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Projekt „Olecki Obywatel” - opis zrealizowanych działań 

W ramach realizacji projektu „Olecki Obywatel”  zrealizowano następujące działania: 

1. WARSZTATY INTEGRACYJNO-EDUKACYJNE 

Warsztaty zrealizowano w okresie VI-X.2016r. Prowadzone były w formie spotkań z mieszkańcami  

8 miejscowości powiatu oleckiego (Połom, Sedranki, Nory, Wieliczki, Sokółki, Kowale Oleckie, Cichy  

i Lenarty). Celem spotkań było określenie roli społeczeństwa w realizacji polityk publicznych, wpływu 

integracji społecznej na rozwój społeczności lokalnych oraz wyłonieniu uczestników grupy docelowej 

projektu. Scenariusz każdego spotkania opracowały i zrealizowały lokalne społeczności we współpracy 

z moderatorem. Ze środków projektu, przedstawiciele poszczególnych miejscowości dokonali zakupów 

produktów do przygotowania warsztatów (w zależności od przyjętej tematyki). W sumie w warsztatach 

uczestniczyło 457 osób.  
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2. SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI NGO I GRUP NIEFORMALNYCH 

Zgodnie z założeniami, w terminie XI-XII.2016r. zrealizowano szkolenia dla dwóch grup odbiorców, tj.: 

1) niezaawansowanych - uczestniczyło 41 osób (33 kobiety i 8 mężczyzn). Spotkania realizowane były 

w 4 grupach - w każdej z gmin powiatu, po 4 spotkania w każdej gminie, po 24 godziny na gminę -  

w sumie 96 godzin. W ramach tej grupy odbiorców działaniami objęto osoby z grup nieformalnych  

i członków nowopowstałych lub nieaktywnych NGO z terenu powiatu oleckiego. Zakres szkolenia 

obejmował możliwości aplikowania o środki głównie z funduszy lokalnych w ramach inicjatyw 

oddolnych i innych form określonych w „Modelu kontraktowania usług społecznych” oraz środki 

grantowe różnego rodzaju fundacji, możliwości i zasady gospodarowania funduszem sołeckim, 

podstawowa znajomość komputera (internet, Word). 

2) zaawansowanych - uczestniczyło 40 osób (33 kobiety i 7 mężczyzn). Spotkania realizowane były  

w 4 grupach - w każdej z gmin powiatu, po 4 spotkania w każdej gminie, po 24 godziny na gminę -  

w sumie 96 godzin. W ramach tej grupy odbiorców działaniami objęto przedstawicieli NGO. Zakres 

szkolenia obejmował pozyskiwanie środków w ramach nowej perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej. 

Uczestnikom szkoleń zakupiono materiały szkoleniowe (dodatkowo pendrive osobom z grupy 

niezaawansowanej). Podczas spotkań uczestnikom zapewniono barki kawowe. Dokonano również 

refundacji kosztów dojazdów dla osób dojeżdżających. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników (w celu konsultacji przygotowywanych wniosków), 

zrealizowano dodatkowo po jednym 6-godzinnym spotkaniu warsztatowo-konsultacyjnym dla grupy 

zaawansowanej i niezaawansowanej - w sumie dla 22 osób, które po uczestnictwie w szkoleniu bardzo 

aktywnie rozpoczęły pracę nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektów. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MŁODZIEŻOWA AKADEMIA OBYWATELA 

Działanie zostało zrealizowane w III etapach: 

I etap - w okresie XI-XII.2016r. przeprowadzono w ramach współpracy ze szkołami w ramach tzw. 

godzin dyrektorskich lub godzin wychowawczych 10 dwugodzinnych spotkań z młodzieżą 

następujących gimnazjów z terenu powiatu: Gimnazjum w Sokółkach, Gimnazjum nr 1 w Olecku, 

Gimnazjum nr 2 w Olecku, Gimnazjum Społeczne w Olecku, Gimnazjum w Kijewie, Gimnazjum  

w Judzikach, Gimnazjum w Świętajnie, Gimnazjum w Wieliczkach, Gimnazjum w Babkach Oleckich, 

Gimnazjum w Kowalach Oleckich. W sumie w spotkaniach uczestniczyło 402 uczniów. 

