Hajnówka, dnia 22 listopada 2019 r.

BRM.0003.2.7.2019
Pan Maciej Borkowski
Radny Rady Miasta Hajnówka

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące realizacji zadań zleconych organizacjom
pozarządowym w sferze rewitalizacji informuję, iż w bieżącym roku ogłoszony został otwarty
konkurs ofert na realizację przedsięwzięć, działań animacyjnych i edukacyjnych, kierowanych do
mieszkańców i liderów lokalnych, pobudzających aktywność środowisk lokalnych i stymulujących
współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałających zjawisku
wykluczenia społecznego. Zgodnie z ogłoszeniem zgłaszane zadania powinny służyć poprawie
jakości życia mieszkańców i realizować założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Hajnówka, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIII/223/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia
20 listopada 2017 r.
Zadanie obejmowało następujące działania:
A. Działania w sferze i na obszarze rewitalizacji (działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne);
B. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
C. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Hajnówce;
D. Prowadzenie działań integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży np. w formie świetlicy
środowiskowej, świetlicy podwórkowej.
W ramach konkursu złożone zostały 3 oferty. Po zaopiniowaniu ofert przez komisję
konkursową do realizacji wybrano dwie oferty.
Zadanie pt. „Współpraca się opłaca” realizowane jest przez Lokalną Organizację
Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej”, Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski,
Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”. Na
realizację zadania przyznano dotację w wysokości 43 310,00 zł, (w podziale na działania: A – 12
260,00 zł, B – 2 790,00 zł, C – 7 160,00 zł, D – 21 100,00 zł). Całkowity koszt zadania wynosi
48 555,00 zł.
W ramach zadania zaplanowano następujące działania:
1. Spacer tematyczny „Lato z botanikiem” A. Działania w sferze i na obszarze rewitalizacji
(działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne)
Działanie zakłada organizację bezpłatnego miejskiego spaceru tematycznego z przewodnikiem.
Spacer zostanie zorganizowany na obszarze rewitalizacji m.in. Kolejki Leśne, Centrum-Millenium i
skierowany będzie do mieszkańców Hajnówki a także do turystów, w tym szczególnie do rodzin z
dziećmi. Działanie ma na celu przekazanie i utrwalenie istotnej, cennej wiedzy przyrodniczej,
zainspirowanie do codziennych, kreatywnych aktywności związanych z regionem Puszczy
Białowieskiej. Zbiórka uczestników przed Urzędem Miasta Hajnówka. Czas zwiedzania ok. 2
godzin. Spacer poprowadzi wykwalifikowany przewodnik turystyczny wspierany przez pasjonatów
i ekspertów. Uczestnicy spaceru wezmą udział w konkursie z nagrodami, których zakup został
zaplanowany. Na zakończenie spaceru przewidziane jest ognisko z wyżywieniem oraz z oprawą
muzyczną. Uczestnikom zostanie zapewnione ubezpieczenie NNW. Nad rekrutacją, organizacją
spaceru oraz rozliczeniem czuwać będzie koordynator. O zapisaniu na listę uczestników decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
Liczba uczestników spaceru – 20 osób.

2. Spacer tematyczny „Z historią z tle”. A. Działania w sferze i na obszarze rewitalizacji
(działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne)
Działanie zakłada organizację bezpłatnego miejskiego spaceru tematycznego z przewodnikiem.
Spacer zostanie zorganizowany na obszarze rewitalizacji m.in. Chemiczna, Kolejki Leśne, Chopina,
Lipowa I, Centrum-Millenium i skierowany do mieszkańców Hajnówki a także do turystów, w tym
szczególnie do rodzin z dziećmi. Działanie ma na celu przekazanie i utrwalenie istotnej, cennej
wiedzy historycznej. Zbiórka uczestników przed Urzędem Miasta Hajnówka. Czas zwiedzania ok. 2
godzin. Spacer poprowadzi wykwalifikowany przewodnik turystyczny wspierany przez pasjonatów
i ekspertów. Uczestnicy spaceru wezmą udział w konkursie z nagrodami, których zakup został
zaplanowany. Na zakończenie spaceru przewidziane jest ognisko z wyżywieniem oraz z oprawą
muzyczną. Uczestnikom zostanie zapewnione ubezpieczenie NNW. Nad rekrutacją, organizacją
spaceru oraz rozliczeniem czuwać będzie koordynator. O zapisaniu na listę uczestników decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
Liczba uczestników spaceru – 20 osób.
3. Utworzenie Izby Pamięci. A. Działania w sferze i na obszarze rewitalizacji (działania
animacyjne, edukacyjne i integracyjne)
Działanie zakłada stworzenie stałej wystawy w formie Izby Pamięci historii miasta Hajnówka.
