OPIS DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH W RAMACH, KTÓRYCH ZOSTANĄ
ZREALIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z WŁĄCZENIEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
(dalej Działanie Animacyjne)
w ramach projektu pn. Rewitalizacja na terenie gmin województwa
zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia
1. Nazwa działania animacyjnego

Z łąki do Ligi Mistrzów
2. Dane wolontariusza/wolontariuszy odpowiedzialnych z ramienia społeczności za działanie animacyjne
(nazwa, adres; liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia z ramienia społeczności, proszę wskazać
partnerów - nazwa, adres)

• 10 wolontariuszy w tym dorośli i dzieci – osoby związane i identyfikujące się z miejscowościami
Przystawy i Sławno
• Urząd Gminy Grzmiąca ul. 1 Maja 7, 78 – 450 Grzmiąca – partner w projekcie
• Nubian sp. z o.o. – partner w projekcie
Dane osoby odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia z ramienia społeczności (imię i nazwisko, telefon, e-mail)
Imię i nazwisko: Małgorzata Siara - sołtys
Telefon: 660 811 037
E-mail: artur@grzmiaca.org.pl
3. Czas i miejsce realizacji (należy wskazać konkretną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji działania
animacyjnego oraz miejsce jego realizacji, czyli obszar, np. miejscowość, gmina, lub nazwę społeczności, np. danej
wsi, dzielnicy)

Miejscem realizacji projektu jest miejscowość Sławno, gm. Grzmiąca, cz dz. nr 4/1, obręb Sławno.
Zadanie będzie realizowane w okresie 09.08 – 18.11.2017 r.
4. Krótka charakterystyka działania animacyjnego (max 1500 znaków ze spacjami) (należy wskazać na czym
polega przedsięwzięcie, jakie zadania należy przeprowadzić w ramach realizacji działań animacyjnych)

Działanie animacyjne będzie polegało na zagospodarowaniu placu rekreacyjnego w Sławnie. W ramach
projektu zostanie wybudowana wiata rekreacyjna o powierzchni ok. 45 m2. Do realizacji zadania zostaną
przeprowadzone następujące prace, które Katalog Norm Rzeczowych określa w następujący sposób:
• Roboty przygotowawcze
o Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o gr do 15 cm za pomocą spycharki
o Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o gr do 15 cm za pomocą spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubości humusu (ponad 15 cm)
o Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
o Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii IV na odległość do 10 m
• Wykonanie stóp fundamentowych
o Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o objętości do 2,5m3 z ręcznym układaniem
betonu
o Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o objętości do 2,5m3 z ręcznym układaniem
betonu
o Przygotowanie w warunkach polowych zbrojenia ze stali gładkiej śr. 8 mm
• Wykonanie utwardzenia z płyt chodnikowych
o Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
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•

•

o Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii IV na odległość do 10 m
o Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębok. 20 cm
o Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub.
warstwy po zag. 10 cm
o Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem
spoin piaskiem
o Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
Wykonanie konstrukcji drewnianej
o Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej - SŁUPY SŁ1 i SŁ2
o Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
tarcicy nasyconej - PŁATWIE PŁ1 i PŁ2
o Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
tarcicy nasyconej - PŁATWIE BOCZNE PB1
o Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
tarcicy nasyconej - DZWIGAR DW1
o Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
o Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24 cm
o Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej – ANALOGIA wykonanie ścianki ażurowej
Pokrycie dachowe
o Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm
o Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm
o Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm
o Pokrycie dachów płytami azbestowo-cementowymi falistymi na łatach drewnianych WF-6 ANALOGIA pokrycie blachodachówką ocynkowana powlekaną dwustronnie

5. Z czego wynika potrzeba realizacji działania animacyjnego? (max 1500 znaków ze spacjami) (należy
wskazać na jakie potrzeby odpowiada działanie animacyjne z perspektywy społeczności, do której jest kierowany,
co jest problemem, jakie są jego przyczyny i skutki)

