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Sprawozdanie merytoryczne z realizacji 
zadania publicznego 

„Lato wszędzie... – 2011”
Projekt realizowany przy dofinansowaniu 

przez Miasto Racibórz

I. Organizator :
Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „AURA” w Raciborzu,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” w Raciborzu.

II. Termin:
1. 06.07.2011 – 29.07.2011.

III. Miejsce:
1. Klub Osiedlowy „Itaka” ul. Pracy 21,
2. Klub Osiedlowy „Cegiełka” ul. Żółkiewskiego 22,
3. Klub Osiedlowy „M-5” ul. Książęca 14.

IV. Ilość zapisanych dzieci – 304

V. Program zrealizowany:
1. Krasiejów – Park Dinozaurów, warsztaty – czerpanie złota, w ter-

minie 6.07.2011 × 2.
2. Inwałd, Wadowice – zwiedzanie Parku Miniatur oraz Dino Parku, 

Dom Papieża, bazylika, gdzie „wszystko się zaczęło”. Wyjazd  
w dniu 19.07.2011.

3. „wakacyjna szkółka jazdy konnej” – cykl sześciu szkoleń z in-
struktorem, szkolenie objęło: 
• naukę czyszczenia, 
• siodłania, 
• kiełznania konia, 
• jazdę na lonży i indywidualną. 
Wyjazdy do Ośrodka Jeździeckiego „Indeks” w Rybniku-Stodo-
łach w poniedziałki i czwartki w terminie: 30.06.2011–18.07.2011.



4. „przygoda ze wspinaczką skałkową” – wyjazd trzydniowy w Jurę 
Krakowsko-Częstochowską, program szkolenia: 
• nauka podstaw wspinaczki skałkowej w naturalnym środowi-

sku skał wspinaczkowych na Jurze, 
• zajęcia z instruktorami kwalifikowanymi. 
Program turystyczno – krajoznawczy: Góra Zborów, Jaskinia 
Głęboka. Termin: 20–22.07.2011.

5. „letnia szkoła przetrwania” – wyjazd w Beskid Wysoki (Grupa 
Pilska) do bazy ogólnopolskiej studenckiej na Halę Górową:
• przejście szlakiem turystycznym, 
• elementy survivalu (zjazdy na linie, małpi mostek), 
• ognisko, 
• nauka orientacji mapy i czytania mapy turystycznej, 
• wspólne przygotowywanie posiłków, 
• sprzątanie i porządkowanie obiektu.

6. Warsztaty projektowania i wykonania biżuterii – lipiec 2011.
7. plener malarski – Jura 2011.
8. Z cyklu „spotkania z teatrem” – przedstawienie + warsztaty sce-

niczne.
9. Spotkanie z pracownikami Straży Miejskiej, spotkania z psycho-

logiem i pedagogiem.
10. Wyjazdy na basen miejski w Oborze – przewieziono 840 osób 

(21 wyjazdów × 45osób).
11. Działaniem zostało objętych wg kart zgłoszeń 304 dzieci w wie-

ku 7–16 lat. Z wyjazdów jednodniowych i kilkudniowych sko-
rzystało 135 osób.

12. Spotkanie z teatrem – 65.



VI. Dokumentacja fotograficzna z wybranych działań:
Krasiejów – Jura Park

Warsztaty projektowania i wyknywania biżuterii:



Warsztaty tańca:


