
Stowarzyszenie  

„ Ku Przyszłości” z 

Europejskim Funduszem 

Społecznym 



 

 

ROK 2009 1-SZE SPOTKANIE Z EFS  

 
 

 

Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” z Partyni otrzymuje 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Rzeszowie na realizacje projektu pt. „Ku 

Przyszłości” 

 

 

I tak się zaczęło….. 



PROJEKT PT. „KU PRZYSZŁOŚCI”  

 

PRIORYTET IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

DZIAŁANIE 9.1.  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty 

PODDZIAŁANIE 9.1.1  Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej 

 

 

  



OKRES REALIZACJI:  

 

01.09.2009 - 31.08.2012 

 

KWOTA DOFINASOWANIA: 

 

2 313 428,00 PLN 



CEL GŁÓWNY PROJEKTU 

 

 

Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu 

edukacji przedszkolnej 40 dzieci w wieku 3-5 lat 

poprzez utworzenie ośrodka przedszkolnego we 

wsi Partynia w latach 2009 - 2012.  

 

Podczas trwania projektu objęliśmy wsparciem 

przedszkolnym ponad  90 dzieci z terenu gminy 

Radomyśl Wielki.  

   



PROJEKT OBEJMOWAŁ: 

 Remont  i adaptacje budynku 

 Wyposażenie sal przedszkolnych w meble, sprzęt oraz 

zabawki o wysokim standardzie 

 Utworzenie placu zabaw 

 Zatrudnienie nauczycieli, specjalistów, personelu 

pomocniczego oraz personelu odpowiadającego za realizacje 

projektu 

 Prowadzenie zajęć dla dzieci  w oparciu o podstawę 

programowa i opiekę nad dziećmi 10 godzin dziennie przez 5 

dni w tygodniu 

 Zajęcia dodatkowe dla dzieci z języka angielskiego, logopedii, 

rytmiki i rehabilitacji 

 Warsztaty i szkolenia dla rodziców 

 

 







EFEKTY:  

 ZAADAPTOWANIE NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA 

BUDYNKU OSP W PARTYNI  

 DOSKONALE WYPOSAŻONE PRZEDSZKOLE I PLAC 

ZABAW 

 90 DZIECI ZOSTAŁO OBJĘTE EDUKACJĄ 

PRZEDSZKOLNĄ 

 90 DZIECI ZOSTAŁO OBJĘTE NAUKĄ JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO ORAZ RYTMIKI 

 64 DZIECI ZOSTAŁO OBJĘTE ZAJĘCIAMI Z LOGOPEDĄ 

 43 DZIECI ZOSTAŁO OBJĘTE ZAJĘCIAMI Z 

REHABILITANTEM 

 55 DZIECI UCZESTNICZYŁO W NAUCE TAŃCA 

 79 RODZICÓW UKOŃCZYŁO WARSZTATY „ JAK BYĆ 

DOBRYM RODZICEM” 

 

 



Nasi podopieczni… 



WARSZTATY DLA 

RODZICÓW 



ZAJĘCIA OTWARTE 





JASEŁKA ORAZ DZIEŃ DZIADKA I BABCI… 



UNIJNE PERŁY PODKARPACIA 

  

Za projekt pt. „Ku 

Przyszłości”  

6 grudnia 2013 roku 

otrzymaliśmy … 

 

 

 

…Unijną Perłę 

Podkarpacia 

w kategorii 

PERŁA WŚRÓD 

PROJEKTÓW 

SPOŁECZNYCH 



ROK 2012 
  

 Stowarzyszenie otrzymuje dofinansowanie na projekt  

pt. 

 Akademia Przedszkolaka  

„ Ku Przyszłości” 

PRIORYTET IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

DZIAŁANIE 9.1.  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty 

PODDZIAŁANIE 9.1.1  Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej 

 



 

OKRES REALIZACJI:  
 

01.08.2012 - 31.12.2013 
 

Wartość projektu: 

999 888,80 PLN 
 

Kwota dofinansowania:  

925 822,96 PLN 
  

 



CEL GŁÓWNY PROJEKTU 
 

 

Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie 

Gminy Radomyśl Wielki  poprzez utworzenie dwóch 

punktów przedszkolnych  

dla 50 dzieci  

w wieku 3-5 lat w latach 2012 - 2013  

 

 



PROJEKT OBEJMOWAŁ: 

 Remont  i adaptację budynku w Dulczy Wielkiej  

 Remont i adaptację budynku w Zgórsku 

 Wyposażenie sal przedszkolnych w meble, sprzęt i zabawki o 
wysokim standardzie 

 Utworzenie 2  placów zabaw 

 Zatrudnienie nauczycieli, specjalistów, personelu 
pomocniczego oraz personelu odpowiadającego za realizacje 
projektu 

 Prowadzenie zajęć dla dzieci  w oparciu o podstawę 
programową i opiekę nad dziećmi 10 godzin dziennie przez 5 
dni w tygodniu 

 Zajęcia dodatkowe dla dzieci z języka angielskiego, logopedii 
oraz rytmiki 

 Wycieczki dla dzieci  

 Organizacja imprez integracyjnych i zakup prezentów z okazji 
Mikołajek i Dnia Dziecka 



Przedszkole w Dulczy Wielkiej 



Przedszkole w Zgórsku 



Inauguracja roku przedszkolnego - Zgórsko 







EFEKTY: 

 Zaadaptowanie na potrzeby przedszkola dwóch domów 
mieszkalnych 

 Doskonale wyposażone 2 placówki przedszkolne wraz z 
ogrodami zabaw 

 Przedszkola zostały wyposażone w wysokiej jakości pomoce 
edukacyjne, zabawki, sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć 
artystycznych i ruchowych oraz innych. 

