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Wstęp 

Poniżej znajduje się opis działań i projektów rozpoczętych  

w roku 2014 oraz kontynuowanych z lat poprzednich. Rok 2014 

był dla nas rokiem przełomowym – zyskaliśmy dzięki 

porozumieniu z Miastem Ostróda stałą siedzibę w budynku 

Dworca PKP, a dzięki temu możliwość działania nie tylko w 

ramach projektów. 

W opisane poniżej zadania zaangażowany był cały zespół 

stowarzyszenia, który w tym roku powiększył się o kolejne 4 

nowe osoby. Zarząd działa nadal w 3-osobowym składzie. 

Zarząd stowarzyszenia 
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DWORZEC RZECZJASNA 
 
Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 
Adres: Słowackiego 13, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie 
 
 
Nie jest to nasze pierwsze działanie w 2014 roku, ale niewatpliwie najweażniejsze dla 
dalszego rozwoju Stowarzyszenia. 

Na podstawie umowy użyczenia z Gmina Miejską Ostróda od VII 2014 r. dysponujemy częścią 
pomieszczeń zrewitalizowanego dworca kolejowego w Ostródzie. W ramach prowadzonego 
przez nas Dworca RzeczJasna dysponujemy na parterze dużą dwuczęściowa salą, łącznie ok. 
180 m2) która współdzielimy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP (MCK działa od 
poniedziałku do piątku do godz. 15:30, my działamy od poniedziałku do piątku po godz. 16:30 
oraz w weekendy), zapleczem socjalnym, salka szkoleniową dla ok. 7- 10 osób oraz na piętrze 
pomieszczeniem biurowym oraz magazynowym. 

Wszystkie lokale są w pełni wyposażone,, np. duża sala i salka szkoleniowa jest wyposażona w 
krzesła i stoły, ekran, rzutnik, nagłośnienie, scena itp. 

Od września 2014 na Dworcu organizowane sa codziennie warsztaty i spotkania. Nasi 
wspaniali prowadzący zajęcia Mistrzowie to wolontariusze. Prowadzone są tu warsztaty 
artystyczne, zajecia taneczne, działa Punkt Porad Prawnych oraz punkt konsultacyjny dla 
organizacji pozarządowych., w weekendy działa Akademia Ekologiczna, odbywają się 
wystawy, wernisaże i koncerty. 

O Dworcu możecie przeczytać też na stronach www.simrzeczjasna.pl. 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ZOSTAW 1% PODATKU W OSTRÓDZIE 
Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 
 
Początek roku 2014 to akcja Zostaw 1% podatku w Ostródzie, w trakcie której namawialiśmy 
mieszkańców miasta, by wspierali lokalne organizacje pożytku publicznego. 

Akcja promocyjne Zostawmy 1% w Ostródzie! Zebraliśmy w jedna listę różne lokalne 
organizacje oraz osoby, które można w ten sposób wspomóc. To kilkaset tysięcy, które 
możemy zostawić w Naszym Mieście! Akcja prowadzona była za pośrednictwem lokalnych 
mediów, instytucji publicznych, biur księgowych z wykorzystaniem działań w internecie oraz 
materiałów drukowanych. 
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AKADEMIA LOKALNEGO LIDERA 
Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich 
Partnerzy: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 
Czas trwania projektu: wrzesień 2013-wrzesień 2014 
 

Kontynuujemy realizację Akademii Lokalnego Lidera. Projekt realizują wspólnie dwie 
organizacje tworzące ponadpokoleniowe partnerstwo: Wnioskodawca - Stowarzyszenie 
Miłośników Wzgórz Dylewskich skupiające osoby o bogatym doświadczeniu w działalności 
społecznej, w pracy w JST, oraz Partnera – Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, 
które tworzy grupa młodych osób, częściowo związana ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów 
Polsko – Amerykańskiej  Fundacji Wolności. 

Głównym załażeniem Akademii Lokalnego Lidera jest przygotowanie grupy 30 lokalnych 
liderów /ek do odgrywania większej roli w życiu społecznym, wyposażenia ich w wiedzę 
i narzędzia pozwalające na zwiększenie ich wpływu na działania  władz lokalnych. 

W projekcie przewidziano m.in. warsztaty dla uczestników ( trwające od X ’13 do VI ’14). 
Warsztaty prowadzone będą w 2 grupach, każda odbędzie 15 spotkań warsztatowych (8h). 