Zakres spotkań obejmował: zasady działania samorządów lokalnych, możliwości udziału młodzieży  

w kształtowaniu polityk publicznych zwłaszcza w zakresie wdrażania zasad współpracy różnych grup 

społecznych, kształtowania oferty kulturalnej, sportowej na terenie gminy, powiatu. Spotkania te były 

początkiem do wyłonienia grupy uczniów do dalszych działań w Młodzieżowej Akademii Obywatela. 

  

 

 

 



II etap - w okresie II-III. 2017r. przeprowadzono warsztaty z wytypowaną przez społeczności szkolne 

młodzieżą gimnazjów powiatu oleckiego, których celem było przygotowanie młodzieży do utworzenia 

lokalnego funduszu na rzecz realizacji inicjatyw zgłaszanych i realizowanych przez młodzież gimnazjalną 

w zakresie edukacji obywatelskiej i integracji społecznej. 

Po konsultacjach z młodzieżą i nauczycielami gimnazjów postanowiono zrealizować warsztaty 

odrębnie dla każdego gimnazjum zainteresowanego aplikowaniem o środki w ramach funduszu. Taka 

organizacja pozwoliła na indywidualne podejście do każdej z grup i omówienie pomysłów na realizację 

poszczególnych przedsięwzięć. 

Warsztaty realizowane były w 8 grupach (tj. w 8 gimnazjach w każdej z 4 gmin powiatu), po 3 warsztaty 

(2 godzinne) w każdej grupie – w sumie 6 godzin na grupę, 48 godzin całość. Grupy liczyły od 4 do 10 

uczestników. Gimnazja, w których zrealizowano warsztaty to: Gimnazjum nr 1 w Olecku, Gimnazjum 

nr 2 w Olecku, Gimnazjum Społeczne w Olecku, Gimnazjum w Judzikach, Gimnazjum w Babkach 

Oleckich, Gimnazjum w Świętajnie, Gimnazjum w Kowalach Oleckich, Gimnazjum w Wieliczkach. 

Formalnie w ramach tego działania uczestnikami projektu było 50 osób. W trakcie warsztatów 

opracowano z młodzieżą zasady funkcjonowania Młodzieżowego Funduszu Lokalnego - regulamin 

konkursu i wzór wniosku na realizację inicjatywy, a także omówiono zagadnienia związane  

z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem inicjatyw w ramach konkursów na działania finansowane 

ze środków publicznych (m.in. nawiązywanie kontaktów ze sponsorami, prowadzenie uzgodnień, 

współpraca w grupie, promocja działań, sprawozdawczość). W efekcie zrealizowanych zajęć, młodzież 

została przygotowana do utworzenia na terenie powiatu oleckiego lokalnego funduszu na rzecz 

realizacji inicjatyw zgłaszanych i realizowanych przez młodzież gimnazjalną w zakresie edukacji 

obywatelskiej i integracji społecznej i do udziału w konkursie na realizację inicjatyw zgłaszanych przez 

młodzież.  

  

Etap III - w okresie III-IV.2017r. przeprowadzono konkurs na realizację inicjatyw w ramach 

Młodzieżowego Funduszu Lokalnego (wspólna nazwa funduszu nadana przez uczestników 

Młodzieżowej Akademii Obywatela to „Nasza inicjatywa”). Młodzież zaangażowana w przygotowanie 

wniosków pracowała w ramach grupy inicjatywnej (liczącej w poszczególnych gimnazjach od 4 do 8 



uczniów), pod opieką wyznaczonego przez szkołę nauczyciela, angażując do działań również osoby  

z otoczenia (kolegów z klasy, rodziców). W przygotowanie i realizację dofinansowanych wniosków 

bezpośrednio zaangażowanych było w ramach grup inicjatywnych 49 uczniów gimnazjów powiatu 

oleckiego. W wyniku konkursu wpłynęło łącznie 10 wniosków na realizację inicjatyw (z 8 gimnazjów 

objętych warsztatami dla młodzieży), z czego w wyniku oceny komisji dofinansowanych zostało  