Sołectwo Przystawy składa się z dwóch miejscowości: Przystaw i Sławna oddalonych od siebie ok. 5km.
Od wielu lat w Sławnie nie ma żadnego miejsca o charakterze kulturalno-oświatowym czy też sportoworekreacyjnym, gdzie mieszkańcy będą mogli się spotkać chociażby na zebraniu sołeckim, wydarzeniach
rozrywkowych, rekreacyjnych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak własnego terenu gminy
w samej miejscowości Sławno z przeznaczeniem na cel publiczny. W ostatnich latach tylko z dobrej woli i
za zgodą właściciela (lokalnego przedsiębiorcy) zostało nieformalnie utworzone mini boisko do piłki
nożnej stając się zaczątkiem do dalszych działań w kierunku tworzenia terenu rekreacyjnego wsi, którego
głównym elementem będzie wiata. Mieszkańcy wielokrotnie apelowali do władz gminy o utworzenie
miejsca, które będzie sprzyjać integracji społecznej, powstawaniu nowy i zacieśnianiu starych więzi
społecznych, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz będzie alternatywą dla negatywnych zjawisk,
których na terenach popeegerowskich nie brakuje. Wiata na terenie rekreacyjnym będzie jedynym
miejscem w Sławnie tworzącym szeroko pojętą infrastrukturę społeczną, skupiającym i przyciągającym
lokalną społeczność tworząc jednocześnie alternatywę spędzania wolnego czasu.
6. Kim będą odbiorcy? (max 1000 znaków ze spacjami) (należy wskazać osoby, które będą korzystać z działania
animacyjnego np. uczestnicy warsztatów, pikników, słuchacze koncertów, proszę podać ich liczbę)

Z uwagi na to, że teren rekreacyjny będzie ogólnodostępny odbiorcami działania animacyjnego będą
przede wszystkim wszyscy mieszkańcy sołectwa Przystawy (210 osób) ze szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców Sławna (93 osoby).
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7. Jaki jest główny cel? Jakie dobro wspólne będzie rozwijane za pomocą działań animacyjnych? (max 1000
znaków ze spacjami)

Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości życia oraz aktywizacja i integracja społeczna
mieszkańców sołectwa Przystawy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Sławna. Projekt
rozszerzy bazę sportowo-rekreacyjną w sołectwie podnosząc standard i możliwość aktywnego spędzania
wolnego czasu. Dzięki realizacji operacji na zagospodarowanym terenie powstaną warunki do realizacji
przedsięwzięć skierowanych do wszystkich mieszkańców o charakterze społecznym, rekreacyjnym,
sportowym i edukacyjnym (nauka poprzez zabawę). Wzrośnie częstotliwość spotkań, co będzie sprzyjało
powstawaniu nowych i zacieśnianiu starych więzi społecznych. Ogólnodostępność miejsca rekreacji
będzie pozytywnie wpływała na umacnianie porozumienia międzypokoleniowego, gdyż teren rekreacyjny
będzie wykorzystywany przez różne grupy społeczne i wiekowe.
Realizowana operacja przyczyni się do poprawy ładu przestrzennego. Drewniana wiata wykonana zgodnie
ze sztuką budowlaną zapewne poprawi wizerunek wsi. Wiata oraz pozostały teren rekreacyjny
wykorzystywany będzie przez różne grupy społeczne, a tym samym przyczyni się do promowania
zasobów ludzkich.
Mieszkańcy w trakcie realizacji projektu zwiększą swoje kompetencje w zakresie planowania i realizacji
wspólnych przedsięwzięć.
8. Jakie są planowane produkty i rezultaty? (max 1000 znaków ze spacjami) Co się zmieni w wyniku realizacji
działania animacyjnego w obszarze zdegradowanym? Należy opisać zakładane produkty i rezultaty: jakościowe i
ilościowe, oddziaływanie na odbiorców oraz jaki wpływ będą miały na środowisko/społeczność lokalną.