Działania w roku 2014 m.in.: 

 kontynuacja zajęć 
 wizyta studyjna w Warszawie (w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na Paca 40) 

oraz w Jarocinie 
 .zakończenie projektu organizacją otwartego dla wszystkich lokalnych organizacji 

Weekendu dla NGO. 
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Projekt ODKODUJ OSTRÓDĘ 
 
Rok 2013  zakończyliśmy wspaniałą wiadomością. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych 
„RzeczJasna” znalazło się w gronie finalistów V edycji Akademii Orange i otrzymało ponad 27 
tysięcy złotych wsparcia na realizację projektu „Odkoduj Ostródę!”. W ramach projektu, w 
2014 roku powstaną m.in. 4 trasy gier miejskich. To już drugi grant z Akademii Orange. 
Wcześniej „RzeczJasna” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Miasto młodych – 
młode miasto”. 

Projekt „Odkoduj Ostródę!” obejmował organizację warsztatów historycznych dla 4 grup 
uczestników w wieku od 10 do 18 lat, którzy odkrywali zapomnianą historię Ostródy, legendy i 
baśnie regionu . Były to są m.in. zajęcia w przestrzeni miasta – poszukiwanie śladów dawnej 
Ostródy w Muzeum i w bibliotece z wykorzystaniem i zbiorów dot. dawnej Ostródy oraz 
spotkanie z najstarszymi mieszkańcami. Nad pracą grup czuwać będą opiekunowie 
merytoryczni - wykwalifikowane osoby, znawcy lokalnej historii. 

Na podstawie zebranych materiałów powstały 4 trasy gier miejskich. Zorganizowaliśmy też 
Piknik Historyczny. 

Projekt obejmował również organizację warsztatów filmowych dla 2 grup młodzieży. Zajęcia 
pozwolą uczestnikom samodzielnie dokumentować przebieg projektu oraz tworzyć filmy do 
punktów tras z warsztatów historycznych. W projekcie SIM RzeczJasna wspiera aż 7 
partnerów: Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna, portal NaszaOstróda.pl, 
Gazeta Ostródzka, Muzeum w Ostródzie, Urząd Miasta w Ostródzie, Miejska Biblioteka 
Publiczna oraz Osiedlowy Dom Kultury "JEDNOŚĆ" w Ostródzie. 
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RODZINNA STREFA TWÓRCZEGO RECYCLINGU  

Z naszymi ekologicznymi działaniami byliśmy na tegorocznej edycji Ostróda Reggae Festiwal, 
gdzie wraz z naszymi wolontariuszami stworzyliśmy Rodzinną Strefę Twórczego Recyclingu 
oraz na Green Festiwalu w Olsztynie. 

Prowadzona przez nas  na letnich festiwalach Twórcza Strefa Recyclingu oferuje działania 
skierowane do wszystkich grup wiekowych pobudzające wyobraźnię, kreatywność i 
gwarantujące dobrą zabawę. A wszystko w stylu ECO! 

W programie m.in.: 

 nietypowe wykorzystanie plastikowych butelek – np. doniczki na ścianę; 

 samodzielne wykonywanie drewnianej biżuterii (zawieszki) ze skrawków drewna, 
biżuterii i torebek z bawełnianych resztek (np. z koszulek); 

 instrumentu muzyczne -- rainmaker’y i grzechotki z papierowych odpadów;Obrazy 
abstrakcyjne malowane plastikowymi kubeczkami, butelkami, kwiatki z butelek i 
kubeczków, obrazy z korków i zakrętek; 

 budowa rakiet i pojazdów kosmicznych z kartonów; 

 Plecaki odrzutowe z kartonowych pudełek i tutek; 

 Samodzielne ozdabianie koszulek pieczątkami z warzyw; 

 Budowanie miasta z kartonów; 

 Gra w kapsle; 

 Pokaz recyclingowej mody – wspólne tworzenie strojów przez rodziców z dziećmi i 
pokaz na scenie festiwalowej (tu będziemy potrzebować z Państwa strony osoby 
prowadzącej pokaz na scenie). 
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ZOBACZ.WYSŁUCHAJ. ZAUFAJ  
Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie 
Partner: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 
 
Przeprowadziliśmy kampanię społeczną ZOBACZ.WYSŁUCHAJ. ZAUFAJ dla Programu 
Rewitalizacji Społecznej Przystanek BezTroski, gdzie wraz z grupą młodzieży zwróciliśmy uwagę 
na brak głosu młodych w dyskusjach publicznych.  
Powstał spot telewizyjny i radiowy dotyczący kampanii. Materiały ukazały się w regionalnej 
prasie, TVP Olsztyn i Radiu Olsztyn. 
 
Podsumowując kampanię zorganizowaliśmy 14. X. 2014  na Dworcu RzeczJasna Dzień Edukacji 
Narodowej zapraszając m.in. prelegentów z: 

 Akademii Pedagogiki  Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; 
 Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA w Warszawie; 
 Instytutu Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu. 

