jako możliwość kontaktu, uczestniczenia
w wyjątkowych działaniach.
Proponowany projekt przewiduje zorganizowanie na terenie szkoły
konkursów: fotograficznego- na najciekawsze zdjęcie i literackiego- na
najciekawszy komentarz do wykonanych fotografii.
Ukoronowaniem twórczości młodzieży w tym zakresie będzie wystawa
prac zorganizowana na terenie szkoły i w Bibliotece Publicznej w
Kłyżowie.

Stowarzyszenie
na Rzecz
Ekorozwoju i
Promocji Wsi
Jadachy
Mariusz Szewc

Bożena
Kapuścińska

Pysznica

2010

Gabriela Steć

12.

Dawno, dawno
temu...portal
historyczny Gminy
Pysznica

Przedsięwzięcie dotyczy stworzenia portalu, w którym swoje miejsce
znajdą wyszukane informacje, ciekawostki, fakty, opis dawnych tradycji
obyczajów, fotografie dawnych sprzętów gospodarstwa domowego i
rolnego, fotografie dotyczące różnych dziedzin z życia i funkcjonowania
Gminy Pysznica jaką pamiętają starsi jej mieszkańcy.

Aneta
Błażejowska

Stowarzyszenie
Wspierania
Aktywności
Lokalnej
w
Gminie Pysznica

Pysznica

2010

13.

Co dzień zdrowo,
na sportowo

Daniel
Maślach

Łukasz Wojtas

Pysznica

2010

14.

Wygrywaj bez
pychy, przegrywaj
bez urazy
Mistrzostwa w
piłkę nożną w
Gminie Pysznica

Planowane przedsięwzięcie dotyczy poprawy umiejętności piłkarskich
zawodników drużyny juniorskiej SANU Kłyżów, jak i zachęcenia
młodzieży do zwiększenia aktywizacji ruchowej poprzez granie w piłkę
nożną i wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych. Częstsze i bardziej
urozmaicone zajęcia sportowe mają także na celu wychowanie młodzieży
w duchu rywalizacji fair play
Celem projektu jest zakup stołu do tenisa stołowego oraz całego
niezbędnego osprzętu.

Dawid
Dworak

Stowarzyszenie
Kobiet Słomianej

Pysznica

2010

Wskazane przedsięwzięcie ma na celu pobudzenie młodzieży do
wspólnego działania, zorganizowania sobie czasu w sposób dla nas
najbardziej interesujący, organizując się w aktywne spędzanie czasu
poprzez udział w turnieju piłkarskim.

Paweł
Maślach

Stowarzyszenie
Wspierania
Aktywności
Lokalnej
w
Gminie Pysznica

Pysznica

2010

Pomysł polega na pomocy poszkodowanym podczas powodzi, jaka
nawiedziła wiosną 2010 Gminę Gorzyce. Projektodawcy przeszli
szkolenie w ramach „Szlachetnej Paczki dla Powodzian”. Posiadają w
ramach tej akcji zgromadzone dary, które zamierzają przekazywać
potrzebującym rodzinom. Dla realizacji tego celu niezbędne jest
sfinansowanie kosztów dojazdu na tereny popowodziowe, gdyż, jako
młodzież szkolna nie posiadają wystarczających na ten cel środków, jak
również własnych samochodów. Zamierzają wynająć busa z
zaprzyjaźnionej firmy, dzięki czemu mogliby dotrzeć do potrzebujących
rodzin z Gminy Gorzyce. Poza tym niezbędne jest zakupienie „suchego
prowiantu” oraz napoi chłodzących.
Turniej bilardowy wraz z ogniskiem

Karolina
Chorab

Sebastian
Nabrzeski

Zaleszany

2010

Przemysław
Glanc

Grzegorz Garanty
lub Sebastian
Nabrzeski

Zaleszany

2010

15.

16.

Bądź szlachetny
razem z nami

17.

Bila

18.

Nie zaśmiecaj
matki Ziemi – My
Ci w tym
pomożemy

19.

Odkryj Piękno
Twojej Okolicy

20.

Ekstremalny
Teledysk

21.

Szlak kajakowy

22.

Liga Piłki Nożnej

23.