Realizacja działania przyniesie za sobą następujące rezultaty:
1. Zostanie zagospodarowane miejsce rekreacyjne – wybudowana wiata rekreacyjna
2. 10 osób zaangażuje się w działania wolontarystyczne na rzecz swojej społeczności,
3. 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie miało okazję do integracji ze społecznością
lokalną oraz do włączenia się w działania na rzecz swojego otoczenia,
1. Powstanie miejsce do spędzania czasu wolnego i pielęgnowania relacji sąsiedzkich
2. Mieszkańcy wsi lepiej się poznają i zintegrują,
3. Zainicjowany zostanie proces angażowania się mieszkańców w sprawy swojej społeczności, kolejnych
działań na rzecz rozwoju wsi.
4. Mieszkańcy nabędą nowych umiejętności w postaci wykonywania drobnych prac przy budowie wiaty.
9. Harmonogram zadań zaplanowanych w projekcie. Prosimy wskazać zadania planowane do realizacji w
ramach działań animacyjnych wraz z terminami ich wykonania.
Poszczególne zadania w
Wartość etapu w PLN
Termin realizacjiTermin realizacjizakresie realizowanego
rozpoczęcie
zakończenia
działania animacyjnego
(DD-MM-RRRR)
(DD-MM-RRRR)

Etap I: Budowa wiaty
rekreacyjnej

09.08.2017

18.11.2017

10. Przewidywany udział wolontariuszy w działaniu animacyjnym (min. 10 osób) (max 1000 znaków ze
spacjami). Proszę opisać rolę wolontariuszy w realizacji działań animacyjnych oraz wskazać ich liczbę i czas
pracy przy realizacji działania animacyjnego, posiadane umiejętności doświadczenie w danym zakresie.
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Wolontariuszami w projekcie będzie 10 osób. Wolontariusze zaangażowani będą przez cały okres
realizacji projektu w zależności od potrzeby.
Zakładamy, że wolontariusze:
• wykonają prace porządkowe przy placu rekreacyjnym i w jego bezpośrednim otoczeniu na każdym
etapie realizacji projektu
• wykonają prace porządkowe poprawiające wizerunek miejscowości, np. sprzątanie miejscowości,
koszenie boiska
• zaangażują się w organizację i przygotowanie każdego spotkania w ramach projektu,
• wykonają drobne prace przy budowie wiaty
Wykonywanie powyższych czynności nie wymaga specjalnych umiejętności i kwalifikacji.
11. W jaki sposób działania animacyjne wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym* (min. 10
osób) ? Proszę opisać (max 1000 znaków ze spacjami) - wstępną wersję wypełnia Animator/Facylitator,
pełną wersję wypełnia Operator
*Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
o
osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
o
osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
o
osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji
opiekuńczo wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
o
osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
o
osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
o
osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
o
rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność
sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; − osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
o
osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);
o
osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
o
osoby niesamodzielne;
o
osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
o
osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020

Działania animacyjne w miejscowości Sławno zakładają zaangażowanie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Zaangażowanie to ma wymiar:
• Edukacyjny - osoby te uczestniczyć będą w planowaniu działań. W ten sposób nabędą
umiejętności pracy w grupie, swobodnego wypowiadania się, zgłaszania pomysłów itp.
• Społeczny - poprzez podejmowanie się drobnych prac w ramach planowanych działań zwiększa
się kompetencje społeczne.
12. Prosimy o wskazanie osób i instytucji uczestniczących w realizacji działania animacyjnego i w jakim
zakresie? (należy wypełnić poniższą tabelę poprzez wpisanie nazwy podmiotu, imion i nazwisk osób
uczestniczących w realizacji działania animacyjnego w odpowiednich miejscach lub jeśli nie dotyczy wpisać “nie
dotyczy” )
Zał. do pkt. 12.

Wsparcie finansowe
Wsparcie w formie
wykonania pracy w
projekcie
Użyczenie sali,
pomieszczenia, terenu
Użyczenie środków
transportu

Samorząd i
instytucje
publiczne

Firmy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
10 osób

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nubian sp. z
o.o.
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Organizacje
pozarządowe
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Wolontariusze

Inni (wpisać
nazwę)

Środki materialne (np.
przedmioty biurowe,
materiały potrzebne w
projekcie, narzędzia)
Wsparcie
konsultacyjne,
doradztwo

UG
Grzmiąca

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Inne jakie……

Nie dotyczy

Nubian sp. z
o.o. –
przygotowanie
projektu wiaty,
kosztorysu,
wykonanie
projektu
zagospodarowa
nia terenu,
opłacenie mapy
do celów
projektowych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

