Drodzy członkowie Stowarzyszenia Rodzinne Gniazdo! Szanowni Mieszkańcy Małochwieja !
Po wielu miesiącach bezczynności ponownie powracamy do aktywnego działania. Witamy
wszystkich członków Stowarzyszenia Rodzinne Gniazdo oraz mieszkańców obu wsi Małochwiej i
gminy Krasnystaw i zapraszamy do realizacji wspólnych zadań.
A oto nasze nowe i ciekawe propozycje:
1.Realizacja projektu grantowego Szkoła Aktywności Społecznej kierowana do osób 50+,do 34 roku
życia i bezrobotnych oraz innych mieszkańców zainteresowanych tematyką projektu. Czekają na
mieszkańców ciekawe zajęcia edukacyjno-integracyjne o łącznej liczbie 129 godzin w okresie od
czerwca do 31 sierpnia 2021 r., które prowadzić będą profesjonalni instruktorzy. Koszt projektu
grantowego wynosi 16 328 zł.
2.Jednodniowa wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców wsi Szlakami Podlasia na trasie DrohiczynGrabarka –Ziołowy Zakątek w Korycinie dla 40 osób. Termin: lipiec 2021 r. Koszt wycieczki około
140 zł. Zapraszamy do udziału w wycieczce.
3. Jednodniowa wycieczka z przewodnikiem po Ziemi Krasnostawskiej w ramach zadania „Cudze
chwalicie , swego nie znacie…. na trasie Żółkiewka - Gorzków – Izbica dla 20 osób. Termin: czerwiec
2021 r. Koszt wycieczki- około 50 zł. Zapraszamy do udziału w wycieczce.
4. W dniu 12 czerwca 2021 r. (w sobotę) o godz. 17.00 w Wiejskim Domu Kultury w Małochwieju
Małym odbędzie się promocja projektu grantowego Szkoła Aktywności Społecznej a podczas niej
odbędzie się wykład inaugurujący cykl 6 wykładów o tematyce zdrowotnej pn Wiejska Szkoła
Zdrowia. Wykłady prowadzić będzie Pani mgr inż. Bogumiła Prymaczuk ,specjalista technologii
żywności i żywienia człowieka. Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładach.
Pozostałe propozycje będziemy sukcesywnie przedstawiać lokalnej społeczności.
Przedstawiamy członkom Stowarzyszenia informację o działaniach organizacji w 2020 r.
INFORMACJA O PRACY STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW MAŁOCHWIEJA MAŁEGO „Rodzinne
Gniazdo” w roku 2020
Liczba członków -32 osób
Działania:
I. Spotkanie opłatkowe mieszkańców wsi; Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu mieszkańców
26.01.2020 r. - 45 osób
II. Wykonanie wieńca dożynkowego na konkurs Gminy Krasnystaw – 10 osób (Statut pkt 14
upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej)
III. Dzień Kobiet „Wiwat Kobiety”. Udział kobiet w koncercie z okazji MDK .W koncercie wzięli udział:
Zespół Śpiewaczy GCK „Melodia” ze scenką „Dzień kobiet w PRL”, Zespół instrumentalno-wokalny
„Pod dobrym aniołem”; Pani Agnieszki Błaszczak z Krasnegostawu w recitalu piosenkarskim;
01.03.2020 r.- 45 osób(Statut pkt 16 Inicjowanie działań na rzecz rozwoju wsi Małochwiej Mały
i lepszego zaspokajania potrzeb jej mieszkańców)

IV. Działania plastyczne (dorośli)( statut: pkt 6 działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości)
1.warsztaty plastyczne-ozdoby wielkanocne dla członków Stowarzyszenia. – 26. 02.2020 r. 12 osób;
V. Akcje charytatywne i wolontariat (statut: pkt 2 działania charytatywne i organizacja wolontariatu)
1.powołanie 3 osobowej grupy nieformalnej do działań projektowych; zaplanowanie działań,
opracowanie regulaminów konkursów, dokonanie zakupów
2. Praca w ramach wolontariatu przy realizacji projektu „Nasze podchody do ochrony przyrody –
działania ekologiczne mieszkańców wsi Małochwiej Mały” - 92 godz.