8 wniosków (po jednym z każdego gimnazjum). Wartość dofinansowanych wniosków wahała się  

w przedziale od 1.952 zł do 2.990 zł. (łączna wartość wszystkich wniosków wynikająca z zawartych 

umów to 18.000 zł). Zgodnie z regulaminem, inicjatywy mogły być realizowane w okresie od 

01.05.2017 do 30.09.2017. W celu poznania opinii społeczności lokalnej na temat Młodzieżowego 

Funduszu Lokalnego i zaangażowania młodzieży w realizację działań społecznych, przeprowadzono 

badanie ankietowe wśród uczestników wydarzeń/imprez, organizowanych w ramach poszczególnych 

inicjatyw (200 ankiet). Proszono osoby ankietowane o ocenę idei Młodzieżowego Funduszu Lokalnego 

i wypowiedzenia się w zakresie kontynuacji tego typu działań. Społeczność lokalna bardzo pozytywnie 

oceniła ideę Młodzieżowego Funduszu Lokalnego – zarówno sposób przygotowania 

wydarzenia/imprezy (81% badanych zdecydowanie pozytywnie), zaangażowanie młodzieży  

w realizację wydarzenia/imprezy (77% bardzo wysoko lub wysoko), kontynuację idei funduszu na 

inicjatywy młodzieżowe w zakresie edukacji obywatelskiej i integracji społecznej (99% zdecydowanie 

tak lub tak). Na prośbę o wskazanie najlepszego źródła finansowania dla tego typu funduszu, 59% 

ankietowanych wskazało na budżet samorządów lokalnych, 19% na budżet organizacji pozarządowych, 

18% na sponsorów, dla 4% ankietowanych trudno było stwierdzić. Wnioski z realizacji działania i opinii 

społeczeństwa zostały przekazane przedstawicielom lokalnych władz samorządowych oraz 

podsumowane w trakcie pikniku integracyjnego. 

Zrealizowane inicjatywy: 

1. Grupa inicjatywna przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich, tytuł inicjatywy: „Szkolny 

radiowęzeł”. Uruchomiono w szkole radiowęzeł celem nadawania muzyki, przekazywania 

komunikatów oraz  prowadzenia tematycznych krótkich audycji dziennikarskich (konkurs na 

najlepszą audycję radiową). Radiowęzeł podnosi atrakcyjność spędzania przerw 

międzylekcyjnych, rozwija umiejętności obsługi sprzętu muzycznego oraz rozwija zainteresowanie 

mediami i dziennikarstwem (umiejętności spikerskie i dziennikarskie uczniów).   W ramach 

inicjatywy zakupiono zestaw nagłośnieniowy – wzmacniacz wyposażony  w tuner, odtwarzacz 

MP3/USB oraz 6 głośników naściennych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Grupa inicjatywna przy Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, tytuł inicjatywy: 

„Festiwal Pozytywnie Zakręconych”. Zorganizowano po raz pierwszy w Olecku imprezę pod hasłem 

„Festiwal Pozytywnie Zakręconych”, której celem była integracja mieszkańców oraz uświadamianie, 

jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają emocje. Impreza obejmowała gry i zabawy dla dzieci  

i młodzieży, konkursy, wspólne rozsypywanie kolorowych proszków holi, występy grup muzycznych, 

poczęstunek dla uczestników. W konkretnych działaniach ukazane zostały sposoby radzenia  

z emocjami przy jednoczesnej integracji z innymi ludźmi.  W ramach inicjatywy zakupiono kolorowe 

proszki holi (do rozsypywania w trakcie imprezy oraz jako nagrody w konkursach), balony do 

dekoracji miejsca realizacji imprezy oraz poczęstunek dla uczestników imprezy.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Grupa inicjatywna przy Gimnazjum w Świętajnie, tytuł inicjatywy: „Świętujmy razem - festyn 

sportowo-rekreacyjny w celu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie 

