ZAKRES DZIAŁAŃ ORGANIZACJI W OKRESIE 06.2021
– 07.2022
1.

Odkrzaczyliśmy i wysprzątaliśmy teren plaży gminnej nad brzegiem Sanu.

2.

Odtworzyliśmy utwardzoną drogę dojazdową na teren stowarzyszenia oraz parking dla Gości pola
namiotowego – środki pochodziły z konkursu grantowego POWES II (kwota dofinansowania 5 000
PLN).

3.

Wybudowaliśmy wiatę szkoleniową z zielonym dachem – środki pochodziły z konkursu grantowego
– Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 – 2023 (łączna kwota projektu bez pracy wolontariuszy i
członków stowarzyszenia – 14 191,92 PLN).

4.

Przeprowadziliśmy cykl trzech warsztatów tematycznych – 1. Rękodzielnicze; 2. Przyrodnicze;
3. Rytmiczne – łącznie wzięło w nich udział ok. 100 osób.

5.

Zaadaptowaliśmy teren pod
bazę namiotową
oraz przestrzeń
szkoleniowokulturalną. Odkrzaczyliśmy, usunęliśmy zalegające śmieci oraz przewrócone drzewa. Systematycznie
kosimy trawę i sprzątamy teren z zalegających śmieci.

6.

Stworzyliśmy bezpieczną przestrzeń do zabawy i wypoczynku dla dzieci i dorosłych.

7.

Stworzyliśmy bezpieczną przestrzeń ogniskową.

8.

Uzbroiliśmy teren w wodę techniczną. Rozmieściliśmy dwa ujęcia wody na terenie bazy namiotowej.

9.

Ustawiliśmy w okresie wakacyjnym toalety przenośne oraz opłaciliśmy je ze środków własnych
stowarzyszenia (wartość ok 2 500 PLN).

10. Zakupiliśmy niezbędne środki i urządzenia, takie jak: pompa wodna, 300 mb rury do przesyłu wody,
łopata, kasty murarskie, nasiona trawy, nawóz do ziemi, 4 sztuki hamaków (środki własne – ok. 1 600
PLN).
11. Wykonaliśmy piec grillowo-chlebowy ze środków własnych stowarzyszenia (ok. 5 000 PLN). W tym
celu:

a.

zakupiliśmy ok 400 cegieł pełnych;

b.

zakupiliśmy 120 cegieł szamotowych;

c.

zakupiliśmy 400 kg cementu;

d.

zakupiliśmy 3m3 piasku;

e.

kupiliśmy żeliwne drzwiczki do pieca chlebowego;

f.

kupiliśmy kratkę grillową;

g.

kupiliśmy matę izolacyjną oraz inne niezbędne rzeczy.

12. Ustawiliśmy nowy znak drogowy „Pole Namiotowe / Baza Namiotowa”.
13. W ramach pomocy humanitarnej przekazaliśmy karetkę pogotowia, środki opatrunkowe, medyczne
oraz agregat prądotwórczy do Buczy w Ukrainie o wartości ok 40 000 PLN.

14. Stworzyliśmy regulaminy użytkowania terenu, wiaty, pola namiotowego, miejsca ogniskowego,
parkingu oraz pieca. Umieściliśmy je na tablicy ogłoszeń.
15. Umieściliśmy tablicę informacyjną przy wjeździe na teren SIB Przełączenie oraz inne takie jak:
nazwa stowarzyszenia, tablice kierunkowe (do sanu, do WC, do wiaty, ognisko, nie śmieć, dbaj o
naturę Gościu i inne).
16. Podłączyliśmy terminal płatniczy do pobierania darowizn na cele statutowe.
17. Otrzymaliśmy dotację ze środków Narodowego Instytutu Wolności na pomoc doraźną w celu
zakupienia i uzbrojenia terenu w infrastrukturę elektryczną. Działania te są w trakcie realizacji.
Planujemy do końca roku postawić na terenie pola dwie rozdzielnice prądowe po 6 gniazd każda z
zabezpieczeniami nadprądowymi oraz jednej rozdzielnicy centralnej zlokalizowanej pod wiatą.
Realizujemy zakup agregatu prądotwórczego o mocy 7kW (230V i 400V). Łączna kwota otrzymanej
dotacji to 9 720 PLN.
18. Przeprowadziliśmy badania społeczne dotyczące potrzeb mieszkańców Gminy Lutowiska.
19. Złożyliśmy dwa wnioski konkursowe o granty na łączną kwotę 50 000 PLN: 1. Moja Mała Ojczyzna,
VI edycja 2022 – 30 000 PLN - San Park - Bieszczadzka strefa relaksu i zabawy; 2. "Moje miejsce na
Ziemi" Edycja 5/2022 – 20 000 PLN - San Park - Bieszczadzka strefa nauki. Przyrodnicza gra
dydaktyczna wraz z warsztatami eko. Wyniki konkursowe mają być ogłoszone na przełomie września
i października bieżącego roku.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków na terenie stowarzyszenia powstanie
duży, bezpieczny i przyjazny ekologicznie plac zabaw dla dzieci oraz duża strefa szkoleniowo
warsztatowa z ławami i stołami do spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców Gminy
Lutowiska. Zrealizowanie obu projektów ma być zwieńczone dużymi imprezami o charakterze
uroczystym. 1. Dzień Dziecka; 2. Dni Dwernika. Do udziału w nich zostaną zaproszeni wszyscy
mieszkańcy Gminy Lutowiska i goście odwiedzający ten region. Wystąpią kapele muzyczne.
20. Dwa wnioski które złożyliśmy, rozpatrzono wynikiem negatywnym tj. budowa studni głębinowej
oraz „Bieszczadzka Scena Plenerowa - wyposażenie obiektu do realizacji warsztatów, przeglądów
i imprez plenerowych”. Pomimo braku dotacji na wskazane cele, będziemy podejmować próby
zdobycia środków z innych źródeł finansowania.
21. Podjęliśmy działania w sprawie uruchomienia kina w Lutowiskach.
22. Przeprowadziliśmy rozmowy w sprawie organizacji w Lutowiskach plenerowego festiwalu
filmowego.
23. Przeprowadziliśmy rozmowy w sprawie organizacji Rajdu Rowerowego przy współpracy z dwoma
przylegającymi Nadleśnictwami.
24. Przeprowadziliśmy rozmowy w sprawie udziału SIB Przełączenie w 50 obchodach istnienia Chaty
Socjologa.
25. Przeprowadziliśmy rozmowy w celu stworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej dotyczącej historii
legendarnej Chatki Puchatka.

Zapraszamy do współpracy Wszystkich zainteresowanych!