3.Praca przy wiciu wieńca dożynkowego w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Krasnystaw –
30 godz.
VI. Wycieczki i wyjazdy (dorośli)(statut pkt 8 wszechstronna działalność w zakresie nauki, edukacji i
wychowania; pkt 9 kultury, stuki, ochrony dóbr kultury i tradycji)
2. Wyjazd do Warszawy –zwiedzanie Muzeum Żydów Polskich POLIN i udział w spektaklu „ONCE”
w Teatrze Muzycznym ROMA -29.02.2020 r. r. 50 osób (dorośli)
VII. Opracowane , złożone i zrealizowane projekty
1.Opracowanie i złożenie projektu do LGD Krasnystaw PLUS Projekt Grantowy z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020 Szkoła Aktywności Społecznej – 15 678 zł. (Statut pkt 16
Inicjowanie działań na rzecz rozwoju wsi Małochwiej Mały i lepszego zaspokajania potrzeb jej
mieszkańców) Termin realizacji: 01.04. 2021 r.-31.08.2021 r.
Cel projektu: Projekt „Szkoła Aktywności Społecznej” ma na celu edukację i integrację mieszkańców
z grup defaworyzowanych z terenu naszej wsi: 50+, do34 r. ż. i bezrobotnych. W ramach zadania
zorganizowane zostaną cztery rodzaje aktywności edukacyjnej i 6 różnych zajęć w dziedzinach;
edukacji cyfrowej (1kurs komputerowy); kulturalnej; 1warsztaty rękodzielnicze, 1 warsztaty
plastyczne;1 warsztaty taneczne dla młodzieży; edukacji zdrowotnej – 6 wykładów w Wiejskiej Szkole
Zdrowia; edukacji sportowo-rekreacyjnej - nauka chodzenia z kijkami techniką nordic walking- 2
piesze wycieczki i 1 rajd rowerowy po okolicy. Projekt przewiduje organizację 1 Wyjazdu Studyjnego
dla grupy 50+ oraz organizację 1 imprezy integracyjnej pt.”Powracamy do aktywności” dla 80 osób.
(Nasze powroty - jesteśmy z Wami). Poprzez udział w proponowanych działaniach projektu chcemy
aby nasi mieszkańcy, odzyskali wiarę w siebie i „powrócili” do społecznej aktywności a w przyszłości
pozostali na zawsze w naszej wsi.
2.Opracowanie, złożenie i realizacja projektu grantowego
Programu Lubelskie Lokalnie
Mikrodotacje FIO 4 pt. „Nasze podchody do ochrony przyrody – edukacja ekologiczne mieszkańców
wsi Małochwiej Mały”- termin realizacji 08. 05.2020 -31.07.2020 r.
Przyznana kwota dofinansowania: 4000 zł.
Cel projektu:
ciekawa oddolna inicjatywa społeczna na rzecz rozwoju wsi, zwiększenie
zaangażowania mieszkańców w działania Stowarzyszenia i realizację inicjatyw lokalnych, realizacja
potrzeb mieszkańców- zainteresowanie mieszkańców problemami naturalnego środowiska i
sposobami jego ochrony oraz zbudowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w otoczeniu Wiejskiego
Domu Kultury.
Działania projektu: Przeprowadzono 6 działań- 1.powołano grupę nieformalną, 2 -opracowano
ulotkę ”Nasze rady na odpady”, przeprowadzono konkurs na najpiękniejszą posesję,3. zorganizowano

czyn społeczny na rzecz wsi, 4. zbudowano zieloną strefę rekreacji i wypoczynku; zbudowano 3
rabaty, posadzono krzewy, zakupiono urządzenia małej architektury ogrodowej;4.przeprowadzono
konkurs fotograficzny dla mieszkańców wsi i gminy Krasnystaw;5.zorganizowano imprezę
integracyjną podsumowującą projekt Sobota z Rodziną-rodzinne potyczki ekologiczne pt.”Mamo tato,
co ty na to” zakończoną wspólnym grillowaniem.
