
Najlepsze przedsięwzięcie Najlepsze przedsięwzięcie 
Odnowy WsiOdnowy Wsi

GMINA GÓRA

Odnowy WsiOdnowy Wsi
Koncert CharytatywnyKoncert Charytatywny
„Ka Ŝdy moŜe pomóc”„Ka Ŝdy moŜe pomóc”

Ślubów 2010Ślubów 2010



Spis treściSpis treści
�� Kryterium 1: Pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter projektuKryterium 1: Pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter projektu

�� Kryterium 2: ZaangaŜowanie społeczności lokalnej w realizacje i Kryterium 2: ZaangaŜowanie społeczności lokalnej w realizacje i 
funkcjonowanie projektufunkcjonowanie projektu

�� Kryterium 3: oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu Kryterium 3: oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu �� Kryterium 3: oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu Kryterium 3: oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu 
odnowy wsi.odnowy wsi.

�� Kryterium 5: Finansowanie ze środków innych (poza budŜetowe)Kryterium 5: Finansowanie ze środków innych (poza budŜetowe)

�� Galeria zdjęćGaleria zdjęć

�� KoniecKoniec



Kryterium 1Kryterium 1
Pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter projektuPomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter projektu

(wzorcowość i innowacyjność projektu, jakość wykonania projektu, spójność z (wzorcowość i innowacyjność projektu, jakość wykonania projektu, spójność z 
charakterem miejscowości, strategią rozwoju i innymi projektami)charakterem miejscowości, strategią rozwoju i innymi projektami)

Koncert charytatywny pod hasłem „KaŜdy moŜe pomóc: jest imprezą organizowaną coroczne w Koncert charytatywny pod hasłem „KaŜdy moŜe pomóc: jest imprezą organizowaną coroczne w 
okresie Świąt Wielkanocnych. Odbywa się ona na sali wiejskiej od początku powstania w Ślubowie okresie Świąt Wielkanocnych. Odbywa się ona na sali wiejskiej od początku powstania w Ślubowie 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Razem moŜemy więcej”. Współorganizatorami tej akcji są Zespół Szkołą Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Razem moŜemy więcej”. Współorganizatorami tej akcji są Zespół Szkołą Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Razem moŜemy więcej”. Współorganizatorami tej akcji są Zespół Szkołą Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Razem moŜemy więcej”. Współorganizatorami tej akcji są Zespół Szkołą 
Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie i Parafia p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Kłodzie Górowskiej. Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie i Parafia p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Kłodzie Górowskiej. 
Jest to impreza cykliczna. W tym roku odbyła się po raz ósmy. Ideą koncertu jest uwraŜliwianie Jest to impreza cykliczna. W tym roku odbyła się po raz ósmy. Ideą koncertu jest uwraŜliwianie 
mieszkańców na świadczenie pomocy chorym, poszkodowanym w wypadkach, a szczególnie chorym mieszkańców na świadczenie pomocy chorym, poszkodowanym w wypadkach, a szczególnie chorym 
dzieciom. Przez poprzednie siedem lat świadczyliśmy taka pomoc dzieciom z naszej miejscowości lub dzieciom. Przez poprzednie siedem lat świadczyliśmy taka pomoc dzieciom z naszej miejscowości lub 
gminy (rannym w wypadkach, chorym na nieuleczalne choroby). W tym roku zbierano środki finansowe na gminy (rannym w wypadkach, chorym na nieuleczalne choroby). W tym roku zbierano środki finansowe na 
potrzeby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Nie byłoby to potrzeby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Nie byłoby to 
moŜliwe bez mieszkańców wsi Ślubów, ZSPiP w Ślubowie oraz Parafii w Kłodzie Górowskiej p.w. moŜliwe bez mieszkańców wsi Ślubów, ZSPiP w Ślubowie oraz Parafii w Kłodzie Górowskiej p.w. 
PodwyŜszenia KrzyŜa Św. Mieszkańcy Ślubowa zawsze chętnie świadczyli pomoc potrzebującym. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. Mieszkańcy Ślubowa zawsze chętnie świadczyli pomoc potrzebującym. 
Zbierano juŜ fundusze dla poszkodowanych w powodziach, poŜarach, tajfunach. Dlatego wspieranie Zbierano juŜ fundusze dla poszkodowanych w powodziach, poŜarach, tajfunach. Dlatego wspieranie 
„Koncertu Charytatywnego” i udział przede wszystkim mieszkańców wsi jest naturalną potrzebą „Koncertu Charytatywnego” i udział przede wszystkim mieszkańców wsi jest naturalną potrzebą 
świadczenia pomocy ludziom w cięŜkich sytuacjach Ŝyciowych. Jest to wielki dar serca ludzi, którzy nie są świadczenia pomocy ludziom w cięŜkich sytuacjach Ŝyciowych. Jest to wielki dar serca ludzi, którzy nie są 
obojętni na ludzką tragedie. obojętni na ludzką tragedie. 



