Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

UMOWY PODPISANE 19.08.2021
Lokalna Grupa Działania Chełmno

1.

NAZWA
BENEFICJENTA

TYTUŁ OPERACJI

OPIS PROJEKTU

dofinansowanie

Stowarzyszenie
zwykłe Tacy Sami

„Więcej wiesz, lepiej rozumiesz”

TYP 2a usługi wzajemnościowe, 50 000,00 PLN
samopomocowe.
Celem projektu jest aktywizacja i
integracja 12 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z terenu m. Chełmna
poprzez diagnozę środowiska
lokalnego
pod
kątem
występowania
problemu
przemocy, udzielenie, pomocy

2.

Stowarzyszenie
zwykłe Tacy Sami

„Droga do aktywności”

osobom zagrożonym przemocą
domową, z problemem w
wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych
oraz
wzmocnienie autorytetu rodzica i
poprawa
więzi
pomiędzy
rodzicami a dziećmi, tj. warsztaty
psychologiczne, warsztaty wizażu,
zajęcia sportowo - rekreacyjne,
mediacje
rodzinne,
zajęcia
rehabilitacyjne, inicjatywy lokalne
(np. Święto Czekolady, Piknik
Niepodległości, Koncert Galowy)
oraz integrację (wyjazdy studyjne)
TYP 2a usługi wzajemnościowe, 50 000,00 PLN
samopomocowe
Celem projektu jest aktywizacja i
integracja 15 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
w
wieku 60+
zamieszkujących na terenie Gminy
Miasta Chełmna, w tym osoby
niepełnosprawne
lub
potrzebujące
wsparcia
w
codziennym
funkcjonowaniu
poprzez ukierunkowanie działań
projektowych na sferę zdrowotną,
artystyczną i edukacyjną, co
przyczyni się do kształtowania
właściwych postaw społecznych,
aktywnego włączenia się seniorów
w działania z zakresu animacji
życia lokalnego społeczeństwa z

3.

Fundacja "Rodzina
Przymierza"

"Bądź aktywny wspierając innych"

obszaru LGD oraz spowoduje
wzrost samodzielności grupy
docelowej. Zaplanowano m.in.
zajęcia
sportowo-rekreacyjne
„Wszystkie drogi prowadzą do
Chełmna, nad Wisłę”, zajęcia
edukacyjne,
rękodzielnicze,
indywidualne
poradnictwo,
inicjatywa
Dzień
Seniora,
podsumowanie projektu.
TYP 2a usługi wzajemnościowe, 50 000,00 PLN
samopomocowe
Celem proj. jest aktywizacja i
integracja 12 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z terenu objętego LSR
poprzez
utworzenie
grupy
samopomocowej.
Celem
stworzonej grupy będzie pomoc
samym sobie w kręgu osób
dotkniętych tym samym lub
zbliżonym problemem. Wspólna
praca w grupie wzajemnościowej
pozwoli na radzenie sobie z
obciążeniami i problemami. Grupa
będzie brała udział w zajęciach i
warsztatach
o
tematyce:
edukacyjnej,
psychologicznej,
zajęcia bezpieczeństwa, zgłębianie
kultury
regionalnej
zajęcia
zdrowotne,
warsztaty
rękodzielnicze - florystyka i
wyrabianie kwiatów z formiranu

4.

Fundacja Green
Team

„Mały Wielki Człowiek”

