Zestawienie projektów wybranych do realizacji
w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
na rok 2020 – 3 edycja

Tytuł zadania

Liczba
głosów
ważnych

Krótki opis

Zasięg

Subregion obejmujący powiaty: m. Opole, powiat opolski
Dzieci dzieciom koncert muzyki
bajkowej i filmowej

4 564

Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym regionu. Zakup
instrumentów muzycznych i umożliwienie młodemu pokoleniu rozwijania potencjału
artystycznego, a także zapoznanie się z różnymi formami muzyki, poprzez wystąpienia
dla szerszego grona odbiorców, tj. magii bajek i filmów dla dzieci wraz z pokazem tańca
i urywków wyświetlanych obrazów do muzyki.

subregionalny

Aktywna integracja łączy nas ODRA

3 903

Organizacja cyklu rozgrywek sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, rodzin i
seniorów, takich jak: Śląski Oktoberfest 2020, Zdobywamy Koronę Marszałka, dwudniowe warsztaty z Mistrzynią Europy dla mażoretek, Młodzieżowy Turniej Tenisa
Stołowego, Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej, Gminne Zawody sportowopożarnicze, Piknik Ekologiczny z warsztatami, XIII Zlot Samochodów Zabytkowych, XVIII
Festiwal Zespołów Coverowych "Samer Revival".

subregionalny

Muzyka łączy
pokolenia

3 545

Zachęcenie seniorów oraz dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym
regionu, a także wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Praca edukacyjna z dziećmi
i młodzieżą, w tym warsztaty umuzykalniające umożliwiające wykształcenie nowego
pokolenia zasilającego Młodzieżową Orkiestrę Dętą "Kaprys". Podsumowaniem będzie
organizacja koncertu dla babci i dziadka.

powiatowy
opolski

Aktywni przekraczają granice

2 953

Organizacja cyklu rozgrywek sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów pielęgnujących lokalne tradycje poprzez aktywizację dzieci, rodziny i seniorów
50+, kształtowanie zdrowych nawyków, budowanie więzi, wsparcie rad sołeckich oraz
ludowych zespołów sportowych. Wśród zaplanowanych imprez znajdą się: turniej piłki
nożnej i ręcznej dla drużyn dziecięcych, konkurencje sportowe, spartakiada przedszkolaków, festyn pokoleniowy, festiwal sztuki cyrkowej, nordic walking dla seniorów.

powiatowy
opolski

Z muzyką na Ty wspólnie odkrywamy świat dźwięków

2 768

Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz koncertów o tematyce
świąteczno-noworocznej i wielkanocnej dedykowanych wszystkim mieszkańcom powiatu opolskiego, w tym zakup nut oraz instrumentów muzycznych i strojów. Umożliwienie edukacji muzycznej, promocja talentów i potencjału artystycznego dzieci i
młodzieży oraz aktywizacja seniorów pozwolą na nawiązanie kontaktów i integrację
różnych środowisk muzycznych i budowanie więzi międzypokoleniowych.

powiatowy
opolski

Subregion obejmujący powiaty: nyski, brzeski
Dziś Orlik klubowy,
jutro stadion narodowy - III edycja

7 957

Promowanie zdrowego trybu życia oraz stworzenie mieszkańcom różnych środowisk
szanse na rozwój swoich sportowych talentów i umiejętności poprzez organizację
treningów i rozgrywek piłki nożnej. Dodatkowym celem jest usystematyzowanie rozgrywek oraz monitoring najzdolniejszych dzieci i młodzieży. W ramach zadania zaplanowano zakup profesjonalnego sprzętu do treningów.

subregionalny

W JEDNOŚCI SIŁA organizacja wyjazdów edukacyjnych,
kulturalnych oraz
imprezy kulturalnej
dla mieszkańców
powiatu nyskiego i
brzeskiego

