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Granty na aktywizację społeczno-zawodową 

Projekty wybrane przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Kwota całkowita Kwota dofinansowania Opis 

1. 
Pałuckie Centrum 

Szkoleniowe Bartosz 
Pochylski 

Wyjść z wykluczenia - 
organizowanie i 

animowanie 
społeczności lokalnej 

53 651,00 zł 49 976,00 zł 

Poprawa sytuacji 25 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
niepełnosprawnych zamieszkujących 
obszar LSR w okresie 02.2020-08.2020 
poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu 
organizowania i animowania społeczności 
lokalnej. 

2. 
Pałuckie Centrum 

Szkoleniowe Bartosz 
Pochylski 

Aktywni razem - 
warsztaty 

organizowania i 
animowania 

społeczności lokalnej 

53 046,00 zł 50 000,00 zł 

Poprawa sytuacji 18 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społ. 
zamieszkujących obszar Gminy Gąsawa w 
okresie 02.2020-08.2020 poprzez 
przeprowadzenie zajęć z zakresu 
organizowania i animowania społeczności 
lokalnej. 

3. 
Koło Gospodyń Wiejskich w 

Lubostroniu 
Aktywni dla siebie, 
aktywni dla innych! 

52 685,00 zł 49 605,00 zł 

poprawa sytuacji oraz jakości życia 15 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
zamieszkujących gminę Łabiszyn oraz 15 
osób z ich otoczenia, w zakresie w jakim 



ww. grupa będzie potrzebowała tego 
wsparcia, poprzez realizację programu 
przygotowującego osoby zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
oraz osoby z ich otoczenia do roli 
lokalnych liderów w okresie od 1 lutego 
2020 roku do 30 czerwca 2020 roku. 

4. 
Pałuckie Centrum 

Szkoleniowe Bartosz 
Pochylski 

Razem możemy więcej- 
organizowanie 

społeczności lokalnej i 
animacja społeczna 

52 645,00 zł 50 000,00 zł 

Poprawa sytuacji 15 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społ., 
wymagających wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu zamieszkujących obszar 
LSR w okresie 02.2020-07.2020 poprzez 
przeprowadzenie zajęć z zakresu 
organizowania i animowania społeczności 
lokalnej. 

5. 
Pałuckie Centrum 

Szkoleniowe Bartosz 
Pochylski 

Warsztaty 
organizowania i 

animowania 
społeczności lokalnej 

53 220,00 zł 50 000,00 zł 

Poprawa sytuacji 18 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społ. 
zamieszkujących obszar Gminy Łabiszyn w 
okresie 02.2020-07.2020 poprzez 
przeprowadzenie zajęć z zakresu 
organizowania i animowania społeczności 
lokalnej. 

6. Gminna Biblioteka Publiczna 
Wszyscy razem 

przeciwko wykluczeniu 
53 820,00 zł 50 000,00 zł 

Poprawa sytuacji 15 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społ. 
zamieszkujących obszar gminy Rogowo i 
10 osób z otoczenia w okresie 02.2020-
07.2020 poprzez przeprowadzenie zajęć z 
zakresu organizowania i animowania 
społeczności lokalnej oraz zaangażowania 
lidera animatora. 

7. 
Ośrodek szkoleniowy. 

Gabinet pedagoga. Janusz 
Witkowski 

Wyjść z cienia i wrócić 
do formy - animacja 

społeczna mieszkańców 
52 650,00 zł 50 000,00 zł 

Animacja i aktywizacja społeczna 15 osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym zamieszkujących na terenie 



Gminy Żnin Gminy Żnin w okresie 01.02-31.07.2020r. 

8. 
Ośrodek szkoleniowy. 

Gabinet pedagoga. Janusz 
Witkowski 

Wyjść z cienia i wrócić 
do formy - animacja 

społeczna mieszkańców 
Gminy Barcin 

52 645,00 zł 50 000,00 zł 

Animacja i aktywizacja społeczna 15 osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym zamieszkujących na terenie 
Gminy Barcin w okresie 01.02-
31.07.2020r. 

9. 
Ośrodek szkoleniowy. 

Gabinet pedagoga. Janusz 
Witkowski 

Wyjść z cienia i wrócić 
do formy - animacja 

społeczna mieszkańców 
Gminy Gąsawa 

52 650,00 zł 50 000,00 zł 

Animacja i aktywizacja społeczna 15 osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym zamieszkujących na terenie 
Gminy Gąsawa w okresie 01.02-
31.07.2020r. 