KARR S.A,
Animatorka
lokalna,
doradczyni,
facylitator
Nie dotyczy

13. Budżet działania animacyjnego
UWAGA:
a) budżet należy opracować w walucie PLN, wskazując kwoty całkowite - koszty w wartościach brutto lub w
przypadku honorariów wynagrodzenie z wszystkimi pochodnymi;
b) należy podać poszczególne wydatki wraz z kalkulacją;
c) budżet powinien uwzględniać wyłącznie koszty kwalifikowalne, zgodnie z Regulaminem dotyczącym
procedur realizacji i finansowania działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez
mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej w ramach
projektu “Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w
Specjalnej Strefie Włączenia” - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.07.01.00-32-K601/16-00;
d) należy pamiętać o tym, aby budżet był spójny z zaplanowanymi zadaniami w punkcie 9;
Jednostka
Ilość
Cena
Wartość
Nazwa wydatku
miary
jednostkowa
(ilość x cena jedn.)
Lp.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Roboty przygotowawcze
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o
grubości do 15 cm za pomocą spycharki
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o gr do
15 cm za pomocą spycharki - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości humusu (ponad
15 cm)
Pomiary przy wykopach fundamentowych w
terenie równinnym i nizinnym
Odspajanie i przewóz taczkami gruntu
kategorii IV na odległość do 10 m
Wykonanie stóp fundamentowych
Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o
objętości do 2,5m3 z ręcznym układaniem
betonu
Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o
objętości do 2,5m3 z ręcznym układaniem
betonu
Przygotowanie w warunkach polowych

m2

60

m2

60

m3

8

m3

8

m3

1,29

m3

1,29

t

0,10
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8.
9.
10.

11.

12.

13.

14

15

16

17

18
19
20

21
22
23

zbrojenia ze stali gładkiej śr. 8 mm
Wykonanie utwardzenia z płyt
chodnikowych
Pomiary przy wykopach fundamentowych w
terenie równinnym i nizinnym
Odspajanie i przewóz taczkami gruntu
kategorii IV na odległość do 10 m
Mechaniczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-IV głębok. 20 cm
Mechaniczne zagęszczanie warstwy
odsączającej w korycie lub na całej szer.
drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5cm na podsypce piaskowej, z
wypełnieniem spoin piaskiem
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
Wykonanie konstrukcji drewnianej
Słupy o długości ponad 2m i przekroju do
180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej - SŁUPY SŁ1 i SŁ2
Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i
przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
dachowych z tarcicy nasyconej - PŁATWIE
PŁ1 i PŁ2
Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i
przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
dachowych z tarcicy nasyconej - PŁATWIE
BOCZNE PB1
Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i
przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
dachowych z tarcicy nasyconej - DZWIGAR
DW1
Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm
w rozstawie ponad 24 cm
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy
nasyconejlub równoważne
Pokrycie dachowe
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości
0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu do
25cm
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej
grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm
Rury spustowe z blachy ocynkowanej
grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm
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24

Pokrycie dachów blachodachówką
ocynkowana powlekaną dwustronnie
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RAZEM - maksymalnie 15 000,00 zł
14. Uwarunkowania formalno-prawne (należy odnieść się do uwarunkowań wynikających z procedur
zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego. Wskazać, czy inwestycja jest zgodna ze studium lub
planem miejscowym i czy do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie
na budowę albo wymagane są inne decyzje administracyjne. Należy także określić, czy jest zgoda właściciela
nieruchomości na realizację zadania inwestycyjnego na jego terenie, względnie czy dysponuje się nieruchomością
na cele projektu (np. użyczenie, dzierżawa).
Teren w posiadaniu firmy prywatnej, z wolą właściciela przekazania prawa do dysponowania gruntem z
wszelkimi powstałymi urządzeniami (wiatą rekreacyjną) na rzecz gminy w formie użyczenia. Prezes firmy
Nubian sp. z o.o. dodatkowo zobowiązał się, że wykona we własnym zakresie wszelkie niezbędne
dokumentacje techniczne (mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu) oraz wystąpi
do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę wiaty.
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