5 286

Organizacja cyklu wycieczek edukacyjno-kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz 1-dniowej imprezy. W ramach wycieczek ok. 1 tys. uczestników będzie miało
możliwość zapoznania się z kulturą i historią różnych miejsc w Polsce. W ramach imprezy promującej odnowę wsi, w tym produktów lokalnych, odbędą się pokazy ratownicze strażaków oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy. Całość imprezy uświetnią
występy zespołów muzycznych.

subregionalny

1

Tytuł zadania

Liczba
głosów
ważnych

Krótki opis

Zasięg

"Lokalni - Aktywni"
wspólne spędzanie
czasu - bezpieczeństwo - rywalizacja integracja mieszkańców gminy Nysa

5 028

Rozwijanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnej formy spędzania wolnego czasu poprzez organizację
zawodów dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami o charakterze pożarniczym. Zabawa
połączona zostanie z zawodami oraz pokazami ratowniczymi strażaków, w tym pokazem udzielania pierwszej pomocy.

powiatowy
nyski

Od Juniora do Seniora - aktywnie spędzaj
czas 2. edycja

4 605

Zadanie stanowi już 2 edycję projektu "Od Juniora do Seniora - aktywnie spędzaj czas",
który ma na celu pobudzenie inicjatyw społecznych i kulturalnych poprzez szereg
spotkań integracyjnych, rozgrywek sportowych, warsztatów i innych form aktywnego
spędzania wolnego czasu w nieodpłatnej formie, przedstawicielom każdej grupy wiekowej.

powiatowy
nyski

ROZWIJAMY RAZEM
7 ZMYSŁÓW U DZIECI

3 847

Celem zadania jest tworzenie innowacyjnych warunków umożliwiających dzieciom
rozwój, zabawę oraz odpoczynek w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa oraz umożliwienie samodzielnej eksploracji świata, doskonalenie ich możliwości percepcyjnych
wyobrażeń i rozumowania. Działania realizowane w ramach zadania spowodują, że
pobyt dziecka w przedszkolu stanie się nie tylko źródłem rozrywki, ale będzie "naukową zabawą" stymulującą u nich 7 zmysłów.

powiatowy
nyski

Subregion obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski
…Musztra Paradna
Wizytówką Naszego
Regionu

9 113

Wdrożenie w regionalnych orkiestrach musztry paradnej. Obecnie żadna z orkiestr
subregionu nie praktykuje tej sztuki ze względu na jej trudność i brak warsztatu. W
ramach zadania zostaną zorganizowane warsztaty, których efektem będzie organizacja
szeregu koncertów z udziałem 4 orkiestr subregionu. Zebranie blisko 100 muzyków
podczas jednego koncertu to jednocześnie połączenie kilku kultur. Koncerty będą
odbywać się podczas plenerowych imprez letnich i okolicznościowych.

subregionalny

…I GRA MUZYKA !
czyli cykl integrujących wartsztatów
muzycznych i koncertów Olesno /
Kluczbork / Namysłów 2020

2 546

Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem uznanych w kraju i na świecie artystów, w 3 ośrodkach: Kluczbork, Namysłów, Olesno, w których udział będą mogli wziąć
wszyscy zainteresowani. Każdy cykl dwudniowych warsztatów zwieńczony będzie
koncertem, podczas którego młodzi adepci wystąpią u boku swych mentorów. Możliwość koncertowania u boku profesjonalistów przyczyni się do poszerzenia horyzontów
i nabycia pewności siebie oraz przekonania, że muzyka rozrywkowa w XXI w. stwarza
nieograniczone możliwości.

subregionalny

Akcja dla Serca 3

6 227

Organizacja w trakcie imprez masowych szkoleń i ćwiczeń pokazujących mieszkańcom
zasady użycia sprzętu oraz zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej
przez ochotników OSP. Na potrzeby zadania przewiduje wyposażenie 33 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kluczborskiego ora Wołczyńskiego Ośrodka
Kultury w defibrylatory AED, kapsuły zewnętrzne dostępu publicznego do AED oraz
fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z elektrodami szkoleniowymi.