Świętajno”. Inicjatywa polegała na organizacji przez grupę inicjatywną integracyjnej imprezy 

rodzinnej (połączenie Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca), której celem było rozwijanie  

i pogłębienie relacji rodzinnych oraz promocja zdrowego i aktywnego trybu życia. W trakcie 

festynu przeprowadzono rodzinne konkurencje sportowo-rekreacyjne. Atrakcją imprezy były 

występy na scenie lokalnych i zaprzyjaźnionych młodzieżowych zespołów muzycznych, punkty gier 

i zabaw dla dzieci oraz punkty zdrowia i punkty gastronomiczne. W ramach inicjatywy zakupiono 

podesty sceniczne i elementy konstrukcyjne w celu przygotowania sceny oraz nagrody/gadżety 

dla młodzieży biorącej udział w imprezie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Grupa inicjatywna przy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Olecku, tytuł inicjatywy: "Niepowtarzalny mecz". Zorganizowano mecz piłkarski drużyn 

mieszanych (uczniowie vs. nauczyciele i rodzice), który odbył się podczas festynu rodzinnego. 

Przedsięwzięcie miało na celu integrację z rówieśnikami i środowiskiem lokalnym. Mecz połączony 

został z prezentacją nowych strojów piłkarskich, które służyć będą młodszemu pokoleniu  

w reprezentowaniu szkoły w zawodach sportowych.  W ramach inicjatywy zakupiono piłkę i stroje 

dla drużyny piłkarskiej (koszulki , spodenki, znaczniki, rękawice, getry piłkarskie, bluzę i spodnie 

bramkarskie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Grupa inicjatywna przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach, tytuł inicjatywy: 

„Dzień sportu”. Zorganizowano „Dzień sportu” – rozgrywki sportowe z okazji obchodów Dnia 

Dziecka. Zrealizowano rozgrywki piłki nożnej i ręcznej, piłki siatkowej, a także trening prowadzony 

przez trenera personalnego. Zapewniono poczęstunek.  W ramach inicjatywy zakupiono piłki 

nożne i siatkowe (po 6 sztuk), puchary, zapewniono udział trenera personalnego, zakupiono lody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Grupa inicjatywna przy Społecznym Gimnazjum STO w Olecku, tytuł inicjatywy: Klub Filmowy "Na 

Młynowej". W ramach inicjatywy utworzono miejsce spotkań dla młodzieży - klub filmowy  

„Na Młynowej”, którego celem jest rozwój aktywności kulturalnej i społecznej uczniów. 

Wyświetlane są w nim filmy fabularne połączone z dyskusją, a także etiudy filmowe przygotowane 

przez młodzież gimnazjum. Zorganizowano też konkurs na film promujący szkołę. Wyposażenie 

klubu wykorzystywane jest również do wyświetlania filmów dydaktycznych z różnych 

przedmiotów oraz w czasie uroczystości organizowanych w szkole. W ramach inicjatywy 

zakupiono sprzęt do prezentacji filmów (projektor multimedialny z uchwytem i okablowaniem, 

ekran projekcyjny ścienny) oraz przygotowano salę "kinową" w szkole (zakupiono rolety 

zaciemniające).    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Grupa inicjatywna przy Gimnazjum w Zespole Szkół w Babkach Oleckich, tytuł inicjatywy: 

„Altankowy Dzień Rodziny”. W ramach inicjatywy wyposażono altanę znajdującą się na terenie 

szkoły w ławki i stół. Zorganizowano też imprezę integracyjną dla społeczności lokalnej pod nazwą 

„Dzień Rodziny”, połączoną z oficjalnym otwarciem altanki.  Miejsce to służyć będzie do spędzania 

czasu wolnego uczniów oraz realizacji zajęć na świeżym powietrzu. Przyczyni się też do integracji 

społeczności lokalnej. W ramach inicjatywy zakupiono materiały na ławki i stół do altany wraz   

z materiałami do jej wykończenia, zakupiono upominki dla uczestników konkursów oraz 

zapewniono poczęstunek.  



