Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” –
Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, jest realizowany w okresie 01.04.2019 r.
-31.03.2020 r., jest współfinansowany ze środków PFRON, na podstawie umowy nr
ZZB/000500/BF/2019 z 25 lipca 2018 r. w ramach konkursu nr 4/2017 pn. „Samodzielni i
skuteczni”.
Jest to umowa wieloletnia obowiązująca w okresie 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r.
Harmonogram działań
Realizacja pierwszej części projektu przebiegała w okresie 01.01.2018 r. - 31.03.2019 r.
W ramach podjętych działań zredagowano, opracowano, wydano i rozkolportowano 7
tradycyjnych, czarnodrukowych edycji czasopisma, w jednorazowym nakładzie 4650
egzemplarzy.
Wydawane były głównie w cyklu miesięcznym (5 edycji) i dwumiesięcznym (2 edycje).
Kolejnym działaniem podjętym w ramach projektu było w tym okresie zredagowanie,
opracowanie i umieszczenie w portalu internetowym magazynu ok. 1400 materiałów
prasowych oraz galerii.
Ostatnim podjętym działaniem o charakterze informacyjno-integracyjnym było prowadzenie
fanpage’u na Facebooku, który w końcowych dniach marca 2019 miał 7000 „polubień”.
Działania te były prowadzone równolegle i sukcesywnie w całym okresie realizacji projektu.
Zostały one zakończone złożeniem sprawozdania i rozliczenia w PFRON.
Zakończono realizację drugiej części projektu w okresie – 01.04.2019 – 31.06.2020 r.
Ze względu na pandemię koronawirusa i konieczność przejścia na system pracy zdalnej,
realizację tej części projektu przedłużono, w oparciu o porozumienie zawarte z PFRON,
o trzy miesiące. W tym okresie zredagowano, opracowano, wydano i rozkolportowano 7
tradycyjnych, czarnodrukowych edycji czasopisma, w jednorazowym nakładzie 4810
egzemplarzy – 5 edycji w cyklu dwumiesięcznym i dwie edycje w jednomiesięcznym.
Kolejnym działaniem podjętym w ramach projektu było w tym okresie zredagowanie,
opracowanie i umieszczenie w portalu internetowym magazynu ok. 1800 materiałów
prasowych oraz galerii.
Ostatnim podjętym działaniem o charakterze informacyjno-integracyjnym było prowadzenie
fanpage’u na Facebooku, który w końcowych dniach marca 2020 r. miał 7500 „polubień”.
Działania te były prowadzone równolegle i sukcesywnie w całym okresie realizacji projektu.
Zostały one zakończone złożeniem sprawozdania i rozliczenia w PFRON.
Aktualności dotyczące realizowanego projektu
Trzeci okres realizacji projektu, w ramach którego podjęte zostaną kolejne działania,
rozpocznie się 01.04.2020 r., a zakończy 31.03.2021 r.
Planuje się zredagowanie i wydanie 10 edycji czarnodrukowych czasopisma, w nakładzie
4500 egz., głównie w cyklu jednomiesięcznym. Planuje się również zredagowanie
i umieszczenie w portalu internetowym ok. 1800 materiałów prasowych i galerii oraz
prowadzenie fanpage’u na Facebooku.