zajęcia społeczne - wyjazd do
opery,
teatru
muzycznego,
wyjazdy
kultur.-poznawcze,
zajęcia sportowe - rehabilitacja
pocovidowa, działanie na rzecz
Miasta - udział w Jarmarku
Bożonarodzeniowym,
impreza
lokalna Dzień Seniora oraz
stworzenie albumu o zabytkach
okiem seniora.
TYP 1c kluby młodzieżowe
50 000,00 PLN
Celem projektu jest aktywizacja i
integracja 15 dzieci i młodzieży
(10K i 5M) - osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w wieku 6-18 lat z
obszaru administracyjnego Miasta
Chełmna poprzez prowadzenie
klubu młodzieżowego (zgodnie z
minimalnym standardem klubu
młodzieżowego) i organizację
wieloaspektowego
wsparcia
psychologicznego, integracyjnego,
edukacyjnego
i
artystycznokulturalnego. Projekt zostanie
skierowany
do
osób
przebywających
w
pieczy
zastępczej lub opuszczających
pieczę zastępczą oraz rodzin
przeżywających
trudności
w
pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych, o których mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
Zaplanowano:
- indywidualne wsparcie
a)
pedagogaterapeutę/psychologa
b) wsparcie procesu edukacyjnego
przez pomoc w nauce i
przezwyciężanie
trudności
szkolnych.
Zajęcia grupowe:
a)Zajęcia sportowe z el. sztuk walki
wschodu oraz edukację na temat
kultury japońskiej;
b) warsztaty fotografii i animacji
filmowej – „Tak to widzę -JA”;
c) dubbing filmów animowanych zajęcia wspierające , podnoszące
poczucie wł. Wartości;
d) ewaluacja działań muzycznowokalnych;
produkcja
instrumentalno-wokalna
autorskiej piosenki w wybranej
tematyce;
e) Młody Animator-Manager zajęcia z podstaw planowania,
organizowania i kontrolowania;
f) Matka Ziemia i jej dary –
współpraca z seniorami i innymi
grupami społ. w zakresie działań
g)
“EKO-Skarby”
–
prace
ogrodnicze;

5.

Fundacja Green
Team

„Klub Odkrywcy”

h) “EKO Arcydzieła” – obrazy z
mchu;
i) ”Podróże przy kawie” Wycieczki
online na żywo po świecie;
j) inicjatywy lokalne – Dzień
Seniora i Koncert Galowy.
TYP 2a usługi wzajemnościowe, 50 000,00 PLN
samopomocowe
Celem projektu jest aktywizacja i
integracja 12 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w wieku powyżej 18
lat z obszaru administracyjnego
Miasta Chełmna, w tym os.
niepełnosprawne
lub
osoby
potrzebujące
wsparcia
w
codziennym poprzez utworzenie i
prowadzenie grupy wsparcia oraz
organizację
wieloaspektowego
wsparcia
psychologicznego
(zdrowotnego),
integracyjnego
(społecznego),
edukacyjnego,
technicznego i artystycznego.
W ramach działań wsparcia
przewidziane są :
- Praca ze wspomnieniami,
ciekawostki z tamtych lat - życie,
miłość, realia, problemy i sposoby
ich
pokonywaniadebata
międzypokoleniowa na temat
historii żyjącej;
- EKO SKARBY - czarodzieje
przyrody

6.

Fundacja Green
Team

„Festiwal MyWyOni”

- EKO ARCYDZIEŁO - planuje się w
ramach warsztatów otwarte
działania
zachęcające
do
wspólnego
ozdabiania
i
zasłaniania
ogólnodostępnych
miejsc brzydkich;
- wycieczka – uzdrowisko;
- inicjatywy lokalne – Dzień Białej
Laski, Festiwal.
TYP 2b lider lub animator 42 000,00 PLN
aktywności
lokalnej
oraz
obywatelskiej
Celem jest odwrócenie sytuacji
problemowej - wsparcie w
zakresie organizowania społ. lokal.
i animacji społ. oraz poprawa
jakości kapitału społ. do roku 2023
Cele szczegółowe to: - Zwiększenie
liczby działań z zakresu animacji
życia lokal. społ. z obszaru LGD,
oraz nabywanie umiejętności i
aktywizacja mieszkańców oraz
promocja obszaru LGD do roku
2023., - wypracowanie i wdrożenie
modelu współpracy w zakresie
animacji i sieciowania gr. lok. społ.
- wparcie w aktywizacji oraz
integrację 10 os. zagr. ubóstwem
lub wykluczeniem społ. w wieku
powyżej 18 lat z obszaru adm. M.
Chełmna,
w
tym
os.
niepełnosprawne
lub
osoby

7.

Państwowa Szkoła
Muzyczna I st. im. G.
G. Gorczyckiego

„Widzieć muzyką”

potrzebujące
wsparcia
w
codziennym funkcjonowaniu.
Prowadzenie grupy liderskiej,
która pozwoli UP wyjść poza strefę
własnego środowiska poprzez
współpr. z lokal. NGO oraz
organizację
wieloaspektowego
wsparcia. Efektem projektu ma
być zachęcenie jego uczestników
do podejmowania wł. inicjatyw
społ. na ter. M Chełmna.
Szczególnym rodzajem wsparcia
będzie motywowanie uczestników
do pełnienia roli animatorów społ.
oraz wdrażane ich w tajniki
wydarzeń społecznych.
TYP 2a usługi wzajemnościowe, 50 000,00 PLN
samopomocowe
Celem projektu jest aktywizacja i
integracja 12 osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym,
wynikającym z bycia osobą
niewidomą lub słabowidzącą, z
terenu LSR, poprzez utworzenie
grupy samopomocowej.
Wspólna
praca
w
grupie
samopomocowej pozwoli na
radzenie sobie z obciążeniami,
które występują w codziennym
życiu. Grupa będzie brała udział w
zajęciach
z
psychologiem,
fizjoterapeutą, dietetykiem oraz w
warsztatach rękodzielniczych i z

muzykoterapii. Zdobyta wiedza i
umiejętności pozwolą grupie
wzajemnościowosamopomocowej rozwinąć nowe
formy radzenia sobie ze swoją
niepełnosprawnością
oraz
wspierać pomocą osoby dotknięte
tymi samymi problemami poza
grupą uczestników projektu. W
ramach
otwarcia
się
na
społeczność lokalną i zwrócenia
uwagi
na
problemy
niepełnosprawności wzrokowej
uczestnicy projektu zorganizują
Święto Białej Laski (X 2021) oraz
występ artystyczny "Widzieć
Muzyką" (IV 2022). Projekt zakłada
też wyjazd do filharmonii,
Niewidzialnego domu, współpr.
międzypokoleniową z klubem
wolontariusza oraz współdziałanie
z
innymi
organizacjami
działającymi na rzecz Chełmna.
8.

Wnioskodawca:
Gmina Miasto
Chełmno/Realizator:
Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Filomatów
Pomorskich

„Jesteśmy aktywni zawsze i
wszędzie”

TYP 1c kluby młodzieżowe
50 000,00 PLN
Głównym celem projektu jest
zmniejszenie skali wykluczenia w
Chełmnie do 30.06.2022 r. u 10 UP
z gr. defaworyzowanej wraz z
otoczeniem
(10
osób).Cele
szczegółowe to podniesienie
poziomu
świadomości
emocjonalnej i wiedzy z zakresu

9.

Wnioskodawca:
Gmina Miasto

„W zdrowym ciele zdrowy duch!”

profilaktyki zdrowotnej, oraz
poznanie alternatywnych dla
komputera
form
spędzania
wolnego czasu osób projektu w
wieku od 7 do 15 lat z terenu
miasta Chełmna, poprzez udział w
aktywnych formach spędzania
wolnego
czasu
w
Klubie
Młodzieżowym.
Klub Młodzieżowy stanie się
miejscem, w którym UP będą
mogli
korzystać
z
wieloaspektowego
wsparcia:
edukacyjnego,
integracyjnego,
profilaktycznego i artystycznokulturalnego, poprzez udział w
aktywnych formach spędzania
wolnego czasu, tj. - zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze
promowanie zdrowego stylu życia,
zajęcia
rozwijające
zainteresowania tematyczne, indywidualne
porady
psychologiem i pedagogiem, zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalne.
Rezultaty: 1. wystawa prac
artystycznych i zdjęć 2. wieczór
filmowy 3. ogródek warzywny 4.
Spektakl muzyczno-teatralny 5.
Drużyna harcerska.
TYP 1c kluby młodzieżowe
50 000,00 PLN