10. 
Ośrodek szkoleniowy. 

Gabinet pedagoga. Janusz 
Witkowski 

Wyjść z cienia i wrócić 
do formy - animacja 

społeczna mieszkańców 
Gminy Łabiszyn 

52 650,00 zł 50 000,00 zł 

Celem projektu jest: Animacja i 
aktywizacja społeczna 15 osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym zamieszkujących na terenie 
Gminy Łabiszyn w okresie 01.02-
31.07.2020r. 

11. 
Ośrodek szkoleniowy. 

Gabinet pedagoga. Janusz 
Witkowski 

Wyjść z cienia i wrócić 
do formy - animacja 

społeczna mieszkańców 
Gminy Janowiec 

Wielkopolski 

52 650,00 zł 50 000,00 zł 

Celem projektu jest: Animacja i 
aktywizacja społeczna 15 osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym zamieszkujących na terenie 
Gminy Janowiec Wielkopolski w okresie 
01.02-31.07.2020r. 

12. 
Ośrodek szkoleniowy. 

Gabinet pedagoga. Janusz 
Witkowski 

Wyjść z cienia i wrócić 
do formy - animacja 

społeczna mieszkańców 
Gminy Rogowo 

52 670,00 zł 50 000,00 zł 

Celem projektu jest: Animacja i 
aktywizacja społeczna 15 osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym zamieszkujących na terenie 
Gminy Rogowo w okresie 01.02-
31.07.2020r. 

13. 
Stowarzyszenie Wspierania 
Osób Niepełnosprawnych i 

Ich Rodzin w Barcinie 
„Tacy Sami” 47 138,00 zł 44 782,00 zł 

Działania wspierające rozwiązania w 
zakresie organizowania społeczności 
lokalnej i animacji społecznej. 

14. SKORUPY AGANAN Tomasz "Warsztaty artystyczne 52 107,05 zł 49 087,05 zł Zajęcia warsztatowe z garncarstwa i 



Prosianowski dla mieszkańców DPS w 
Podobowicach jako 

forma wsparcia 
włączenia społecznego" 

rękodzielnictwa są przeznaczone dla 
grupy osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, którzy są 
mieszkańcami powiatu żnińskiego, 
będących mieszkańcami Domu Pomocy 
Społecznej w Podobowicach.  

15. Gmina Barcin 

Działania animacyjno-
kulturalne w Barcinie – 

edycja I "LATO W 
MIEŚCIE" 

36 257,15 zł 34 444,29 zł 

Włączenie społeczne poprzez 
podniesienie poziomu aktywności 
społecznej, integracja 20 osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym zamieszkujących obszar 
rewitalizacji miasta Barcin w okresie od 
01.06 do 29.10.2021 r. 

16. Gmina Barcin 

Działania animacyjno-
kulturalne w Barcinie – 

edycja II "W 
ŚWIĄTECZNYM 

NASTROJU" 

29 643,92 zł 28 161,72 zł 

włączenie społeczne poprzez podniesienie 
poziomu aktywności społecznej, 
integracja 20 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
zamieszkujących obszar rewitalizacji 
miasta Barcin, w okresie od 01.09 do 
31.12.2021 r. 

17. Gmina Barcin 
Działania animacyjno-
kulturalne w Barcinie – 
edycja III "KU WIOŚNIE" 

26 041,00 zł 24 738,95 zł 

włączenie społeczne poprzez podniesienie 
poziomu aktywności społecznej, 
integracja 20 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
zamieszkujących obszar rewitalizacji 
miasta Barcin, w okresie od 03.01 do 
31.05.2022 r. 

18. 
SKORUPY AGANAN Tomasz 

Prosianowski 

"Aktywizacja 
mieszkańców DPS w 

Tonowie poprzez 
uczestnictwo w 

warsztatach 
artystycznych" 

52 051,05 zł 49 031,05 zł 

Zajęcia warsztatowe z garncarstwa i 
rękodzielnictwa są przeznaczone dla 
grupy osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, którzy są 
mieszkańcami powiatu żnińskiego, 
będących mieszkańcami Domu Pomocy 



Społecznej w Tonowie. 

19. 
SKORUPY AGANAN Tomasz 

Prosianowski 

„Wspieranie włączenia 
społecznego i 

aktywizacja osób 
zagrożonych 

wykluczeniem będących 
mieszkańcami powiatu 

żnińskiego poprzez 
udział w warsztatach z 

garncarstwa, rękodzieła 
oraz wizyty w muzeum” 

56 496,84 zł 49 903,50 zł 

Zajęcia warsztatowe z garncarstwa i 
rękodzielnictwa są przeznaczone dla 
grupy osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, którzy są 
mieszkańcami powiatu żnińskiego, 
będących mieszkańcami sołectwa 
Świątkowo, Brudzyń, Sarbinowo Drugie. 