Efekty projektu to;
- zagospodarowanie otoczenia WDK w Małochwieju Małym poprzez budowę rabat, nasadzenia
krzewów, poprawę odwodnienia budynku od strony frontalnej;
- budowa „zielonej strefy” rekreacji i wypoczynku poprzez zakup trzech ławek ogrodowych, stojaka
na rowery, żagla przeciwsłonecznego, wodoodpornego, grilla oraz dwóch mikrofonów ze statywami
do prowadzenia imprez zewnętrznych. Wszystkie te urządzenia będą służyły mieszkańcom wsi i
znajdować się będzie w siedzibie Stowarzyszenia, którą jest budynek WDK lub w jego otocze
-pokazanie piękna naszych posesji oraz urokliwych miejsc naszej okolicy. Ogłosiliśmy dwa konkursy
dla naszych mieszkańców; 1.Konkurs na najpiękniejszą posesję wsi Małochwiej Mały r.2020
pt.”Moja zielona posesja”. Do konkursu zgłoszono 8 posesji, ocenie poddano 7 posesji. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe i książki o tematyce ogrodniczej. 2.Konkurs
fotograficzny pt.”Wszystkich nas zachwyca piękna okolica” ogłoszono dla mieszkańców wsi i gminy
Krasnystaw. Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież z Małochwieja Małego i Małochwieja
Dużego w liczbie 6 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe w
postaci pięknych albumów. Wystawy pokonkursowe można było oglądać do końca sierpnia 2020 r. w
WDK w Małochwieju Małym w każdą środę w godz. od 10.30 do 15.00;
- edukacja ekologiczna mieszkańców w trosce o czyste środowisko-polegała na; uczuleniu
mieszkańców na problemy zagrożeń występujące w środowisku (referat „Jak żyć ekologicznie na wsi”
wygłosiła na
prezes Stowarzyszenia i koordynator projektu, opracowane zostały zasady
postępowania z odpadami i sposoby segregacji odpadów poprzez wydanie ulotki pt „Nasze rady na
odpady”. Ulotkę otrzymali wszyscy właściciele gospodarstw domowych wsi Małochwiej Mały; - dzieci
i młodzież pod kierunkiem instruktora WDK przygotowały scenkę ekologiczną SĄD „Kto zaśmieca
nasze otoczenie”, którą zaprezentowały podczas podsumowania projektu. Dzięki projektowi
otoczenie WDK stało się estetyczne i zadbane a zakupione urządzenia stanowią namiastkę budowy
„zielonej strefy” rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi. Dzięki projektowi nasza wieś pięknieje
z dnia na dzień a życie w niej staje się przyjemne i przyjazne.
VIII. Imprezy plenerowe;
1.Udział uczestników projektu ekologicznego w podsumowaniu projektu i wspólnym grillowaniu 01.08.2020 r.-30 osób.
IX. Promocja wsi i Gminy Krasnystaw oraz efektów działania Stowarzyszenia;
Promocja pracy Stowarzyszenia dla mieszkańców wsi i zaproszonych gości podczas organizowanego
Spotkania Opłatkowego dla mieszkańców wsi i gości - 26.01.2019 r. -45 osób;
- w ramach Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczego Członków - 04.09.2020 r. - 20 osób; wystawa
zrealizowanych działań i projektów w roku 2019.
– udział i uzyskanie wyróżnienia w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy
Krasnystaw; przygotowanie wieńca oraz jego poświęcenie w miejscowej kaplicy w dniu 15.08.2020 r.
– 10 osób.

Promocja wsi i gminy w czasie realizacji projektu „Nasze podchody do ochrony przyrody – działania
ekologiczne mieszkańców wsi Małochwiej Mały” W prasie ukazało się 6 artykułów promujących
projekt-3 artykuły „Rodzinne Gniazdo i ekologiczny projekt”, „Rodzinne Gniazdo z dotacją”i „Dzieje
się w Małochwieju” w Nowym Tygodniu; 2 artykuły w Super Tygodniu – „Ekoaktywizacja
w Małochwieju” i „Małochwiej postawił na ekologię” oraz 1 artykuł w Tygodniku Zamojskim –„EKOAKTYWNI”
Łącznie Stowarzyszenie zorganizowało na rzecz społeczności lokalnej i partnerów w roku 2020 - 13
różnorodnych działań, w których uczestniczyło około 250 osób w skali roku.
Zarząd Stowarzyszenia