Chełmno/Realizator:
Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Wojska
Polskiego

10. Stowarzyszenie
"Grubno - Szkoła Bez
Granic"

Klub młodzieżowy "Kuźnia ekspresji
twórczej"

Celem projektu jest podniesienie
poziomu
świadomości
emocjonalnej 24 (12otoczenie i
grupa defaworyzowan+12 UP) w
wieku od 7 do 15 lat z terenu
miasta Chełmna poprzez udział w
aktywnych formach spędzania
wolnego
czasu
w
Klubie
Młodzieżowym.
Klub Młodzieżowy stanie się
miejscem, w którym UP będą
mogli
korzystać
z
wieloaspektowego
wsparcia:
edukacyjnego,
integracyjnego,
profilaktycznego i artystycznokulturalnego, poprzez udział w
aktywnych formach spędzania
wolnego czasu, tj. - zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze
promowanie zdrowego stylu życia,
zajęcia
rozwijające
zainteresowania tematyczne, grupowe
poradnictwa
z
psychologiem i pedagogiem, zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalno-społeczne.
Rezultaty: wystawa fotograficzna,
spektakl, film ze spektaklu.
TYP 1c kluby młodzieżowe
50 000,00 PLN
Celem projektu jest aktywizacja i
integracja 10 osób (10 UP + 4O)
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym w wieku 14-18 lat z

miasta
Chełmna
poprzez
organizację klubu młodzieżowego.
KM stanie się miejscem, w którym
młodzież będzie mogła korzystać z
wieloaspektowego
wsparcia:
edukacyjnego,
integracyjnego,
profilaktycznego i rozwojowego,
poprzez udział w aktywnych
formach spędzania wolnego czasu,
tj. zaj. rozwijające zainteresowania
tematyczne
gotowanie,
architektura wnętrz, florystyka,
mechanika, itp., poradnictwo z
psychologiem i pedagogiem, zaj.
rozwijające
kompetencje
emocjonalno-społ. (joga śmiechu)
oraz
zajęcia
projektowe
wykorzystujące pracę zespołową
do rozwiązywanie problemów i
rozwijania kreatywnego myślenia
na bazie metody Odysei umysłu.
Projekt zakłada wzrost co najmniej
2 kompetencji kluczowych zgodnie
ze standardem minimum KM.
Uczestnicy
projektu
dzięki
zdobyciu nowych umiejętności
przeprowadzą spacery badawcze
mające na celu stworzenie strefy
spotkań na terenie Chełmna,
warsztaty dla podopiecznych
świetlicy
środowiskowej
i
seniorów z technik kulinarnych
oraz sovoir-vivru oraz zorganizują

11. Stowarzyszenie
"Grubno - Szkoła Bez
Granic"

Klub Wolontariusza "GRUBNOTEAM"

„Święto
Czekolady”-otwarte
przedsięwzięcie dla społeczności.
Bloki tematyczne: KUŹNIA SMAKU,
KUŹNIA WYOBRAŹNI, KUŹNIA
EMOCJI, KUŹNIA UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYCZNYCH, INTEGRACJA I
DZIAŁANIA
NA
RZECZ
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ: 1.
WARSZATY CZEKOLADOWE Z
SAVOIR-VIVREM
dla
podopiecznych
świetlicy
środowiskowej i seniorów; 2.
SPACERY BADAWCZE (4 spacery) ,
podczas których młodzież zbada
potrzeby mieszkańców w zakresie
aranżacji przestrzeni publicznej i
stworzy
miejsce
spotkań,
składające się m.in. ze strefy
wypoczynku: meble z palet,
skrzyń, nasadzenia roślin, itp.,
otwarte dla społeczności. 3.
ŚWIĘTO CZEKOLADY.
TYP 2a usługi wzajemnościowe, 50 000,00 PLN
samopomocowe
Celem projektu jest aktywizacja i
integracja 10 osób w wieku pow.
18 r.ż. z miasta Chełmna w okresie
poprzez
organizację
klubu
wolontariusza Grubno-Team. Klub
Wolontariusza ma na celu
organizowanie
i
animację
społeczności lokalnej poprzez
włączanie się w działania na rzecz