 
 

MAMY GŁOS 
Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 

Partner: Gazeta Olsztyńska 

We wrześniu wraz z Gazetą Olsztyńską uruchomiliśmy trwający półtorej roku projekt Mamy 
Głos, gdzie stworzyliśmy młodym ludziom możliwość wyrażania opinii i komentowania 
otaczającej ich rzeczywistości własnymi słowami przy pomocy artykułów, filmu i komiksu. 
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Grupy młodzieży z terenu Ostródy, Morąga, Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego będą 
redagowały przez 18 miesięcy specjalne dodatki do regionalnych mutacji Gazety Olsztyńskiej 
oraz ich wydań internetowych w tak ważnych tematach jak m.in. partycypacja w życiu 
publicznym i społecznym, prawa dzieci młodzieży, tolerancja czy włączenie społeczne. 

 Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gazetą Olsztyńską, dzięki której dodatki gazetowe 
będą dystrybuowane razem z najbardziej poczytnymi mutacjami regionalnymi tej Gazety, a 
tworzone przez młodzież treści będą także umieszczane wpopularnych serwisach 
internetowych wm.pl. 

 Projekt jest współfinansowany z  Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla 
Demokracji 

 

 

UJAWNIJ SIĘ 
Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 
 
Co roku jesienią organizujemy akcję UJAWNIJ SIĘ da wszystkich Twórców z Ostródy i okolic. 

I Edycja akcji miała miejsce 22 września 2012 roku w Ostródzie w podziemiach zamku w 
Ostródzie UJAWNILI SIĘ artyści i artystki - m.in. fotograficy, malarze, muzycy, pisarze, 
rzeźbiarze.  II Edycja odbyła się 12.X2013 r. w salach Amfiteatru.  

http://nowemiasto.wm.pl/profil/MamyGlos
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W III Edycji „ujawniliśmy” Dworzec, ulice i okolice - czyli ciekawe historie naszych Sąsiadów 
oraz twórczość Mistrzów prowadzących zajęcia właśnie na Dworcu. 

W programie: 

* Wystawa historycznych zdjęć okolic ulicy Słowackiego i 11-go Listopada oraz 
przedwojennych zdjęć zakładu ze zbiorów firmy WSO; 

* Film-reportaż o mieszkańcach okolic; 

* Wystawa zdjęć mieszkańców ul. Słowackiego, 11-go Listopada i okolic; Wystawa zdjęć 
uczennic Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie „Moje miasto”; 

* Interaktywna wystawa i warsztaty Mistrzów prowadzących zajęcia na Dworcu . 
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DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - POSDUMOWANIE 

Działalność Stowarzyszenia obejmowała wyłącznie działania w sferze pożytku publicznego  
zgodnie z art. 4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, a w szczególności  w zakresie: 
 
1)  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa – w ramach działań i zajęć w projekcie Akademia Lokalnego Lidera oraz 
działalności na Dworcu RzeczJasna; 
 
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – w ramach  działań projektu 
Odkoduj Ostródę oraz działalności na Dworcu RzeczJasna; 
 
3) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn – w ramach działań i zajęć w 
projekcie Akademia Lokalnego Lidera; 
 
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  – w ramach działań 
i zajęć w projekcie Akademia Lokalnego Lidera, projektu Odkoduj Ostródę oraz Kampanii 
społecznej Zobacz.Wysłuchaj.Zaufaj oraz działalności na Dworcu RzeczJasna; 
 
5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – w ramach  działań 
projektów Odkoduj Ostródę, Mamy Głos oraz działalności na Dworcu RzeczJasna; 
 
6) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach  
działań projektów Odkoduj Ostródę, Mamy Głos oraz działalności na Dworcu RzeczJasna; 
 
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach  działań 
projektów Odkoduj Ostródę, akcji Ujawnij Się oraz działalności na Dworcu RzeczJasna; 
 
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – w ramach zajęc i 
warsztatów podczas Rodzinnej Strefy Twórczego Recyklingu na ORF oraz działalności na 
Dworcu RzeczJasna; 
 
9) turystyki i krajoznawstwa– w ramach  działań projektu Odkoduj Ostródę; 
 
10) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji– w ramach działań i zajęć w projekcie 
Akademia Lokalnego Lidera oraz działalności na Dworcu RzeczJasna; 
 
11) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – w ramach działań i zajęć w 
projekcie Akademia Lokalnego Lidera oraz działalności na Dworcu RzeczJasna; 
 
12) promocji i organizacji wolontariatu – w ramach działań i zajęć w projekcie Akademia 
Lokalnego Lidera, Rodzinnych Stref Twórczego Recyklingu oraz działalności na Dworcu 
RzeczJasna; 
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13) działalności na rzecz organizacji pozarządowych  – w ramach działań i zajęć w projekcie 
Akademia Lokalnego Lidera, akcji Zostaw 1% w Ostródzie oraz działalności na Dworcu 
RzeczJasna. 

 