Wystawa mieścić się będzie w siedzibie LOT "Region Puszczy Białowieskiej" gdzie prowadzony
jest punkt informacji turystycznej. Miejsce położone w obszarze rewitalizacji Centrum-Millenium,
ma stałe godziny dostępu, korzystanie z wystawy będzie bezpłatne. Planowane jest opracowanie
merytoryczne zawartości tekstów oraz fotografii oraz wyprodukowanie plansz wystawowych. Do
ekspozycji wystawy konieczny jest zakup systemu do zamontowania plansz na ścianach i suficie.
Niezbędna jest również usługa montażu systemu i plansz. Na potrzeby utworzenia wystawy
niezbędny jest zakup dwóch gablot ekspozycyjnych, zamykanych na klucz, w których zostaną
umieszczone eksponaty związane z miastem Hajnówka.
Liczba osób odwiedzająca wystawę - 60 osób
4. Promocja zadania. A. Działania w sferze i na obszarze rewitalizacji (działania animacyjne,
edukacyjne i integracyjne)
Na potrzeby promocji zadania planowany jest zakup rollup'a, który zostanie ustawiony w punkcie
informacji turystycznej w Hajnówce. Działanie przewiduje usługę poligraficzną, w skład której
wchodzą plakaty z informacją o spacerach oraz otwarciem wystawy, wlepki dla uczestników
wydarzeń, ulotki z opisem wystawy i tabliczki informacyjne z opisem eksponatów do gablot.
Liczba osób do których kierowane są działania informacyjne - 100
5. Wyjścia do Parku Wodnego w Hajnówce. B. Działania na rzecz osób z
niepełnosprawnościami
W ramach działania zaplanowano wyjścia do Parku Wodnego w Hajnówce, znajdującego się na
obszarze rewitalizacji. Dla osób niewidomych pływanie jest jedną z nielicznych form aktywności
ruchowej, która ze względu na bezpieczeństwo i bezkontuzyjność jest szczególnie zalecana.
Głównymi odbiorcami zadania będzie 10 osób niewidomych i słabowidzących ze znacznym bądź
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w szczególności członkowie Koła Terenowego
Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce. Uczestnicy działania będą mogli skorzystać z
atrakcji parku, między innymi basenu sportowego i rekreacyjnego, sauny i tężni. Dodatkowo każdy
z uczestników otrzyma gogle do pływania.
Liczba uczestników zajęć - 10 osób
6. Warsztaty psychologiczno-dietetyczne. B. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
W ramach realizacji działania planujemy organizację trzech spotkań z psychodietetykiem.
Warsztaty odbyłyby się na obszarze rewitalizacji, w siedzibie Koła Terenowego Polskiego Związku
Niewidomych w Hajnówce, przy ulicy Piłsudskiego 10 A. W programie byłyby zajęcia teoretyczne
w zakresie „Temperament a psychologia żywienia” oraz dwa zajęcia kulinarne, które mają na celu
naukę zdrowych nawyków żywieniowych. Uczestnicy wspólnie przygotują dietetyczne i
ekonomiczne potrawy oraz smaczne przekąski wzmacniające układ krwionośny. Warsztaty
poprowadzone będą przez wykwalifikowanego psychodietetyka - każde w wymiarze dwóch godzin.

Na koszt wynagrodzenia dietetyka składa się przeprowadzenie warsztatów oraz zakup produktów
spożywczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Zadanie skierowane jest do wszystkich osób
niepełnosprawnych wzrokowo z terenu miasta Hajnówka. W każdym spotkaniu planujemy udział
15 osób. Rekrutację przeprowadzi Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Hajnówce.
Informacja o naborze zostanie również podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie hajnowskiego koła niewidomych oraz na witrynie www.hajnowka.pl.
Zapisy uczestników prowadzone będą bezpośrednio podczas dyżurów Koła Terenowego PZN w
Hajnówce, drogą telefoniczną oraz mailową. O zapisaniu na listę uczestników decydować będzie
kolejność zgłoszeń.
Osoby niepełnosprawne wzrokowo z terenu miasta Hajnówka - 15 osób
7. Wystawa „Poznaj świat niewidomych”. A. Działania w sferze i na obszarze rewitalizacji
(działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne)
W ramach działań rewitalizacyjnych miasta Hajnówka planujemy organizację wystawy czasowej
„Poznaj świat niewidomych”. W gablotach zakupionych przez LOT "Region Puszczy
Białowieskiej" umieszczone zostaną przedmioty oraz podstawowy sprzęt rehabilitacyjny służący
osobom niewidomym i słabowidzącym w codziennym funkcjonowaniu. Przedmioty przekazane na
wystawę jako eksponaty to np. biała laska, alfabet brajla, tabliczka brajlowska, rysik, czujnik
poziomu cieczy, centymetr krawiecki, igły krawieckie, tyflografika, bilonówka, znacznik
banknotów, i inne. Otwarcie wystawy odbędzie się w punkcie informacji turystycznej w Hajnówce.