osób zagrożonych społecznie oraz
włączanie mieszkańców Chełmna
w działania na rzecz wykluczonej
społeczności
miasta.
Klub
wolontariusza
funkcjonować
będzie w 3 wymiarach: jednostkowym
wsparcie
indywidulane
(wzmocnienie
potencjału
wolontariusza)
społecznym - działania na rzecz
miasta i osób zagrożonych
wykluczeniem - globalnym współpraca z Polską Akcją
Humanitarną.
W
ramach
projektu
zorganizowane zostaną:
1.
TRENING
KOMPETENCJI
WOLONTARIUSZA
2.
TRENING
UMIEJETNOŚCI
WOLONTARIUSZA
3. TWÓRCZE SPOTKANIA W
MURACH MIASTA - spacery
studyjne
z
podopiecznymi
świetlicy środowiskowej oraz
seniorów
4.ORGANIZOWANIE
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
poprzez: - organizację inicjatywy
lokalnej - PIKNIK NIEPODLEGŁOŚCI
5.
WARSZTATY
ARANŻACJI
PRZESTRZENI oraz organizację
WALENTYNKOWEGO WARSZTATU
KULINARNEGO dla Seniorów

12. Stowarzyszenie
Dzieci Młodzieży i
Osób
Niepełnosprawnych
"Światełko Nadziei"

"Żeby jutro było lepsze"

„Afrodyzjaki kuchni polskiej oraz
przeprowadzenie 3 PIKNIKÓW
EDUKACYJNYCH dla dzieci ze szkół
podstawowych
na
terenie
Chełmna promujących aktywne
sposoby spędzania czasu wolnego
na świeżym powietrzu.
TYP 2a usługi wzajemnościowe, 41 811,59 PLN
samopomocowe
Podstawowym celem projektu jest
potrzeba wzmocnienia gospodarki
społecznej, aktywizacji społecznej
mieszkańców poprzez realizację
cyklu
spotkań
animacyjnointegracyjnych dla 24 osób
mieszkańców Chełmna, w tym 20
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz 4 osób z
otoczenia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Cel ten
wpisuje się w cel ogólny Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 20162023 dla Obszaru Lokalnej Grupy
Działania
Chełmno.
Celem
projektu jest także zwiększenie
rozpoznawalności obszaru LGD.
Ponadto realizacja projektu ma na
celu poprawę jakości życia osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
z
powodu
niepełnosprawności lub biedy.
I. Wsparcie psychologiczne.

13. Polski Związek
Działkowców Zarząd
ROD im. 1 Maja

Utworzenie EKO Klubu Działkowca
- "Pasieka"

II.
Wyjazdy
kulturotwórczointegrujące.
III. Wyjścia społeczne. 1. Spotkanie
integracyjne – wyjście
na
opuszczone groby na terenie
chełmińskich cmentarzy oraz
postawienie na nich zniczy i
wkładów do zniczy. 2. Spotkanie
integracyjne – np. wspólne wyjście
do kina. Miejsce realizacji działania
– Chełmno, Kino RONDO.
IV. Warsztaty rękodzielnicze, o
charakterze
animacyjnointegrującym.
V. Inicjatywy lokalne - otwarte
spotkania
dla
mieszkańców
Chełmna. 1.Warsztaty taneczne Zumba dla każdego. 2. Cykl
spotkań
animacyjnointegracyjnych.
TYP 2a usługi wzajemnościowe, 40 800,00 PLN
samopomocowe
Celem projektu jest aktywizacja i
integracja 12 osób zagrożonych
ubóstwem
i
nieporadnością
życiową
i
wykluczeniem
społecznym w wieku powyżej 18
lat z obszaru administracyjnego
Miasta Chełmna, w tym os.
niepełnosprawne
i
osoby
potrzebujące
wsparcia
w
codziennym
funkcjonowaniu
poprzez utworzenie i prowadzenie