Delta

Projekt przewiduje przeprowadzenie w szkołach podstawowych i
gimnazjach na terenie Gminy Zaleszany akcji „drzewko za butelkę”.
Polega ona na porozumieniu się MRG z samorządem, a w szczególności z
Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach w zakresie
odbioru butelek plastikowych. W szkołach zostanie rozpropagowana akcja
poprzez ogłoszenia, ulotki i stosowne pisma do dyrektorów informująca o
zbiórce butelek plastikowych
Projekt skierowany jest do młodzieży z terenu naszej gminy. Założeniem
projektu jest rozwijanie zainteresowań młodzieży, jak również
promowanie współpracy w grupie. Tematyka prac zgłoszonych do
konkursu jest dowolna dzięki temu młodzi ludzie będą mogli rozwijać
swoje dotychczasowe pasje, jak i znaleźć te nieodkryte. Prace zgłoszone
do konkursu mogą przedstawiać obiekty architektoniczne, walory
przyrodnicze na terenie naszej gminy. Prace zgłaszane na konkurs można
uznać za pewien rodzaj sztuki. Ze względu na tematykę młodzi ludzie na
pewno w sposób ciekawy i atrakcyjny spędzą czas poświęcony na
przygotowanie prac. Kolejnym z założeń projektu jest propagowanie
wśród młodzieży idei fotografii, promowanie wszelkich zalet płynących z
fotografowania. Konkurs ma na celu również pokazanie piękna Gminy
Baranów Sandomierski nie tylko od strony zewnętrznej ale także pod
kątem jej ukrytego piękna.
Sebastian „Jesioł” Jesiołowski, młody raper (3 klasa technikum)
zaaranżował spotkania młodych ludzi, którzy w sposób niezależny,
nieformalny uprawiają ekstremalne sporty. To posłużyło Jesiołowi do
nagrania scenerii jego clipów.
Nowo powstałe stowarzyszenie skupiające ludzi „wody” zorganizowało
się w celu wyszukiwania lokalnych miejsc dla spływów kajakowych. Z ich
inicjatywy udało się wyznaczyć (odkryć) małą rzekę wśród lasów i łąk
dawnej Puszczy Sandomierskiej. Okazało się, iż w promieniu 20 km od
Nowej Dęby znajdują się nadal nieodkryte dla szerszej „publiczności”
szlaki wodne
Grupa młodzieży skupiona wokół ZS Nr 2 w Nowej Dębie zorganizowała
wakacyjne rozgrywki „dzikich” drużyn podwórkowych
Pasjonat modelarstwa samolotowego zorganizował lokalne zawody w
modelach latających. Ponadto grupa uczestniczyła w konkursach
modelarskich. Jak potem napisał o sobie: jego udział w projekcie otworzył
mu drogę do Technikum Lotnictwa w Rzeszowie

Aleksandra
Chorab

Sebastian
Nabrzeski

Zaleszany

2010

MRM

Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury
w Baranowie
Sandomierskim

Baranów
Sandomierski

2009

Pro Juventute

Nowa Dęba

2009

Uczniowski Klub
Sportowy
„STENGA”

Nowa Dęba

2009

Nowa Dęba

2009

Nowa Dęba

2009

Stowarzyszenie
na rzecz
ekorozwoju
sołectwa Jadachy

24.

Blisko boisko

Animator .lokalnej aktywności, sołtys sołectwa Chłopska Wola gm.
Pysznica zmobilizował grupę młodych osób z sołectwa oraz druhów OSP
do wybudowania boiska do gry w piłkę plażową. Podjęte działania
zaowocowały cyklem imprez integracyjnych.

25.

Młodzi wrażliwi

26.

U-rodziny

27.

Integracja przez
zabawę

28.

A gdy wolności
przyszedł czas 11
listopada

Organizacja wyjazdu do Filharmonii Rzeszowskiej dla dzieci i młodzieży
rozwijających pasje i umiejętności artystyczne
Akcja organizacji urodzin dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
poprowadzona przez lokalną animatorkę – studentkę 2 roku pedagogiki
Projekt ma na celu aktywizacje młodzieży z pobliskiej miejscowości i
zachęcenie do wspólnej integracji poprzez zakup stołu do piłkarzyków
oraz tarczy do lotek do Domu Ludowego w Ślęzakach oraz organizację
konkursów i imprez integracyjnych.
Projekt to dwa główne działania: organizacja warsztatów gitarowych i
akordeonowych oraz opracowanie strony wokalnej i muzycznej pieśni
patriotycznych i legionowych a także zaprezentowanie ich na
zorganizowanym koncercie.

29.

Bądź widoczny na
drodze

30.

Nasza droga do
Cannes

31.

Muzyczne centrum
świata

Krzysztof
Skrzypek

Sylwia
Zalewska
MŁODZI
TYTANI
Dorota
Drzewińska

Przedsięwzięcie polegać będzie na przeprowadzeniu akcji mającej na celu
propagowanie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze. Projekt
zakłada zorganizowanie spotkania szkoleniowego dotyczącego
bezpieczeństwa poruszania się po drodze oraz zakres udzielania pierwszej
pomocy. Projekt zakłada również zakup elementów odblaskowych typu
kamizelki rowerowe oraz opaski.
Projekt przewiduje realizację przez Młodzieżową Grupę Działania z
Samborca 20 minutowego filmu dokumentalnego opowiadającego o
mieszkańcach Gminy Samborzec.

Katarzyna
Młyniec

Projekt zakłada zakup sprzętu nagłaśniającego tj. kolumny wraz z
wzmacniaczem a także mikrofon oraz organizacje wspólnej zabawy,
organizację koncertów etc. Projekt ma na celu szerzenie aktywności wśród
dzieci i młodzieży oraz mieszkańców z terenu wsi Dymitrów Duży.

Katarzyna
Młyniec

Paweł Klimek

W latach 2009-2013 zrealizowano blisko 53 inicjatyw finansowanych w ramach akcji „Wygraj w Tysiąca”

Stowarzyszenie
Wspierania
Aktywności
Lokalnej w
Pysznicy
Gimnazjum w
Pysznicy

Pysznica

2009

Pysznica

2009

Zaleszany

2009

Sylwia Zalewska

Baranów
Sandomierski

2012

Stowarzyszenie
Inicjatyw
Społecznych
Ludzi Dobrej
Woli
Katarzyna
Młyniec

Baranów
Sandomierski

2012

Baranów
Sandomierski

2012

Gminne Centrum
Kultury, Sportu i
Rekreacji w
Samborcu
Katarzyna
Młyniec

Samborzec

2012

Baranów
Sandomierski

2012