 

 

8. Grupa inicjatywna przy Gimnazjum w Zespole Szkół w Judzikach, tytuł inicjatywy: „Budowa 

miejsca na ognisko wraz z jego zagospodarowaniem”. Inicjatywa polegała na stworzeniu na 

terenie posesji Zespołu Szkół w Judzikach miejsca na ognisko, które służyć ma społeczności 

szkolnej i lokalnej do spędzania czasu wolnego i rekreacji. Po wykonaniu prac zorganizowano 

oficjalne otwarcie tego miejsca – mini festyn integrujący uczniów, rodziców, pracowników szkoły 

i społeczność lokalną. W ramach imprezy zorganizowano wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

opowieści o historii miejscowości  oraz gry i zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach 

inicjatywy zakupiono materiały do budowy paleniska z obudową oraz do urządzenia klombu 

(zestawy roślin ozdobnych, ziemia do zasadzeń), ławki oraz poczęstunek dla uczestników festynu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LOKALNA SZKOŁA LIDERÓW 

W działaniach Lokalnej Szkoły Liderów uczestniczyły 24 osoby, wyłonione spośród uczestników szkoleń 

dla przedstawicieli NGO i grup nieformalnych (zrealizowanych w 2016r.).  

W ramach Lokalnej Szkoły Liderów zrealizowano:  

1). w miesiącach VII, VIII i IX. 2017r. pogłębione warsztaty z zakresu możliwości integracji środowisk 

lokalnych w miejscach zamieszkania i pracy, a także budowania partnerstw i porozumień w ramach 

powiatu dla rozwiązywania konkretnego problemu, realizacji wspólnego celu lub jako stałą formą 

współpracy. Warsztaty prowadzone były w dwóch 12-osobowych grupach, po 36 godzin na każdą 

grupę (zrealizowane na 6 spotkaniach dla każdej grupy) – w sumie 72 godziny warsztatów.  

2). w miesiącu VIII.2017r. jednodniowe warsztaty z zakresu analizy „Modelu kontraktowania usług 

społecznych” (przygotowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w ramach projektu 

innowacyjnego testującego „Od partnerstwa do kooperacji”), prowadzone w jednej grupie 

uczestników, obejmujące 8 godzin zajęć. Warsztaty przeprowadzone zostały jednocześnie przez dwóch 

ekspertów ze Słupska, opracowujących i wdrażających „Model kontraktowania usług społecznych”. 

Każdy z uczestników otrzymał od ekspertów pakiet publikacji, na który składał się poradnik „Model 

kontraktowania usług społecznych. Zlecanie zadań organizacjom” oraz cztery Zeszyty działań („Zlecanie 

usług”, „Bon na aktywność – regranting”, „Kooperacyjne rozwiązywanie problemów” i „Zlecanie 

instytucji”). Warsztaty były przygotowaniem odbiorców zadań zleconych w różnych formach przez 

samorządy lokalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDÓW LOKALNYCH 

Celem jak najlepszego przygotowania nie tylko odbiorców usług, ale i sektora samorządowego  

w okresie VIII-X.2017r., zrealizowano warsztaty dla pracowników samorządów lokalnych z zakresu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi (zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym 

przez samorządy). Były to osoby zgłoszone do udziału przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

jednostki organizacyjne, w odpowiedzi na nasze zaproszenie. Udział w warsztatach wzięły łącznie 24 

osoby, zajęcia odbywały się w dwóch grupach, po 24 godziny na każdą grupę (każda grupa po  

4 spotkania x 6 godzin) – w sumie 48 godzin warsztatów. Główne założenia warsztatów oparte były  

o „Model kontraktowania usług społecznych”, opracowany i wdrożony przez Centrum Inicjatyw 

Obywatelskich w Słupsku w ramach projektu innowacyjnego testującego „Od partnerstwa do 

kooperacji”. Zajęcia prowadzone były metodą wykładowo-warsztatową jednocześnie przez dwóch 

trenerów ze Słupska, opracowujących i wdrażających „Model kontraktowania usług społecznych”. 