 Objęcie nieodpłatną edukacją przedszkolną ponad 70 dzieci. 

 W ramach realizacji projektu Przedszkola przepracowały 
łącznie 6600 godzin. 

 Zrealizowano po 110 godzin zajęć z logopedii, języka 
angielskiego oraz zajęć rytmiczno- umuzykalniających. 

 W ramach projektu zorganizowano wyjazdy dzieci na 
wycieczki. 

  Zakupiono prezenty z okazji Dnia Dziecka oraz podarunki 
mikołajkowe. 

 

 



ROK 2013 

Dofinansowanie na realizację projektu pt.  

Akademia Dzieciaka „ Ku Przyszłości” 

 

PRIORYTET IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

DZIAŁANIE 9.1.  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

PODDZIAŁANIE 9.1.1  Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania 

edukacji przedszkolnej 

 



OKRES REALIZACJI:  

 

01.03.2013 - 31.05.2014 

 

Wartość projektu: 

476 618,00 PLN 
 

Kwota dofinansowania:  

405 126,00PLN 

  



CEL GŁÓWNY PROJEKTU 

Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie 

Gminy Radomyśl Wielki  poprzez utworzenie 1 

przedszkola 

dla 25 dzieci  

w wieku 3-5 lat w latach 2013- 2014  

 



PROJEKT OBEJMOWAŁ: 

 Remont  i adaptację budynku w Rudzie 

 Wyposażenie sal przedszkolnych w meble, sprzęt i zabawki o 
wysokim standardzie 

 Utworzenie placu zabaw 

 Zatrudnienie nauczycieli, specjalistów, personelu 
pomocniczego oraz personelu odpowiadającego za realizacje 
projektu 

 Prowadzenie zajęć dla dzieci  w oparciu o podstawę 
programowa i opiekę nad dziećmi 10 godzin dziennie przez 5 
dni w tygodniu 

 Zajęcia dodatkowe dla dzieci z języka angielskiego, logopedii i 
rytmiki 

 Wycieczki dla dzieci 

 Organizacja imprez integracyjnych i zakup prezentów z okazji 
Mikołajek i Dnia Dziecka 

 



EFEKTY: 

 Zaadaptowano na potrzeby przedszkola budynku po starej 
mleczarni w Rudzie 

 Doskonale wyposażono  placówkę przedszkolną wraz z 
placem zabaw 

 Przedszkole zostało wyposażone w wysokiej jakości pomoce 
edukacyjne, zabawki, sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć 
artystycznych, ruchowych i innych 

 Objęcie nieodpłatną edukacją przedszkolną 26 dzieci 

 W ramach realizacji projektu Przedszkola przepracowało 2900 
godzin 

 Zrealizowano po 110 godzin zajęć z logopedii, języka 
angielskiego oraz zajęć rytmiczno- umuzykalniających 

 W ramach projektu zorganizowano wyjazdy dzieci na 
wycieczki. 

  Zakupiono prezenty z okazji Dnia Dziecka oraz podarunki 
mikołajkowe 

 



Przedszkole w Rudzie 





ROK 2014  

 

Projekt pt. Akademia Przedszkolaka II  

„ Ku Przyszłości”  

PRIORYTET IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

DZIAŁANIE 9.1.  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty 

PODDZIAŁANIE 9.1.1  Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej 

 



OKRES REALIZACJI:  
 

01.01.2014 - 31.05.2015 

 

Wartość projektu: 

464 958,00 PLN 

 
Kwota dofinansowania:  

395 214,00 PLN 
  

 



CEL GŁÓWNY PROJEKTU 

Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie 

Gminy Radomyśl Wielki  poprzez wygenerowanie 

dodatkowych 19 miejsc przedszkolnych  

dla dzieci  

w wieku 3-5 lat w latach 2014- 2015  

 



PROJEKT OBEJMUJE; 

 Adaptację górnej części  budynku przedszkola w Zgórsku 

 Wyposażenie sal przedszkolnych i pomieszczenia socjalnego  
w meble, sprzęt i zabawki o wysokim standardzie 

 Doposażenie placu zabaw 

 Zatrudnienie nauczycieli, specjalistów, personelu 
pomocniczego oraz personelu odpowiadającego za realizacje 
projektu 

 Prowadzenie zajęć dla dzieci  w oparciu o podstawę 
programowa i opiekę nad dziećmi 10 godzin dziennie przez 5 
dni w tygodniu 

 Zajęcia dodatkowe dla dzieci z języka angielskiego, logopedii i 
rytmiki 

 Wycieczki dla dzieci do Pilzna i Kurozwenek 

 Organizacja imprez integracyjnych i zakup prezentów z okazji 
Mikołajek i Dnia Dziecka 

 







PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE 

ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 



 

 

 

Dziękujemy za uwagę 

 


