Stowarzyszenie
„Dwójka”
stawia na rozwój i działanie.
Projekt realizowany
ze środków programu FIO Małopolska Lokalnie.

Z dniem 7 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
„Dwójka” w Łużnej uzyskało wpis do KRS: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji pod numerem KRS: 0000821251 oraz otrzymało numer NIP. Założony został

odrębny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Łużnej. Rozpoczęliśmy oficjalną działalność
statutową. Głównym celem organizacji jest dbałość o wszechstronny rozwój Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łużnej. Stowarzyszenie działa i podejmuje bardzo ciekawe inicjatywy, pomaga
potrzebującym, łączy ludzi o wielkich sercach – zarówno dorosłych, jak i dzieci. W dalszej działalności
stawiamy na pomoc słabszym i pokrzywdzonym przez los, na rozwój dzieci i młodzieży uczęszczających do
naszego przedszkola i szkoły, na promowanie ciekawych inicjatyw oraz na pozyskiwanie środków na
modernizację i doposażenie szkoły.
W marcu został złożony wniosek o dofinansowanie na rozwój działalności organizacji w ramach
realizacji projektu ze środków programu FIO Małopolska Lokalnie 2020. Udało się !!! Stowarzyszenie
otrzymało dofinansowanie w wysokości 5000 zł. W związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu środków
w ramach programu FIO Małopolska Lokalnie, zarząd Stowarzyszenia „Dwójka” zwołał zebranie. W trakcie
spotkania omówiono zakres działań niezbędnych do realizacji grantu. Powołano również koordynatora
projektu, Panią Andżelikę Hudzik, która jako autor wniosku grantowego, nadzorowała przebieg realizacji
projektu. Na stanowisko asystenta koordynatora projektu powołana została Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Łużnej, Pani Izabela Szuwalska. Spośród członków stowarzyszenia wyłoniono osoby,
które z zaangażowaniem realizowały poszczególne działania.
Podstawowym założeniem projektu było wyposażenie w urządzenia biurowe umożliwiające
aktywną pracę członków stowarzyszenia. Dzięki dotacji zakupiono laptop wraz z niezbędnym
oprogramowaniem oraz drukarkę, która niezmiernie przysłużyła się podczas promocji projektu.
Realizacja grantu zakładała również stworzenie strony internetowej stowarzyszenia. Wykonania
tego zadania zobowiązał się podjąć Pan Piotr Wojna, przedstawiciel agencji reklamowej WW Art Studio
Design. Po raz kolejny mogliśmy liczyć na jego pomoc. Dziękujemy !!!
Promocja projektu obejmowała wydruk gazetki szkolnej. Nad tymi działaniami czuwała Pani Agata
Halik-Cieśla, która na co dzień nadzoruje redagowanie gazetki szkolnej „Dwójka”. Dodatkowo zaplanowano
założenie portalu społecznościowego stowarzyszenia na FB. Tym zadaniem zajęła się Pani Maria
Przybylska, która obecnie prowadzi profil biblioteki szkolnej na FB. Obsługi księgowej zobowiązał się podjąć
Pan Aleksander Wal kierujący biurem rachunkowym „Complex” w Gorlicach i posiadający duże
doświadczenie w prowadzeniu księgowości stowarzyszeń. Z wszystkimi, którzy podjęli się realizacji
poszczególnych zadań, zostały podpisane porozumienia wolontariackie.
To wspaniałe, że tak wiele osób zgłosiło się do współpracy.
W ramach podsumowania projektu nagramy videoprezentację, umieszczoną na YouTube, do
obejrzenia której już dziś zachęcamy. W listopadzie stowarzyszenie będzie brało udziału w konkursie
"Mamy FIO-ła na Małopolskę", czyli konkursie na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach FIO
Małopolska Lokalnie. Więcej informacji na temat konkursu i sposobu głosowania otrzymają Państwo na
specjalnie przygotowanych w tym celu ulotkach. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich do oddania głosu.
Dzięki pozyskanym środkom udało się rozwinąć działalność stowarzyszenia. Dziękujemy za wsparcie
operatorowi Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze oraz Fundacja BIS.
#FIO #niwcrso #FundacjaBIS #StowarzyszenieForumOświatoweKlucze #Kraków #Małopolska
#powiatoświęcimski #powiatkrakowski #powiatmyślenicki #gminaklucze #MamyFIOłanaMałopolskę
#malopolskalokalnie
Projekt współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt jest
współfinansowany ze środków Miasta Krakowa, Powiatu Oświęcimskiego, Powiatu Myślenickiego, Powiatu
Krakowskiego. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

Dzięki pozyskanym środkom udało się zakupić Laptop Lenovo oraz drukarkę.
Teraz członkowie stowarzyszenia będą aktywnie składać wnioski o kolejne środki finansowe na
realizację działań Stowarzyszenia „Dwójka”.
Pomimo okresu wakacyjnego pracowaliśmy nad realizacją projektu.
Udało się zaprojektować finalne logo naszego stowarzyszenia, które
odtąd funkcjonuje jako oficjalny znak graficzny .
Dziękujemy Panu Piotrowi Wojnie za bezinteresowną pomoc w tym
zakresie.

Pani Agata Świniarska wraz z Panem Piotrem intensywnie pracowali nad projektem strony
internetowej, na której zamieszono informacje dotyczące działalności stowarzyszenia. Możecie ją
znaleźć pod adresem

Pani Maria Przybylska na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące aktywności
stowarzyszenia oraz etapów realizacji projektu. Zachęcamy do polubienia profilu stowarzyszenia
https://www.facebook.com/zsp2.org

Zdj gazetki

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy wydanie gazetki szkolnej „Dwójka”, w której
to znajdziecie mnóstwo informacji na temat działań podejmowanych w Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Łużnej we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, drużyną Harcerską
przy ZSP oraz Stowarzyszeniem „Dwójka”. To zadanie wymagało dużego nakładu pracy.

To dzięki pracy zespołowej udało się tak wiele zrobić. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele sukcesów
przed nami.
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