grupy wsparcia oraz organizację
wieloaspektowego
wsparcia
psychologicznego (zdrowotnego),
integracyjnego
(społecznego),
edukacyjnego, technicznego i
artystycznego. Celem projektu jest
aktywizacja i integracja lokalnego
społeczeństwa, przez zawiązanie
EKO Klubu Działkowca "Pasieka".
Wsparcie indywidualne i grupowe.
MODUŁ I „Warsztaty” Cykl
warsztatów majsterkowicza, a)
warsztatów z projektowania
przestrzeni zielonej b) warsztaty z
projektowania
przestrzeni
niebieskiej. MODUŁ II „ogród
społeczny - Ekologia” podczas
warsztatów
zajęciowych
powstanie
ogród
społeczny
Zostanie zorganizowany ogród
społeczny, który przyczyni się do
nawiązywanie relacji, nauczy
inspirowania do działań i będzie
przeciwdziałał
wycofaniu
i
wykluczeniu
społ.
Nauczy
wspólnego działania, podniesie
wiedzę i manualne zdolności GD.
a)
Stworzenie
ekologicznej
podbudowy
pod
strefę
kompostowania „Jestem EKO”
b)„Ratunek dla pszczół” – dzięki
tym działaniom zwiększy się
świadomość potrzeby dbania o

środowisko,
jako
najbliższe
otoczenie wspólne działania.
MODUŁ
III
spotkania
motywacyjne. Moduł IV spotkania integracyjne Spotkania
integracyjne - wzajemnościowe zapraszane będą inne grupy
społeczne z NGO, Podczas
projektu
powstanie
ogród
społecznościowy w celu integracji
społeczeństwa .Wzajemna pomoc
sąsiedzka przyczyni się do
otwarcia
na
sąsiadów.
1)Organizacja pikniku „pełne
zdrowie” – inicjatywa dotyczyć
będzie
całej
społeczności
„Działek”. Każdy z beneficjentów
zaangażuje się na rzecz pikniku,
prezentując zdrową żywność
wykonaną przez siebie. Będzie to
możliwość
do
aktywizacji
społeczeństwa oraz odkrycia
swoich umiejętności, a także
2)„Artyści” – będzie to działanie o
charakterze
integracji
społeczności Chełmińskiej, osób ,
które są zagrożone wykluczeniem
społecznym. Będzie to korzyść
rozwojowa dla wielu grup
wiekowych. Dostrzeżenie zmian
międzypokoleniowych wpłynie na
ich rozwój. Artystami zostaną

14. Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia
Świętego
Wincentego a Paulo
Prowincja
ChełmińskoPoznańska

"Chełmińskie Horyzonty"

ochotnicy z różnych NGO lub
beneficjenci projektu.
TYP 1c kluby młodzieżowe
50 000,00 PLN
Celem projektu jest aktywizacja i
integracja 15 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w wieku 6-17 lat z
terenu miasta Chełmna poprzez
organizację Młodzieżowego Klubu
inicjatyw Twórczych. Działania w
klubie
skupione
będą
na
wyrabianiu
nawyków
gospodarowania
czasem,
planowania codziennego życia.
Zakładamy, że przez dzieci i
młodzież trafimy do rodziców,
będzie to szansa na przerwanie
pokoleniowej
struktury
dziedziczenia
zagrożeń
defaworyzacji.
Zadanie realizowane będzie przez
działania:
MODUŁ I " Wiedza to potęga"
Rozwijanie
kompetencji
kluczowych
w
tym
zajęć
dydaktyczno- wychowawczych i
edukacyjnych w formie grupowej.
Prowadzenie zajęć korekcyjnokompensacyjnych
oraz
indywidualnej
terapii
pedagogicznopsychologicznej
beneficjentów

15. Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia
Świętego
Wincentego a Paulo
Prowincja
ChełmińskoPoznańska

"Okręt życia"

MODUŁ II Rozwijanie umiejętności
dbania o dom poprzez wspólne
działania
gospodarcze
tzw.
:„Domówki”
MODUŁ
III
Prowadzenie zajęć artystycznych:
warsztat majsterkowicza, zajęcia
plastyczne, techniczne, taneczne,
kulinarne, dekoracyjne, dbania o
własny wygląd , savoir -vivre ,
rozbudzające zamiłowanie do
różnych zawodów
MODUŁ IV " Inicjatywa społecznolokalna" 1. Stworzenie ogródka 2.
Sieciowanie podczas inicjatywy
otwartej 3. Organizacja dnia "
Wszystkich Świętych"
MODUŁ V " Wyjazdy edukacyjno poznawcze"
TYP 1c kluby młodzieżowe
50 000,00 PLN
Celem projektu jest aktywizacja
osób zagrożonych defaworyzacją –
wykluczeniem społecznym dla 15
osób, którzy będą potrafili brać
czynny
udział
w
życiu
społeczeństwa. Celem naszego
projektu jest stworzenie nowych
metod
wśród
pozyskanych
beneficjentów nie biorących
udziału w projektach poprzednich,
aby rozszerzyć działania w
społeczeństwie. Nasz Klub będzie
skupiał się na działaniach grupy
docelowej wprowadzając większą

intensywność działań dzięki ilości
godzin
oraz funkcjonowaniu
Klubu.
Zadanie realizowane będzie przez
działania:
MODUŁ
I
WSZECHSTRONNY
ROZWÓJ Zajęcia korekcyjnokompensacyjne, rozwijające pasje,
kształtowanie
kompetencji
kluczowych,
oligofrenopedagogikę,
hipoterapię, kształtowanie wiedzy
matematycznej – organizacja
konkursów
matematycznych,
terapia pedagogiczna -zajęciowa.
MODUŁ II WYJAZD EDUKACYJNY
MODUŁ III Konkursy z dziedziny
matematyki,
szczególnie
w
przeliczniku finansów, aby nauczyć
uczestników
wydawania
pieniędzy.
MODUŁ IV ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
1. Warsztat życia: uczestnicy
dowiedzą się jak można się
zameldować, złożyć wniosek na
dowód
osobisty,
złożenie
dokumentów
na
uczelnie
wyższego stopnia, różne kierunki i
możliwości rozwoju, które dają
nam
studia.
2.
Warsztaty
zdrowego odżywiania: 3. Warsztat
gimnastyczny: poprzez zajęcia
związane z gimnastyką wprowadzi

16. Chełmińskie
Stowarzyszenie
Oświatowe

Klub Młodzieżowy "Akademia"

uczestników w aktywne spędzanie
czasu, ale i beneficjenci będą
potrafili zadbać o zdrowie fizyczne
4. Warsztat taneczny pozwoli na
otwarcie się uczestników projektu,
pokonanie nieśmiałości, rozwinie
ich sprawność fizyczną. 6.
Warsztaty
ekologiczne
majsterkowicza pt. "Ratunek dla
pszczół w naszym Chełmińskim
społeczeństwie".
TYP 1c kluby młodzieżowe
50 000,00 PLN
Celem projektu jest aktywna
integracja społeczna 12 os.
poprzez wsparcie: edukacyjne,
integracyjne, pomoc w odkryciu
potencjału
i
predyspozycji
zawodowych,
zapewnienie
bezpiecznych form spędzanie
czasu wolnego, profilaktyczne,
psychologiczne
i
artystycznokulturalne w ramach u
Klubu
Młodzieżowego
„Akademia".
1. Indywidualne poradnictwo
psychologiczne
2.
Grupowe
działania
pedagogiczne
3.
Socjoterapia 4. Arteterapia oraz
Bajkoterapia
połączona
z
robótkami ręcznymi 5. Zajęcia
usprawniające technikę czytania 6.
Zajęcia chemia w życiu pokażą jak
w sposób wykorzystując wiedzę