20. 
Miejsko- Gminny Ośrodek 

Kultury w Janowcu 
Wielkopolskim 

Bądźmy razem 55 400,00 zł 50 000,00 zł 

Poprawa sytuacji 15 osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
zamieszkujących obszar LSR poprzez 
realizację projektu "Bądźmy razem" w 
okresie od 01.03.2020 r do 30.10.2020 r. 

21. 
Pałuckie Centrum 

Szkoleniowe Bartosz 
Pochylski 

Warsztaty 
organizowania i 

animowania 
społeczności lokalnej z 

terenów wiejskich 

53 095,00 zł 50 000,00 zł 

Poprawa sytuacji 15 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społ., 
wymagających wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu zamieszkujących obszar 
LSR, tereny wiejskie w okresie 03.2020-
08.2020 poprzez przeprowadzenie zajęć z 
zakresu organizowania i animowania 
społeczności lokalnej. 

22. Wyższa Szkoła Gospodarki 
Żnińskie Centrum 
Edukacji Seniora 

52 380,00 zł 45 180,00 zł 

Integrację społeczna (włączenie 
społeczne) 15 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
zamieszkujących obszar LSR Gminy Żnin z 
pozostałymi mieszkańcami gminy Żnin 
poprzez realizację wieloaspektowego 
wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego, 
profilaktycznego, artystycznokulturalnego 
w okresie 03.2020 – 9.2020r. 



23. 
PPHU NW-BD EFEKT 

Nikodem Dolata 
Mogę Wszystko! 54 060,00 zł 50 000,00 zł 

Poprawa sytuacji 15 osób 
niepełnosprawnych, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
zamieszkujących obszar LSR poprzez 
realizację programu "Mogę Wszystko!" w 
okresie 01.02-30.09.2019. 

24. 
PPHU NW-BD EFEKT 

Nikodem Dolata 
Uwierz w siebie! 53 420,00 zł 50 000,00 zł 

Poprawa sytuacji 15 osób 
niepełnosprawnych, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
zamieszkujących obszar LSR poprzez 
realizację programu "Uwierz w siebie!" w 
okresie 01.02-30.09.2019. 

25. 
Chorągiew Kujawsko - 

Pomorska ZHP Hufiec Pałuki 
Pokonamy własne 

słabości! 
52 645,00 50 000,00 

Poprawa sytuacji 15 osób 
niepełnosprawnych, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
zamieszkujących obszar LSR poprzez 
realizację programu "Pokonamy własne 
słabości!" w okresie 01.02-30.09.2019. 

Suma: 1 255 717,01 zł 1 124 909,56 zł 
 

 

Projekty wybrane przez Lokalną Grupę Działania Inowrocław 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Kwota całkowita Kwota dofinansowania   Opis 

1. Fundacja Rehabilitacja Bez Barier Sprawni, samodzielni, 

aktywni 
45 810,00 zł 43 220,00 zł Projekt skierowany jest do 16 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru LSR. Projekt zakłada 

zmniejszenie skali wykluczenia społecznego 

uczestników projektu, poprzez działania 

integracyjne oraz aktywizację społeczną i 



zdrowotną.  

2. Fundacja Rehabilitacja Bez Barier Niepełnosprawni seniorzy 

w przestrzeni miejskiej 
40 085,00 zł 37 760,00 zł Projekt skierowany jest do 12 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru LSR. Projekt zakłada 

zmniejszenie skali wykluczenia społecznego 

uczestników projektu, poprzez działania 

integracyjne oraz aktywizację społeczną i 

zdrowotną.  

3. Parafia rzymskokatolicka pw. 

Opatrzności Bożej 
Na dobry początek 51 726,00 zł 48 236,00 zł Projekt skierowany jest do 14 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru LSR. Projekt zakłada 

zmniejszenie skali wykluczenia społecznego 

i ubóstwa uczestników projektu, poprzez 

utworzenie funkcji dwóch animatorów 

aktywności lokalnej i realizację 

powierzonych im zadań m.in.: 

integracyjnych, animacyjnych i 

edukacyjnych. Działania te mają na celu 

wzmocnienie kompetencji społecznych 

uczestników projektu. 

4. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. 

Św. Królowej Jadwigi 
Z@opiekowani 52 631,58 zł 50 000,00 zł Projekt skierowany jest do 12 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru LSR. Projekt zakłada 

zaktywizowanie społeczne uczestników 

projektu poprzez realizację wsparcia w 

postaci grupowych warsztatów 

zajęciowych, spotkań tematycznych, 

indywidualnych konsultacji  oraz wyjazdu 

integracyjnego dla uczestników. 



Przewidziano także event z udziałem 

mieszkańców. Projekt zakłada działania o 

charakterze integracyjnym i edukacyjnym. 

5. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. 

Św. Królowej Jadwigi 
Razem możemy lepiej 52 784,00 zł 50 000,00 zł Projekt skierowany jest do 12 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru LSR. Projekt zakłada 

zaktywizowanie społeczne uczestników 

projektu poprzez realizację wsparcia w 

postaci grupowych warsztatów 

zajęciowych, spotkań tematycznych, 

indywidualnych konsultacji  oraz wyjazdu 

integracyjnego dla uczestników. 

Przewidziano także event z udziałem 

mieszkańców. Projekt zakłada działania o 

charakterze integracyjnym i edukacyjnym. 

6. Towarzystwo Pomocy im. Św. 

Brata Alberta Koło 

Inowrocławskie  

Centrum wsparcia 48 909,00 zł 46 269,00 zł Projekt skierowany jest do 11 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru LSR. Projekt zakłada 

zaktywizowanie społeczne uczestników 

projektu poprzez realizację wsparcia w 

postaci zajęć arystycznych, zajęć z 

terapeutą zajęciowym, spotkań z 

psychologiem oraz udział w wyjeździe 

integracyjnym. Przewidziano także event 

podsumowujący efekty projektu.  

7.  Zbór Kościoła Chrześcijan 

Baptystów w Inowrocławiu 

Centrum Rodzinne 50 668,00 zł 64 268,00 zł Projekt skierowany jest do 12 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym 

z obszaru LSR. Projekt zakłada zwiększenie 



aktywności społecznej uczestników 

projektu poprzez prowadzenie Centrum 

Rodzinnego 

w Inowrocławiu, tj. usług aktywnej 

integracji  

o charakterze społecznym 

i edukacyjnym (konsultacje 

pedagogiczne, zajęcia 

z psychoedukacji, zajęcia 

o wartościach w życiu, zajęcia 

z języka angielskiego, programowanie, 

organizacja wypoczynku ‹wyjścia: 

kino,basen, zabawa,restauracja›), 

oddziałujące na różne aspekty i sfery 

życia człowieka. 

8.  STOLARSKA LIDIA FOLID ŻYCIE PEŁNE ZDROWIA I 

PASJI  
50 675,41 zł 48 055,41 zł Projekt skierowany jest do 12 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru LSR. Projekt zakłada 

aktywizację i integrację uczestników 

poprzez organizowanie i inspirowanie 

udziału mieszkańców w imprezach i 

spotkaniach w szczególności o 

charakterze integracyjnym, edukacyjnym, 

kulturalnym, sportowym i ekologicznym. 

9.  Stowarzyszenie Trzeźwościowe 

„Twoja Szansa” z siedziba w 

Inowrocławiu 

Twoja szansa 51 380,00 zł 48 236,00 zł Projekt skierowany jest do  12 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru LSR. Projekt zakłada 

zmniejszenie skali wykluczenia 



społecznego osób uzależnionych w 

Inowrocławiu poprzez działania 

tj.:doradztwo psychologiczne, 

psychoedukację, doradztwo 

terapeutyczne. Przewidziano także 

wyjazdy aktywizujące uczestników.  

10.  Stowarzyszenie Polskie 

Towarzystwo Turystyczno 

Krajoznawcze Oddział Inowrocław 

" Życie z pasją..." 

organizacja warsztatów , 

aktywizacja na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym 

na obszarze LSR w 

Inowrocławiu.  

41 236,00 zł 37 560,00 zł Projekt skierowany jest do 20 osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z obszaru LSR. 

Projekt zakłada zmniejszenie skali 

wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz 

aktywizację społeczną poprzez  

wdrażanie do samodzielnej twórczości, 

odpowiedzialności i umiejętności 

planowania działań na miarę możliwości 

każdego uczestnika projektu, wdrażanie 

do współpracy w grupie i wzajemnej 

pomocy, doskonalenie sprawności 

manualnej - wzory lokalnego rękodzieła( 

kujawskie wzory ludowe).  

11.  FUNDACJA UZDROWISKA 

SOLANKI PRO ZDROWIE  

AKTYWNA INTEGRACJA  52 590,00 zł 49 940,00 zł Projekt skierowany jest do 15 osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z obszaru LSR. 

Projekt zakłada zaktywizowanie 

społeczne osób wykluczonych społecznie 

lub zagrożonych ubóstwem poprzez 

realizację wsparcia w postaci zajęć z 

psychologiem, terapeutą, dietetykiem, 



fizjoterapeutą, lekarzem, 

muzykoterapeutą, kosmetolog, 

prawnikiem. Przewidziano także wyjścia 

do muzeum oraz piknik.  

  

Opracowanie: Wydział Koordynacji RLKS, styczeń 2020 r. 


