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W dniu 15.03.2013 roku odbyło  się  spotkanie  z  potencjalnymi  partnerami  do Programu 
Aktywności Lokalnej, na które przybyli zaproszeni goście. 
W 2013 roku planujemy współpracować z: Gostyńskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik”, Gimnazjum 
nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespołem Szkół Ogólnokształcącym,  Zespołem Szkół Zawodowych oraz 
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu.

Celem spotkania było  ponowne nawiązanie  współpracy przy realizacji  działań Programu 
Aktywności Lokalnej.

Koordynatorzy projektu zgromadzonym gościom zaprezentowali ogólne zasady Programu 
Aktywności  Lokalnej,  etapy  rekrutacji  uczestników.  Wyświetlono  film  przedstawiający 
zrealizowane  założenia  Programu  Aktywności  Lokalnej  w  2012  roku.  Ponadto  koordynator 
projektu przedstawił zaplanowane działania programu w 2013 roku, tj.:
a) przeprowadzenie rekrutacji przez pracownika M-GOPS w Gostyniu (kwiecień - maj)
b) uruchomienie Punktu Usług Doradczych w M-GOPS, dyżury specjalistów:
- prawnik – aktywizacja społeczna, od IX do XI, 4 razy w m-cu po 4 h 
- psycholog – aktywizacja społeczna,  od IX do XI, 4 razy w m-cu po 3 h
- specjalista ds. problemów żywieniowych – aktywizacja zdrowotna, od IX do XI, 4 razy w m-cu po 
3 h
c) warsztaty wokalne – od VIII do XI, raz w m-cu po 4 h (aktywizacja edukacyjna)
d)  warsztaty  taneczne  –  od  VIII  do  XI,  gatunki  taneczne:  Afro  Brasil,  taniec  współczesny, 
Flamenco, hip hop z elementami Dancehall. Dwie kategorie wiekowe: I grupa od 7 do 12 lat, II 
grupa od 13 lat (aktywizacja edukacyjna)
e)  warsztaty z  zakresu tworzenie gier karcianych o tematyce  historycznej  i  fantasy zwieńczone 
wydaniem  gry  opartej  na  historii  i  legendach  miasta  Gostynia  –  od  VII  do  X  (aktywizacja 
edukacyjna)
f)  zaprojektowanie,  wyprodukowanie  i  wydanie  gier  o  tematyce  historycznej  i  fantasy  przez 
uczestników  warsztatów  z  tego  zakresu.  Termin  od  VIII  do  XI.  (działania  
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o charakterze środowiskowym)
g)  koncert  muzyczny dla  mieszkańców Gostynia  podsumowujący realizację  PAL – termin:  XI 
(działania o charakterze środowiskowym).

Na zakończenie spotkania omówiono zasady partnerstwa  i współpracy w programie oraz 
zakres porozumień o współpracy podczas realizacji Programu Aktywności Lokalnej w 2013 roku.

Opracowały: Violetta Skorupska, Katarzyna Maciejewska
stanowisko: koordynatorzy projektu
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