Sprawozdanie z działalności grupy projektowej
Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog w Dąbrowie Górniczej

1. Czas trwania: Grupa projektowa powstała w II połowie 2017 r., na podstawie
inicjatywy oddolnej członków stowarzyszenia CKiM Dialog oraz zgody Zarządu.
Spotkania członków grupy trwają do nadal.
2. Cel: Celem działalności zespołu jest nauka pisania wniosków o dofinansowanie
projektów oraz realizacja indywidualnych projektów zgodnych ze statusem
Stowarzyszenia.
3. Ilość uczestników: Grupa składa się z koordynatora oraz 4-5 uczestników.
4. Kanałami do kontaktu między uczestnikami są spotkania (2-4 w miesiącu),
messenger, e-maile oraz wirtualna chmura z dokumentami.
5. Działalność grupy:
Etap I: Magdalena Mike z Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie
Górniczej przeprowadziła w 2017 r., 4 spotkania warsztatowe dotyczące zasad
tworzenia pomysłu projektu, jego realizacji oraz wypełniania wniosków. Następnie
odbywały się spotkania z koordynatorem. Każdy uczestnik otrzymywał pracę
domową do wykonania do czasu kolejnego spotkania.
Etap II: Początkowo były omawiane pomysły, jakie grupa chciałaby i była w stanie
zrealizować. Wspólnie zadecydowano o stworzeniu projektu dla młodzieży
pt.: ”Kierunkowskaz - pierwsze kroki na rynku pracy”. Został określony cel, potrzeby
uczestników, grupa docelowa, partnerzy oraz tematyka warsztatów. Stworzono bazę
przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich na terenie Dąbrowy Górniczej,
Sosnowca i Będzina. Do liceów oraz techników zostały wysłane drogą elektroniczną,
pisma informacyjne wraz z ankietą dotyczącą tematyki planowanych warsztatów.
Otrzymaliśmy odpowiedzi od 3 zainteresowanych placówek. W międzyczasie został
ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, konkurs
„Młodzież solidarna w działaniu”. Grupa podjęła się możliwości złożenia wniosku o
dofinansowanie ww. konkursie. Opracowanie wniosku przysporzyło pewnych
problemów wynikających z braku doświadczenia oraz dużej ilości kryteriów do
spełnienia. Spowodowało to zniechęcenie do dalszej próby realizacji pomysłu.
07.06.2018 r. na maila każdy z uczestników grupy otrzymał przykładowe wzory
uzupełnionych wniosków - 3 załączniki.
Etap IV: Grupa również zajmowała się przygotowaniami do Festiwalu Ludzi
Aktywnych oraz uczestnictwem w przedsięwzięciu.
Etap III: Po nieudanej próbie napisania pierwszego, zbyt trudnego wniosku, grupa
podjęła się możliwości realizacji kolejnego pomysłu. Zaczęto zbierać dane do
realizacji projektu „Bezpieczny senior, kampania informacyjna o zagrożeniu dla
seniorów”. Grupa podzieliła się zadaniami i zbieraliśmy informacje na temat potrzeb
seniorów w naszym mieście. Pomysł kampanii informacyjnej przeobraził się w
podręczny poradni dla seniorów (broszurę). Ostatecznie projekt ewaluował do
projektu międzypokoleniowego „Senior, mój znajomy”, którym mają zostać objęci
nie tylko osoby starsze ale i młodzież. Grupa podjęła się kolejnej próby napisania
wniosku o dofinansowanie. Tym razem konkurs ogłoszony został w ramach realizacji
zadania publicznego na dotację z budżetu gminy Dąbrowy Górniczej.
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