Kryterium 2Kryterium 2
ZaangaŜowanie społeczności lokalnej w realizację i funkcjonowanie projektuZaangaŜowanie społeczności lokalnej w realizację i funkcjonowanie projektu

W organizację Koncertu Charytatywnego są zaangaŜowane następujące podmioty:W organizację Koncertu Charytatywnego są zaangaŜowane następujące podmioty:

�� ZespółZespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie,Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie,

�� Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Razem moŜemy więcej”,Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Razem moŜemy więcej”,

�� Koło Gospodyń Wiejskich,Koło Gospodyń Wiejskich,

�� Parafia p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Kłodzie Górowskiej,Parafia p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Kłodzie Górowskiej,

�� Rada Rodziców przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie,Rada Rodziców przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie,

�� Grupa Odnowy Wsi.Grupa Odnowy Wsi.

W realizacji projektu zaangaŜowane były wszystkie w/w podmioty:W realizacji projektu zaangaŜowane były wszystkie w/w podmioty:

�� mieszkańcy i członkowie Grupy Odnowy Wsi mieszkańcy i członkowie Grupy Odnowy Wsi –– pieczenie ciast, datki do puszek,pieczenie ciast, datki do puszek,

�� prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Razem moŜemy więcej”, rodzice i nauczyciele ZSPiP w Ślubowie prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Razem moŜemy więcej”, rodzice i nauczyciele ZSPiP w Ślubowie ––
wykonanie i sprzedaŜ stroików wielkanocnych, palm, baranków, pisanek,wykonanie i sprzedaŜ stroików wielkanocnych, palm, baranków, pisanek,

�� Rada Rodziców, pracownicy ZSPiP w Ślubowie Rada Rodziców, pracownicy ZSPiP w Ślubowie –– obsługa kawiarenki (sprzedaŜ ciasta, kawy, herbaty),obsługa kawiarenki (sprzedaŜ ciasta, kawy, herbaty),

�� dzieci i nauczyciele ZSPiP w Ślubowie dzieci i nauczyciele ZSPiP w Ślubowie –– udział w części artystycznej oraz wykonanie plakatów udział w części artystycznej oraz wykonanie plakatów 
informujących o Koncercie,informujących o Koncercie,

�� Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Kłodzie Górowskiej Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Kłodzie Górowskiej –– zapoznanie z ideą zapoznanie z ideą 
Koncertu w czasie mszy św. i zaproszenie wszystkich mieszkańców na imprezę.Koncertu w czasie mszy św. i zaproszenie wszystkich mieszkańców na imprezę.

następna > >



Tegoroczny koncert był przygotowany z myślą o dzieciach, a dedykowany ludziom Tegoroczny koncert był przygotowany z myślą o dzieciach, a dedykowany ludziom 
„wielkiego serca”, dzięki którym Ŝycie chorego dziecka, choć przez chwilę stanie się „wielkiego serca”, dzięki którym Ŝycie chorego dziecka, choć przez chwilę stanie się 
piękniejsze i radośniejsze.piękniejsze i radośniejsze.

