SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA MÓJ STRASZECIN W 2009 ROKU

Styczeń – zakończenie prac modernizacyjnych i otwarcie siedziby stowarzyszenia.
Rozstrzygnięcie konkursu ‘Świąteczny dom’.
Luty - kulig rodzinny z pieczeniem kiełbasek na terenie leśnictwa Korzeniów.
-wyjazd do Rzeszowa -kino 3D, fikoland, gry i zabawy dla 112 uczniów szkoły
podstawowej w Straszęcinie
-Bal Kotylionowy – dochód z loterii przeznaczony na akcje letnią dla dzieci
ze Straszęcina.
Marzec - mikrogrant z Fundacji Batorego – kawiarenka obywatelska, debaty
dotyczące bezpieczeństwa drogowego i stanu infrastruktury w Straszęcinie;
–pierwsze spotkania klubu biegacza-truchtacza /Nornic Walking/;
Kwiecień- Dzień Seniora- spotkanie z najstarszymi mieszkańcami miejscowości
połączone z występami młodzieży i wspólnym biesiadowaniem;
Maj - debata publiczna na temat: „Bezpieczeństwo drogowe i stan infrastruktury
drogowej na terenie wsi Straszęcin”;
-uczestnictwo w akcji „Cała Polska biega”;
- udział w ogólnopolskim spotkaniu organizacji działających na obszarach wiejskich
Maróz 2009;
Czerwiec-„Bieg na powitanie lata.”- zawody w różnych grupach wiekowych
z nagrodami dla wszystkich uczestników biegu;
Dwudniowa wizyta koordynatorów akcji „Masz głos, masz wybór” z Fundacji
Batorego oraz Stowarzyszenia Szkoła Liderów.
Lipiec - wyjazd do Krakowa w ramach akcji „Najpiękniejszy dzień lata” 48 uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum /kino, aqua park, pływanie statkiem po Wiśle, wizyta
w Telewizji Kraków, posiłek/;
Sierpień- podpisanie umowy z Urzędem Wojewódzkim na utworzenie ifunkcjonowanie
świetlicy socjoterapeutycznej w Straszęcinie od 09.2009-31.12.2009;
Wrzesień-otwarcie świetlicy – zajęcia dla dzieci pon-piątek
od godz. 13-17 /zajęcia plastyczne, gry zabawy edukacyjne, ćwiczenia sportowe, pomoc
w nauce, opieka psycho-terapeuty, poczęstunek/ ;

Październik – walne zebranie, szkolenia dla członków stowarzyszenia;
Spotkanie w siedzibie Fundacji Batorego w W-wie z członkami zarządu fundacji i
koordynatorami dotyczące propozycji rozwiązań przyszłych działań skierowanych do
lokalnych organizacji z terenów wiejskich.
Listopad – impreza andrzejkowa – dochód z loterii przeznaczony na organizacje akcji
lato dla dzieci ze Straszęcina;
Debata podsumowująca działania w ramach akcji ‘Masz głos, masz wybór’ z udziałem
mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych władz i instytucji. Wyniki konkursu dla
dzieci „Moja droga do szkoły”
Grudzień – wyjazd dzieci do kina Helios w Rzeszowie, fikolandu i MC.
Opłatek i prezenty mikołajkowe dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych.
Zakończenie roku.
Stowarzyszenie zorganizowało miejsce pracy dla 1 osoby zatrudnionej na potrzeby
organizacji przez Powiatowy Urząd Pracy /umowa o staż od 01.05.2009 do 31.04.2010/.
Przystąpiliśmy do inicjatywy ‘Wspólny szlak’ zrzeszającej wiejskie organizacje pozarządowe.
Przez cały rok członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w darmowych szkoleniach
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zaangażowaniem członków na rzecz stowarzyszenia pomagają nam wolontariusze oraz ludzie
dobrej woli z całego kraju. Złożyliśmy 7 wniosków do różnych instytucji grantodawczych.
Z trzech otrzymaliśmy wsparcie PUW, Fundacja Batorego oraz Fundusz Współpracy.
Wspólnie udało nam się zintegrować i zaangażować w działania około 1000 osób
z naszej miejscowości. Członkowie stowarzyszenia zabiegają o pozyskanie środków na dalsze
zajęcia dla mieszkańców miejscowości, składając wnioski o dofinansowanie do różnych
organizacji grantodawczych. Poza członkami stowarzyszenia w powyższych działaniach
wspierał nas lokalny biznes.