Wydarzenie planowane jest w październiku 2019 roku, w miesiącu, w którym przypada
Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych i Słabowidzących. Do realizacji tego działania
planowany jest wydruk ulotek zawierających informacje jak należy prawidłowo pomagać osobom
niewidomym w przestrzeni publicznej. Ulotki te będą także potrzebne do realizacji warsztatów dla
dzieci i młodzieży, które odbędą się podczas pikniku integracyjnego organizowanego przez
Hajnowskie Stowarzyszenie "Sami Sobie". Podczas pikniku zostanie zorganizowane stoisko
edukacyjne, w którym dzieciom i młodzieży a także osobom dorosłym zostanie przybliżona przez
ekspertów tematyka niepełnosprawności narządu wzroku.
Liczba osób odwiedzająca wystawę - 60 osób
8. Wielka eksplozja - organizacja i promocja podwórkowej świetlicy. D. Prowadzenie działań
integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży np. w formie świetlicy środowiskowej,
świetlicy podwórkowej
W ramach działania przewidziano zatrudnienie wychowawców ulicznych, którzy wspólnie z
koordynatorem zadania zapoznają się ze środowiskiem w którym będzie prowadzony program "Nie
jesteś sam - podwórkowa świetlica". Przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników zadania.
Zaplanowano również akcję promocyjną zorganizowaną w formie pikniku będącego wydarzeniem
aktywizującym wszystkich uczestników zadania. Piknik integracyjny uzupełnią stoiska edukacyjne
oraz promocyjne zorganizowane przez oferentów - partnerów projektu. Uczestnikom zapewniony
zostanie poczęstunek z ogniskiem.
30 uczestników ( w tym 12 dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat z terenów objętych
rewitalizacją, 18 dorosła społeczność lokalna z obszaru rewitalizacji).
9. Nie jesteś sam - zajęcia wychowawców ulicznych w środowisku. D. Prowadzenie działań
integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży np. w formie świetlicy środowiskowej,
świetlicy podwórkowej
Wychowawcy podwórkowi wraz z zespołem projektowym poprzez animację i zabawę, sport i
rekreację; zajęcia poznawcze w przestrzeni podwórka, dzielnicy, miasta, zorganizowane wyjścia w
ramach zajęć animacyjnych, sportowych, kulturalnych; treningów umiejętności społecznych,
warsztatów edukacyjnych i psychoedukacyjnych będą dążyć do kształtowania pożądanych
zachowań i postaw społecznych u uczestników projektu. Na potrzeby realizacji działania
zapewniona zostanie opieka psychologa oraz usługa ekspertów do przeprowadzenia warsztatów
profilaktycznych i animacyjnych. Planowany jest zakup materiałów papierniczych, ubezpieczenie
uczestników oraz poczęstunek podczas warsztatów.
12 uczestników - dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat z terenów objętych rewitalizacją oraz

dorosła społeczność lokalna.
10. Spotkania doradcze. C. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w
Hajnówce
Spotkania prowadzone w biurze Wertep Festiwal /dobra lokalizacja w mieście, dostępność
wyposażonej przestrzeni biurowej/ przez osobę z doświadczenie w prowadzeniu ngo, pisania
projektów, znającej realia pracy ngo. Spotkania zaplanowane są w liczbie 10 godz. w miesiącach
IX-XII. Rekrutacja na podstawie zgłoszeń przesłanych droga mailową lub umówienia się na
spotkania podczas rozmowy telefonicznej. Potencjalnie spotkania planowane są w środy w godz.
10.-11 lub 16.00-17.00 /by zapewnić równe prawa osom pracującym zawodowo i osobom
swobodniej dysponującym czasem/
Ok. 10 członków organizacji i grup nieformalnych, przedstawicieli organizacji
11. Szkolenia tematyczne z zakresu praktyk ngo. C. Prowadzenie Centrum Organizacji
Pozarządowych (COP) w Hajnówce
Planowane są 2 szkolenia: „RODO – ochrona danych osobowych w praktyce i realizacji zadań
publicznych” oraz „Zakładanie ngo i obowiązki sprawozdawcze ngo. Uwaga: dopuszczamy zmianę
tematu szkoleń, jeśli inny temat pojawi się jako potrzeba podczas spotkań doradczych. Miejsce
realizacji: sala konferencyjna w UM Hajnówka. Ze względu na dostępność, bezpłatne udostępnienie
przez UM wspierające działania społeczne mieszkańców, a także ze względu na podniesienie rangi
szkolenia i wyposażenie sali w krzesła, stoły.
