SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół
Im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach za rok 2014
W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia spotkał się 3-krotnie w dniach:
2 stycznia 2014r. oraz 22 maja 2014r. i 25 września 2014r. W minionym roku Zarząd po raz
kolejny pozyskiwał środki pozabudżetowe na rozwój szkoły i organizacji, przystępując do
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach współpracy Starostwa Powiatowego
w Proszowicach z organizacjami pozarządowymi. W 2014 roku kontynuowano również
w tym zakresie współpracę z Gminą i Miastem Proszowice. Przygotowane zostały cztery
wnioski aplikacyjne na realizację zadań pożytku publicznego w roku 2014. Trzy z nich,
zostały zaaprobowane przez komisje konkursowe (powiatową i gminą). Stowarzyszenie
pozyskało w sumie na realizację projektów kwotę w wysokości 5000 złotych.
W ramach uzyskanych grantów zorganizowano w pierwszej połowie 2014r. zajęcia
kulturalno – sportowe dla młodzieży gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu miasta i
gminy Proszowice pt. „Ferie nie muszą być nudne…”. Zorganizowano również obóz
profilaktyczno – sportowy dla młodzieży licealnej w Chochołowie. W drugiej połowie 2014r.
przystąpiono do realizacji grantu: pt. „Zachować pamięć – historia i kultura dwóch narodów.
Projekt współpracy międzykulturowej polsko – izraelskiej 2014”. Szczegółowe informacje
o wspomnianych wyżej projektach były udostępniane za pośrednictwem serwisu
internetowego
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www.zsproszowice.edu.pl, na stronie szkoły na Facebooku, a także w lokalnych mediach –
„Dzienniku Proszowickim” i „Internetowym Kurierze Proszowickim”.
Podczas realizacji projektów, młodzież z terenu miasta i gminy Proszowice wzięła
udział między innymi w zajęciach o charakterze taneczno – wokalnym, projekcjach
filmowych i pokazach multimedialnych, warsztatach plastycznych, rozgrywkach sportowych.
Młodzież miała okazję do poznania zasad zdrowego stylu życia, konstruktywnego wyrażania
swojego zdania, nawiązywania relacji interpersonalnych, nauki prezentacji swojej osoby
na forum grupy, kształtowania tężyzny fizycznej. Natomiast podczas już kolejnego spotkania
młodzieży z Proszowic i Izraela, zorganizowano dla uczestników warsztaty integracyjne –
w czasie których mogli m.in. porozmawiać o współczesnych autorytetach, warsztaty
kulturowe – z prezentacją rodzimych tańców, a także spacer po polsko – żydowskich
miejscach pamięci na terenie Proszowic.