powiatowy
kluczborski

…Baw się razem z
nami, baw się z orkiestrami

3 475

Celem głównym zadania jest przeprowadzenie kulturalno-integracyjnego wydarzenia,
które połączy i zmotywuje mniejsze orkiestry do wspólnej pracy organizując piknik
rodzinny, na którym zagra nie tylko muzyka, lecz również przewidziane są atrakcje dla
najmłodszych. Podczas imprezy integracyjnej zaprezentowane zostaną orkiestry z
powiatu oleskiego. Każda orkiestra pokaże swój lokalny repertuar.

powiatowy
oleski

"Nadzieja na lepsze
jutro" - rehabilitacja
i terapia psychologiczna dla dzieci i ich
rodzin - II EDYCJA

2 534

Kontynuacja zadania realizowanego w ramach II edycji MBO, którego celem jest zwiększenie dostępności do systematycznej i specjalistycznej rehabilitacji psychologicznej i
ruchowej. Podniesienie jakości świadczonych usług, skrócenie czasu oczekiwania na
pomoc oraz przyspieszenie okresu powrotu do zdrowia przyczyni się do zmniejszenia
obaw i lęków rodziców/opiekunów dzieci z problemami rozwojowymi poprzez aktywne
włączenie ich w proces rehabilitacji.

powiatowy
oleski

Subregion obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki
GłubczyckoPrudnickie Zawody
Wędkarskie

1 992

Rozpowszechnianie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu wśród rodzin
z dziećmi i osób starszych poprzez organizację cyklu zawodów wędkarskich. Doskonałą
promocją tej dyscypliny będą zawody, do udziału w których zostaną zaproszone reprezentacje kół wędkarskich wraz z rodzinami oraz inni mieszkańcy (ok. 300 osób). W
ramach zawodów przewidziano zakup nagród dla uczestników.
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subregionalny

Tytuł zadania

Liczba
głosów
ważnych

Krótki opis

Zasięg

Ekologiczny styl życia
- edukacja ekologiczna w gminie
Głubczyce i w gminie
Prudnik

1 880

Kształtowanie wśród dzieciach i młodzieży postaw proekologicznych, zmierzających do
zahamowania zachodzących obecnie zmian klimatycznych poprzez podniesienie poziomu świadomości na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne oraz wykształcenia nawyku podejmowania świadomych ekologicznie decyzji, szanowania
przyrody i czerpania przyjemności z kontaktu z nią. Zadanie obejmuje takie działania
jak: organizacja międzyszkolnego turnieju wiedzy ekologicznej, przeprowadzenie akcji
sprzątania świata, obchody Dnia Bez Samochodu, wegetariańskie warsztaty kulinarne,
dokarmianie zwierzyny leśnej, warsztaty na temat efektu cieplarnianego i odnawialnych źródeł energii, działania edukacyjne na łonie natury.

subregionalny

Szkolimy przyszłych
mistrzów

2 017

Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnej formy spędzania czasu wolnego poprzez
zapewnienie zajęć dodatkowych w formie badmintona, jako dyscypliny kształtującej
prawidłową postawę, poprawiającej koordynację ruchową i kształtującej charakter,
a także zacieśniającej więzi społeczne. W ramach zadania zaplanowano zakup profesjonalnego sprzętu treningowego dla klubu LKS,TECHNIK" w Głubczycach umożliwiającego przeprowadzenie treningów na wysokim poziomie oraz zakup wyposażenia medycznego, który pozwoli na zapewnienie zawodnikom i kibicom optymalnego bezpieczeństwa podczas treningów i meczy.

powiatowy
głubczycki

Aktywizacja seniorów na wsi

1 118

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu terapii zajęciowej dla seniorów z terenu wiejskiego. Celem będzie ich aktywizacja, przeciwdziałanie depresjom, włączenie do społeczności lokalnej poprzez rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań. Ważnym elementem zajęć będzie zachęcenie seniorów mieszkających na wsi do wyjścia z domów i/lub
zamkniętych grup społecznych (rodzina). Docelowe działania projektu będą dążyć do
wyrównywania różnic jakości życia, standardów i potrzeb seniorów na wsi i w mieście.