„Nie sztuka kolorowe Ŝycie postrzegać na róŜowo,„Nie sztuka kolorowe Ŝycie postrzegać na róŜowo,
ale sztuka by w Ŝyciu szarym postrzegać kolory”ale sztuka by w Ŝyciu szarym postrzegać kolory”

To motto towarzyszyło sponsorom koncertu To motto towarzyszyło sponsorom koncertu –– darczyńcom o ofiarodawcom cennych darczyńcom o ofiarodawcom cennych 
przedmiotów licytowanych w trakcie koncertu. Koncert Charytatywny zgromadził liczną przedmiotów licytowanych w trakcie koncertu. Koncert Charytatywny zgromadził liczną 
publiczność. Oprócz mieszkańców okolicznych wsi goszczono: Burmistrza Miasta i Gminy publiczność. Oprócz mieszkańców okolicznych wsi goszczono: Burmistrza Miasta i Gminy publiczność. Oprócz mieszkańców okolicznych wsi goszczono: Burmistrza Miasta i Gminy publiczność. Oprócz mieszkańców okolicznych wsi goszczono: Burmistrza Miasta i Gminy 
Góra Góra –– p. Irenę Krzyszkiewicz, przewodniczącego Rady Miejskiej w Górze p. Irenę Krzyszkiewicz, przewodniczącego Rady Miejskiej w Górze –– p. Jerzego p. Jerzego 
Kubickiego, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Kubickiego, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu –– p. Bogumiłę Rewers, p. Bogumiłę Rewers, 
kierownika Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Górze kierownika Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Górze –– p. Jana Rewersa, radną p. Jana Rewersa, radną 
Gminy Góra Gminy Góra –– p. Anielę Gągała, p. GraŜynę Januś, sołtysów: p. Alicję Sulikowską i p. Anielę Gągała, p. GraŜynę Januś, sołtysów: p. Alicję Sulikowską i 
Małgorzatę Makles oraz przedstawicielki Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Małgorzatę Makles oraz przedstawicielki Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z 
prezesem prezesem –– p. Reginą Kumala oraz lidera Odnowy Wsi p. Reginą Kumala oraz lidera Odnowy Wsi –– p. Agnieszkę Ziobroniewicz i p. Agnieszkę Ziobroniewicz i 
przewodniczącą KGW w Ślubowie przewodniczącą KGW w Ślubowie –– p. Ewę Andrzejewską.p. Ewę Andrzejewską.

< < poprzednia



Kryterium 3Kryterium 3

Oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu odnowy wsiOddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu odnowy wsi

„Koncert Charytatywny jest wpisany do Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ślubów jako „Koncert Charytatywny jest wpisany do Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ślubów jako 
impreza cykliczna, odbywająca się co roku w okresie Świąt Wielkanocnych. Jest to oddolna impreza cykliczna, odbywająca się co roku w okresie Świąt Wielkanocnych. Jest to oddolna 
inicjatywa mieszkańców wsi.inicjatywa mieszkańców wsi.

Projekt ten ma duŜe znaczenie dla przebiegu odnowy wsi. Coroczne uczestniczenie Projekt ten ma duŜe znaczenie dla przebiegu odnowy wsi. Coroczne uczestniczenie Projekt ten ma duŜe znaczenie dla przebiegu odnowy wsi. Coroczne uczestniczenie Projekt ten ma duŜe znaczenie dla przebiegu odnowy wsi. Coroczne uczestniczenie 
mieszkańców w organizacji Koncertu sprawiło, Ŝe duŜo łatwiej i szybciej moŜemy mieszkańców w organizacji Koncertu sprawiło, Ŝe duŜo łatwiej i szybciej moŜemy 
zrealizować inne „nowe projekty”. Uczestnicząc w realizacji nowych przedsięwzięć w coraz zrealizować inne „nowe projekty”. Uczestnicząc w realizacji nowych przedsięwzięć w coraz 
większym stopniu postępuje integracja mieszkańców wsi oraz wspólne działania prowadzące większym stopniu postępuje integracja mieszkańców wsi oraz wspólne działania prowadzące 
do jej rozwoju.do jej rozwoju.



