Raport końcowy z realizacji projektu „Ogródek przyszkolny 2011”

Projekt został zrealizowany przez dzieci klubu 4H „Wesołe Aniołki” z Łazisk. Liczba dzieci biorących
udział w projekcie 12 osób.
Fundatorem projektu w wysokości było Biuro Rolne Ambasady Amerykańskiej (Departament
Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki ) oraz fundacja
Edukacyjna 4H w Polsce.
Koordynatorem projektu była lider klubu 4H Grażyna Łucka.
Powierzchnia założenia ogródka to 1 ar.
Przyznaną kwotę w wysokości 600 zł za którą zostały zakupione między innymi : nasiona roślin na
suche bukiety, nawóz, sekatory, nożyczki, doniczki, drut ogrodniczy, sznurek sizalowy, rafia, pistolet
do klejenia i wkład klejowy, klej magik, łopatki drewniane i kubki ze stali nierdzewnej (do układania
kompozycji kuchennych), wstążki, kolorowa rafia, fliselina, bibuła i celafon, świece, złotol, tkaninę
lnianą, gąbka do układania suchych kwiatów, taśma klejąca.
Głównym zamierzeniem projektu „Szkolny ogródek 2011” było zaangażowanie dzieci z klubu 4H w
stworzenie i pielęgnowanie przyszkolnego ogródka.
Uczestnicy programu zdobyli wiedzę nt.: uprawy i wykorzystania roślin do tworzenia suchych
bukietów, wzrostu roślin, kiedy i jak zbierać rośliny.
*zdobyli wiedzę w zakresie problemów dot. ochrony środowiska i sposobów stosowania praktyk
przyjaznych środowisku.
* rozwinęli umiejętności w zakresie pracy w grupie oraz kontaktów z lokalną społecznością, tworząc
podstawę do współpracy w ramach przyszłych projektów.
Projekt został wprowadzony do realizacji w maju 2011: omówiono cele projektu oraz wybór tematu,
przydzielono członkom klubu prace za które wzięli odpowiedzialność i pełnienie dyżurów 1 raz w
tygodniu. Zostały omówione techniki upraw metodą ekologiczną, naturalną i konwencjonalną.
Przygotowano i zagospodarowano teren pod ogródek , zakupiono i zasiano rośliny na suche bukiety,
wytyczono miejsce na kompostownik oraz postawiono pojemniki na zbieranie deszczówki.
Czerwcowe prace w ogródku: obserwowanie wschodu roślin, pielenie, podlewanie w miarę potrzeby,
składowanie chwastów na kompostownik. Przygotowanie naturalnych wyciągów z deszczówki,
pokrzyw i czosnku do podlewania roślin.
Lipcowe prace w ogródku: pielenie roślin i podlewanie wcześniej przygotowanym wyciągiem na
szkodniki i choroby, obserwowanie rozwoju roślin.
Sierpniowe prace w ogródku: pielęgnacja roślin, ścinanie kwiatów do zasuszenia przy słonecznej
pogodzie, wiązanie w pęczki, przeprowadzono warsztaty na których wykonano kompozycje z
dodatkiem ziół i zbóż, które były prezentowane na dożynkach gminnych.
Wrześniowe prace w ogródku: pielęgnacja roślin, zbiór roślin i przygotowanie do suszenia. Na
wrześniowych warsztatach wykonano kompozycje jesienne z roślin wcześniej zasuszonych z
dodatkiem liści, dyni ozdobnej, żołędzi, kasztanów, oraz innych ziół i owoców dziko rosnących.

Październikowe prace w ogródku: zbiór pozostałych roślin, wiązanie w pęczki i przygotowanie do
suszenia, sprzątanie działki. Wykonanie kompozycji nagrobkowych, którymi młodzież udekoruje
samotne groby.
Sprawozdanie Finansowe
Lp

Tytuł kosztu

Data
wystawienia
faktury

Nr
Wartość
Faktury/rachunku netto

Wartość brutto

1

Nasiona: gipsówka,
zatrwian, suchołuska
mix, trawy oz.,
suchokwiat, dzwonek
irl., dynia oz., nawóz
azofoska

2011-08-11

2718/08/2011

32,55

35,10

2

Tkanina lniana

2011-08-11

88/11

22,76

27,99

3

Kubki ze stali
nierdzewnej

2011-08-11

2720/08/2011

8,13

10,00

4

Łopatki, widelce
drewniane

2011-08-11

159/2011/08/RPS 4,83

5,94

5

Rafia, drut ogrodniczy, 2
sekatory, doniczki

2011-08-11

2717/08/2011

35,61

43,80

6

Sznurek sizal

2011-08-11

BLS/FDT/2359/11

22,22

24,00

7

Gąbka do układania
kwiatów

2011-08-24

12/11

8

Pistolet do kleju, wkład
klej, złoto spray

2011-08-12

896/2011

74,72

91,90

9

Celafon, bubuła,
fliselina, szpagat
(dratew), rafia, drut oz.,
patyczki, nożyczki,
wstążka, klej magik,
taśma klejąca, zeszyt

2011-08-12

13399/11

147,48

181,40

10

Wazon, świece

2011-10-19

1784/11

44,64

54,91

125,00