powiatowy
głubczycki

Muzykowanie od
podstaw

1 004

Odrodzenie tradycji muzykowania istniejącej przed laty w małych społecznościach
lokalnych i przy zakładowych domach kultury poprzez umożliwienie uzdolnionym
muzycznie dzieciom i młodzieży nauki gry na instrumentach pod okiem profesjonalnych nauczycieli. Ponadto w ramach zadania odbędą się spotkania dzieci i młodzieży o
podobnych zainteresowaniach, a także utworzenie zespołu instrumentalnego integrującego społeczność lokalną.

powiatowy
krapkowicki

Subregion obejmujący powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski
Nade wszystko muzyki! Koncerty orkiestr z KędzierzynaKoźla i Jemielnicy

6 467

Inicjatywa ma na celu rozwój i rozpowszechnienie idei gry w orkiestrach dętych wśród
ludzi młodych z powiatów strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego. Cykl koncertów
orkiestr stanowi okazję do samorozwoju, poznawania nowych ludzi, odwiedzania
ciekawych miejsc, a przede wszystkich umożliwi wzbudzenie zainteresowań artystycznych, muzycznych oraz popularyzowanie muzyki orkiestrowej wśród mieszkańców
powiatów.

subregionalny

Organizacja obozów
dla dzieci i młodzieży
oraz zawodów sportowo-pożarniczych

5 440

Organizacja dwóch obozów dla dzieci i młodzieży pod namiotami. W jednym wezmą
udział dzieci w wieku 4-9 lat oraz 10 -16 lat. Obozy przyczynią się do aktywizacji młodego pokolenia, zwiększenia poziomu umiejętności sportowych oraz umożliwi pozyskanie nowych członów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach zadania zostaną zorganizowane również zawody sportowo-pożarnicze OSP. Na potrzeby
szkoleń i zawodów zakupiony zostanie tor przeszkód i sprzęt pożarniczy.

subregionalny

Wydarzenia sportowe i rekreacyjne
kluczem na aktywne
społeczeństwo

5 317

Organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, których celem będzie zwiększenie
aktywności sportowej mieszkańców, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia a
także integracja społeczeństwa. Zostaną zorganizowane takie wydarzenia jak Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych rajdy rowerowe, turnieje tenisa stołowego oraz
festyn integracyjny. Odbędzie się również cykl spotkań fitnessu oraz akrobatyki.

powiatowy
kędzierzyńskokozielski

Aktywna kulturalnie
społeczność lokalna.
Muzycznej edukacji
ciąg dalszy

2 754

Głównym celem zadania jest uaktywnianie społeczności lokalnej przez różnorodne
propozycje kulturalne oraz edukację muzyczną zwłaszcza dzieci i młodzieży. Inicjatywa
obejmie ponad 1 tys. uczniów Ogniska Muzycznego, słuchaczy koncertów oraz uczestników zgrupowań chóralnych i wyjazdowych koncertów. Projekt zakłada kontynuację i
poszerzenie oferty nauki gry na instrumentach o kolejne specjalności.

powiatowy
strzelecki

3

Tytuł zadania

Sport elementem
tradycji pożarniczej

Liczba
głosów
ważnych

2 694

Krótki opis

Zasięg

Celem zadania jest przeprowadzenie zawodów pożarniczych szczebla gminnego oraz
powiatowego. Rywalizacja sportowa jest istotną częścią tradycji pożarniczej, a sama
straż pożarna jest nierozerwalnie związana z tożsamością lokalnej społeczności na
Śląsku. Zakup profesjonalnego toru przeszkód i dodatkowego asortymentu umożliwi
przeprowadzenie ćwiczeń i zawodów dla OSP, w tym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

powiatowy
strzelecki

25 projektów

4