Uczestnicy otrzymali od trenerów pakiet publikacji, na który składał się poradnik „Model 

kontraktowania usług społecznych. Zlecanie zadań organizacjom” oraz cztery Zeszyty działań („Zlecanie 

usług”, „Bon na aktywność – regranting”, „Kooperacyjne rozwiązywanie problemów” i „Zlecanie 

instytucji”).  



 

 

6. POWIATOWY PIKNIK INTEGRACYJNY 

Powiatowy Piknik Integracyjny odbył się w dniu 23 września 2017 r. Jako miejsce realizacji pikniku 

wybrano z uczestnikami miejscowość Lenarty (gmina Olecko), gdzie lokalna jednostka OSP dysponuje 

bogato wyposażoną bazą lokalową oraz dużym zagospodarowanym placem przy budynku. 

Podstawowym celem pikniku była promocja działań obywatelskich, integracja społeczna, promocja 

lokalnych liderów (w tym młodzieżowych), wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji  

w dziedzinie działalności społecznej. 

Uczestnicy projektu oraz zaangażowana przez nich lokalna społeczność, dobierając się w grupy, we 

własnych mieszkaniach przygotowali z zakupionych produktów potrawy regionalne. W ramach pikniku 

przedstawiono i podsumowano działania zrealizowane w projekcie „Olecki Obywatel”, w tym 

dokonano prezentacji projektów złożonych przez młodzież w ramach Młodzieżowego Funduszu 

Lokalnego (przygotowano stoiska prezentujące działania projektu w formie wystawy zdjęć  

z realizowanych działań wraz z ich krótkim opisem). Rozstrzygnięto też konkurs na projekty realizowane 

przez młodzież w ramach Młodzieżowego Funduszu Lokalnego – szczególnie wyróżniono jeden spośród 

wszystkich projektów, a w związku z wysokim poziomem wszystkich realizowanych przedsięwzięć oraz 

dużym zaangażowaniem grup inicjatywnych, decyzją komisji nagrodzeni zostali wszyscy 

przewodniczący grup inicjatywnych (8 os.) oraz 2 członków grup inicjatywnych najbardziej 

zaangażowanych w działania – w sumie nagrodzono 10 osób spośród młodzieży. Przekazano też 

poszczególnym grupom inicjatywnym dyplomy uznania i drobne upominki (maskotki, słodycze) dla 

wszystkich uczestników. Nagrodzeni również zostali najbardziej zaangażowani uczestnicy Lokalnej 

Szkoły Liderów (10 osób). W trakcie pikniku zaprezentowały się lokalne zespoły śpiewacze, lokalne 

zespoły młodzieżowe (śpiewaczy i taneczny), zorganizowano ognisko integracyjne z pieczeniem 

kiełbasek oraz grilla. Oprawę świetlną i nagłośnieniową zapewniła zewnętrzna firma, zapewniono też 

animacje dla dzieci - gry i zabawy, malowanie twarzy, bańki mydlane itp. Głównymi organizatorami 

pikniku byli uczestnicy, którzy pod kierunkiem Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej opracowali m.in. 

scenariusz wydarzenia i podzielili się obowiązkami. Jako gospodarze, w organizację imprezy aktywnie 

włączyła się również społeczność lokalna sołectwa Lenarty. Obsługę organizacyjno-techniczną  

w trakcie pikniku zapewnili wolontariusze Fundacji (10 osób), którzy wraz z lokalną społecznością 

przygotowali miejsce realizacji pikniku przed jego rozpoczęciem, pomoc organizacyjno-techniczną  

w trakcie pikniku oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu pikniku integracyjnego.  



 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
Projekt „Olecki Obywatel” dofinansowany ze środków otrzymanych  

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz Powiatu Oleckiego 

 