Ok. 10 członków organizacji i grup nieformalnych, przedstawicieli organizacji
12. Razem przez cały rok! C. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP)
w Hajnówce
Wydarzenie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i pośrednio do ich rodzin.
Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie spektakl familijny o tematyce zimowo-świątecznej
kierowany do rodzin, czyli do najbliższego środowiska osób działających w ngo. Dzięki takiemu
połączeniu wystąpią oni zarówno w roli beneficjentów jak i sprawców wydarzenia, ponieważ
wcześniej zostaną zaangażowani w dekoracje Sali, a podczas animacji familijnych będą np.
malować twarze dzieci. Przewidziano usługę animacyjną polegającą na przeprowadzeniu
interaktywnych konkursów i zabaw. Uczestnikom zostanie zapewniony poczęstunek.
Ok. 3 aktywnie zaangażowanych organizacji, ok. 30 przedstawicieli ngo i grup nieformalnych, ok.
30 osób ze zróżnicowanej grupy wiekowej #+/75
Zadanie pt. „Różnorodna Hajnówka” realizowane jest przez Stowarzyszenie
„Metamorphosis”, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce, Stowarzyszenie
Potomków Pierwszych Hajnowian, Szczyty - Związek Na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury
Białoruskiej oraz Parafię Prawosławną św. Trójcy w Hajnówce. Na realizację zadania przyznano
dotację w wysokości 19 950,00 zł (w podziale na działania: A – 17 740,00 zł, B – 2 210,00 zł).
Całkowity koszt zadania wynosi 26 040,00 zł.
W ramach zadania zaplanowano następujące działania:
1. Działanie A spacery tematyczne
Zorganizowanie i przeprowadzenie 10 spacerów, do których opracowanych zostanie oryginalnych 5
zagadnień tematycznych, które zostaną przeprowadzone dla różnych grup wiekowych; we
współpracy z innymi oferentami i z pomocą ekspertów powstanie konspekt (scenariusz), na
podstawie którego przygotowane zostaną materiały edukacyjne wykorzystywane w trakcie
warsztatów przez prowadzącego. Na spacery zapraszani będą w roli komentatora VIP/eksperci
(osoby zaangażowane w daną tematykę). Spacer będzie trwać od 2,5 do 3,5 godzin (w zależności od
możliwości grupy wiekowej), kilka z nich zakończy się integracją międzyśrodowiskową przy
ognisku, połączoną z poczęstunkiem. Przykładowe propozycje tematów: 1. Historyczna
wielowyznaniowa (m.in żydowska) Hajnówka, 2. Zabytkowa Hajnówka (architektura, materiały,
konstrukcje, użytkowość, pomniki ruchome, niematerialne dziedzictwo), 3. Przyrodnicza Hajnówka
(np. zieleń miejska, pomniki przyrody, kolorowe ogrody mieszkańców) 4. Białoruska Hajnówka, 5.
Rozrywkowa Hajnówka.

W każdym spacerze będzie uczestniczyło ok. 25 osób (dzieci w wieku przedszkolnym; dzieci ze
szkół podstawowych, młodzież ze szkół średnich, seniorzy, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy w
średnim wieku, mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją)
2. Działanie B kurs pływania dla osób niepełnosprawnych
Cel działania to realizacja zajęć nauki pływania dla osób niepełnosprawnych (24 osoby podzielone
na dwie grupy po 12 osób). Dzięki nabyciu umiejętności samodzielnego poruszania się w
środowisku wodnym (samodzielnego leżenia na grzbiecie, piersiach z pasywnym
podtrzymywaniem, zanurzania się pod powierzchnię wody, nurkowania, wykonywania wślizgu do
wody z nurkowaniem) osobom niepełnosprawnym stworzy się możliwość nauczenia się
podstawowych umiejętności pływackich, przełamywania własnych obaw przed środowiskiem
wodnym; udziału w zawodach sportowych. Uczestnictwo w zajęciach da możliwość poszerzenia
oddziaływania rehabilitacyjnego wobec osób niepełnosprawnych, pozwoli na integrację i
przełamywanie barier społecznych, popularyzację aktywnego spędzania czasu wolnego,
profilaktykę przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, edukacja w zakresie bezpiecznego
korzystania z akwenów.
Uczestnicy: 24 osoby
Podane informacje pochodzą ze złożonych ofert realizacji zadania. Rzeczywiste dane
dotyczące wykonania zadań, w tym liczba uczestników, będą znane po ich zakończeniu i złożeniu
sprawozdań.
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