Polskie Towarzystwo
Turystyczno – Krajoznawcze
Międzyszkolny Oddział w Przeworsku
ul. I.Krasickiego 9, 37-200 Przeworsk

Sprawozdanie
z realizacji zadania publicznego pn. „Wycieczki edukacyjne dla dzieci
i młodzieży szkolnej z rodzin o niskich dochodach krzewiące wartości i tradycje
narodowe Małych Ojczyzn”
Termin realizacji: 10.06 – 19.06.2019 r.
Uczestnicy: 200 osób
Celem zadania publicznego było rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży,
propagowanie tożsamości narodowej poprzez przekazywanie piękna polskiego
krajobrazu, przyrody oraz upamiętnienia osób zasłużonych w walce
o suwerenną Ojczyznę. Wycieczki edukacyjne skutkowały wyszukiwaniem
nowych metod i technik ukazywania walorów turystycznych Rzeszowa, miejsc
pamięci narodowych oraz zapoznaniem się z kulturą i tradycją ludową, dzięki
którym dzieci i młodzież mogły uzyskać wiedzę o miejscach, które zobaczyły.
Celem ogólnym zrealizowanego zadania publicznego była turystyka aktywna,
promocja miejsc Pamięci Narodowej w oparciu o organizację wycieczek
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin o niskich dochodach
krzewiących wartości i tradycje narodowe Małych Ojczyzn pn. „Droga do
wolności” oraz warsztaty edukacyjne. Zrealizowane działania będą inspirowały
dzieci i młodzież do przekazywania wartości piękna polskiego krajobrazu,
przyrody oraz bogactwa historycznych skarbów swoim rówieśnikom.
Bezpośrednim celem zadania publicznego było:
1. Organizacja i realizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
szkolnej pn. „Droga do wolności”, wycieczki zostały zorganizowane dla – 200
osób /dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych dodatkowo opiekunowie i nauczyciele/.
2. Organizacja i realizacja warsztatów edukacyjnych dla 200 osób /dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
dodatkowo opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy szkolni/.
Tematy realizowane podczas warsztatów:
1. Stres pod kontrolą,
2. Emocje i uczucia – jak sobie z nimi radzić,
3. Cyberprzemoc koleżeńska,

Nowatorski sposób realizacji zadania przyczyni się do rozwijania wśród dzieci
i młodzieży zainteresowań tradycją narodową, do pogłębienia więzi
z dorobkiem i kulturą lokalną oraz budowania na tej bazie postaw
patriotycznych i prospołecznych. Znaczna część młodzieży uczestnicząca
w zadaniu pochodziła z rodzin o niskich dochodach i ze względu na ograniczone
środki finansowe nie uczestniczyła do tej pory w podobnych przedsięwzięciach.
Niekorzystne zagospodarowanie czasu wolnego sprzyja znudzeniu
i „eksperymentowaniu”, które pociągają za sobą ryzyko podjęcia zachowań
patologicznych. Stworzenie nowych możliwości zwalczania nudy
i nakierowanie zainteresowań młodzieży ku kwestiom pożądanym
i akceptowanym społecznie przyczyni się do prawidłowego rozwoju
psychofizycznego młodych ludzi. Zakładane cele zadania publicznego zostały
osiągnięte.
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