Kryterium 5Kryterium 5

Finansowanie ze środków innych (poza budŜetowych)Finansowanie ze środków innych (poza budŜetowych)

„Koncert Charytatywny” jako projekt całkowicie jest finansowany z funduszy „Koncert Charytatywny” jako projekt całkowicie jest finansowany z funduszy 
pozabudŜetowych. Środki uzyskujemy z licytacji przedmiotów wartościowych ofiarowanych pozabudŜetowych. Środki uzyskujemy z licytacji przedmiotów wartościowych ofiarowanych 
przez darczyńców (ręcznie haftowane serwetki, kosz z darami od dzieci ze szkoły, naczynia przez darczyńców (ręcznie haftowane serwetki, kosz z darami od dzieci ze szkoły, naczynia 
tupperware pozyskane z pokazów oraz inne przedmioty ofiarowane przez prywatnych tupperware pozyskane z pokazów oraz inne przedmioty ofiarowane przez prywatnych 
darczyńców). Fundusze zasilają równieŜ środki uzyskane ze sprzedaŜy ciasta i kawy, ozdób darczyńców). Fundusze zasilają równieŜ środki uzyskane ze sprzedaŜy ciasta i kawy, ozdób darczyńców). Fundusze zasilają równieŜ środki uzyskane ze sprzedaŜy ciasta i kawy, ozdób darczyńców). Fundusze zasilają równieŜ środki uzyskane ze sprzedaŜy ciasta i kawy, ozdób 
wielkanocnych. Wszyscy pomagają przed i po organizacji koncertu. wielkanocnych. Wszyscy pomagają przed i po organizacji koncertu. 

W tym roku na konto W tym roku na konto Fundacji Na Ratunek Dzieciom Z Chorobą Nowotworową Fundacji Na Ratunek Dzieciom Z Chorobą Nowotworową 
przekazaliśmy 5.000zł.przekazaliśmy 5.000zł.

Otrzymaliśmy za to piękne podziękowanie z rąk pani Prezes Fundacji. Otrzymaliśmy za to piękne podziękowanie z rąk pani Prezes Fundacji. 

podziękowanie



GaleriaGaleria
Dzieci z puszkamiDzieci z puszkamiDzieci z puszkamiDzieci z puszkami

Przywitanie zaproszonych gości i mieszkańcówPrzywitanie zaproszonych gości i mieszkańcówPrzywitanie zaproszonych gości i mieszkańcówPrzywitanie zaproszonych gości i mieszkańców

Występy dzieci z  miejscowej szkołyWystępy dzieci z  miejscowej szkołyWystępy dzieci z  miejscowej szkołyWystępy dzieci z  miejscowej szkoły

Występy nauczycieli z miejscowej szkołyWystępy nauczycieli z miejscowej szkołyWystępy nauczycieli z miejscowej szkołyWystępy nauczycieli z miejscowej szkoły

następna > >



Licytacja przedmiotów ofiarowanych przez darczyńcówLicytacja przedmiotów ofiarowanych przez darczyńcówLicytacja przedmiotów ofiarowanych przez darczyńcówLicytacja przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców

SprzedaŜ ciast oraz ozdób wielkanocnychSprzedaŜ ciast oraz ozdób wielkanocnychSprzedaŜ ciast oraz ozdób wielkanocnychSprzedaŜ ciast oraz ozdób wielkanocnych

< < poprzednia



GALERIA

Datki do puszek zbierano po kaŜdej mszy św., jak równieŜ przed salą wiejską
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