
 

 

DANE KONTAKTOWE WNIOSKODAWCY

Nazwa wnioskodawcy

Stowarzyszenie "Ekologiczna Starcza"

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Marek Szota

Email

ekologiczna.starcza@interia.pl

Numer telefonu 

792233099

WNIOSKODAWCA

Nazwa organizacji lub instytucji

Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza

Adres organizacji (nazwa, ulica, numer)

ul. Sportowa 7

Kod pocztowy

42-261



Miejscowość

Starcza

Województwo

śląskie

Adres korespondencyjny (nazwa, ulica, numer)

ul. Sportowa 7

Kod pocztowy

42-261

Miejscowość

Starcza

Województwo

śląskie

KRS lub REGON

0000654868

Forma prawna 

organizacja pozarządowa

Strona internetowa 

www.czarni-starcza.futbolowo.pl

Numer konta bankowego

51 8279 0000 0126 5862 2001 0001

Jak dowiedzieliście się o programie?

Od pracownika Tesco

Krótki opis organizacji



Stowarzyszenie Czarni Starcza prowadzi Dziłalność Klubu Sportowego Czarni Starcza prowadząc także
zajęcia Sportowo-Edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Starcza.
W ramach niniejszej inicjatywy Stowarzyszenie Czarni Starcza wspomaga Stowarzyszenie Zwykłe
Organizacja Ekologiczna "Ekologiczna Starcza", które powstało w 2017 jako spontaniczne zrzeszenie
mieszkańców. Wśród celów Stowarzyszenia znajdują sią działania edukacyjne oraz wspomaganie struktur
samorządowych z zakresu szeroko rozumianej ekologii.

Czy brałeś/aś udział w poprzedniej edycji Programu „Decydujesz, pomagasz"? Jeśli
tak, zaznacz w której edycji/edycjach brałeś udział

OPIS PROJEKT

 Nazwa projektu 

Odnowienie Edukacyjnej Ścieżki Leśnej w Rudniku Małym

Jakich obszarów dotyczy zgłaszany projekt i na jakie wyzwania społeczne
odpowiada (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)

Edukacja, rozwój kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe

Proszę zaznaczyć grupy docelowe projektu (maksymalnie trzy odpowiedzi)

Dzieci , Rodziny , Społeczność lokalna

OPIS ZGŁASZANEGO PROJEKTU. PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH
INFORMACJI:

W jakiej miejscowości zostanie zrealizowany projekt?

Rudnik Mały

Proszę podać kod pocztowy odpowiadający miejscu realizacji projektu

42-261

Proszę podać datę rozpoczęcia projektu (rrrr/mm/dd) 

2018-08-15

Proszę podać datę zakończenia projektu (rrrr/mm/dd) 

2018-11-30



Na jakie problemy i potrzeby lokalnej społeczności odpowiada projekt?

Edukacja dzieci i młodzieży. Rewitalizacja Ścieżki edukacyjnej powstałej w 2004 z Inicjatywy nieistniejącego
już Stowarzyszenia Eko-Starcza.
W latach 2004-2009 ze Ścieżki Edukacyjnej korzystały nie tylko dzieci z naszej gminy ale z całego powiatu.
Ścieżka była połączona z zajęciami dydaktycznymi i grami dla najmłodszych ucząc dzieci szacunku do
przyrody i prawidłowegozachowania w obszarach leśnych. W chwili obecnej tablice uległy zniszczeniu pod
wpływem warunków atmosferycznych i są nieczytelne.

Jakie działania obejmuje projekt?

Planowane działania obejmą: 1/ przeniesienie tablic informacyjnych w nowe miejsce - bardziej dostępne dla
mieszkańców, połączone z nowo powstałą infrastrukturą w gminie - miejsca rekreacyjne - siłownie na
wolnym powietrzu i altany oraz chodnikami i drogami rowerowymi. 2/ wymiana tablic, które pod wpływem
czynników atmosferycznych uległy zniszczeniu na nowe i uzupełnienie ścieżki o kolejne tablice. 3/ Ponowne
rozpropagowanie ścieżki wśród mieszkańców Gminy i okolic.

Jakie korzyści dzięki projektowi odniesie lokalna społeczność?

Liczymy, że edukacja najmłodszego pokolenia poskutkuje zwiększeniem świadomości ekologicznej, co
docelowo przełoży się na zmniejszenie zaśmiecania terenów leśnych.
Liczymy także na propagowanie aktywnego spędzania czasu całych rodzin na świeżym powietrzu.
Jednocześnie projekt jest częścią długofalowej strategi Stowarzyszenia powiązanej z przyjętym Programem
Rewitalizacji Gminy Starcza, w ramach którego ma powstać cała sieć ścieżek rowerowych oraz ich mapa,
ściągając turystów do Gminy.

Czy planowane są działania promocyjne w trakcie etapu głosowania? 

Tak, na stronie internetowej i facebook'owej stowarzyszenia. Rozważamy możliwość umieszczenia w
sklepach Tesco plakatów informacyjnych o ścieżce.

Czy planowane są działania promocyjne projektu po otrzymaniu grantu?

Tak, na każdej tablicy odnowionej ze środków pozyskanych od Fundacji Tesco umieścimy odpowiednią
adnotację oraz na stronach internetowej i facebooko'wej stowarzyszenia.

Prosimy o krótki opis Waszego projektu - jakie są jego cele, dlaczego jest ważny,
jakie korzyści dla lokalnej społeczności oznacza. <b>Uwaga! Poniższy opis, w
przypadku zakwalifikowania projektu do etapu głosowania, będzie opublikowany i
przedstawiony klientom.</b> Prosimy o jego uważne przemyślenie (maks. 500
znaków ze spacjami).

Odnowienie Leśnej ścieżki Edukacyjnej, która funkcjonowała przez lata w Rudniku Małym, umożliwi ponowne
użycie tej ścieżki dla edukacji dzieci z przedszkola i szkoły w zakresie - ochrony przyrody, zwierząt i roślin,
które można spotkać w okolicy, jak zachowywać się w lesie, aby nie wpływać negatywnie na środowisko. W
przeszłości ze ścieżki korzystały dzieci z całego powiatu, przyjeżdżały wycieczki z szkół i przedszkoli, a także
rodziny na wycieczki rowerowe.

Szacunkowa liczba wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w projekt (jeśli
dotyczy)

20



Jak wolontariusze będą zaangażowani w projekcie (jeśli dotyczy)?

Jedynie członkowie Stowarzyszenia Ekologiczna Starcza

BUDŻET I ZAŁĄCZNIKI

Materiały i sprzęt - opis 

Zakup tablic edukacyjnych; zakup i wymiana elementów drewnianych

Materiały i sprzęt - kwota

5000

Koszty podróży - opis 

brak, zostanie wykonany w ramach Stowarzyszenia

Koszty podróży - kwota

0

Koszty organizacyjne i usługi - opis

Transport

Koszty organizacyjne i usługi - kwota 

0

Koszty osobowe, opłaty eksperckie - opis

brak, zostanie wykonany w ramach Stowarzyszenia

Koszty osobowe, opłaty eksperckie - kwota

0

Suma

5000

Załączniki

harmonogram_i_budżet.pdf, logo_dokumenty.pdf, umowa_o_współpracy.pdf, zgoda_UG_tablice_edukacyjne
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