można
prowadzić
dom
z
uwzględnieniem
podejścia
ekologicznego i ekonomicznego. 7.
Warsztat z przygotowania roweru
do wycieczki pozwoli na nabycie
praktycznych
umiejętności
dotyczących konserwacji sprzętu
oraz pozwoli na bezpieczny udział
w planowanych wycieczkach
rowerowych. 8. Alternatywne
sposoby spędzania czasu na
świeżym powietrzu (survival,
podchody, strzelanie, gry i zabawy
offline, jazda na rowerze) mają na
celu integrację grupy, będą też
okazja do nabycia nowych
umiejętności,
które
można
wykorzystać do podniesienia
jakości swojego życia. 9. Warsztaty
muzyczne mają na celu rozwijanie
zainteresowań
muzycznotanecznych, rozwijać sprawność
fizyczną i estetykę ruchów,
budowanie umiejętności pracy w
zespole. W maju uczestnictwo w
Dniu Flagi i zorganizowanie
animacji
dla
młodszych
mieszkańców Chełmna przez
osoby uczestniczące w projekcie.
Jako
aktywność
społeczna
uczestnicy
wraz
rodzinami
zorganizują piknik. Działanie to ma
na celu budowanie pozytywnego

17. Stowarzyszenie
Przybij Piątkę

„Zielony projekt”

wizerunku matki/ojca, wymianę
doświadczeń zaczerpniętych z
modułu "Gry i zabawy offline".
Planowane
jest
także
zorganizowanie
kiermaszu
charytatywnego, w trakcie którego
będą sprzedawane wytworzone w
czasie arteterapii i bajkoterapi
przedmioty. Planowane wycieczki
rowerowe będą okazją do
poznania lokalnych zasobów
drogowych, podjęcia współpracy z
innymi
organizacjami
realizującymi granty LGD np.
poprzez testowanie ich aplikacji,
opracowań ścieżek rowerowych.
Wycieczki pozwolą poznać miejsca
rekreacji takie jak: jezioro
Starogrodzkie, ośrodek jeździecki
czy
strzelnicę,
które
są
zlokalizowane w Chełmnie lub
okolicy.
TYP 2a usługi wzajemnościowe, 50 000,00 PLN
samopomocowe
zaplanowane działania mają na
celu utworzenie 12 osobowej
grupy samopomocowej, których
nadrzędnym celem jest pomoc
samym sobie w kręgu osób
dotkniętych
takim
samym
problemem. Poprzez wspólną
pracę
w
ramach
grupy
samopomocowej
uzyskają

wsparcie aby poradzić sobie z
obciążeniami
socjalnymi,
psychicznymi, będącymi wynikiem
niepełnosprawności
oraz
następstwami pandemii Covid-19.
Członkowie
grupy
samopomocowej będą wspierać
się wzajemnie przy pokonywaniu
trudności, będą zdobywać wiedzę
na temat osobistej trudnej
sytuacji, będą rozwijać nowe
formy
radzenia
sobie
z
problemami, będą podejmować
wspólne
działania,
będą
wytwarzać w sobie pewną siebie
postawę w kontaktach ze
specjalistami . Będą mogli to
zrealizować poprzez uczestnictwo
w
warsztatach,
spotkaniach
edukacyjnych,
indywidualnych
konsultacjach specjalistycznych,
wydarzeniach
społecznych,
integracyjnych,
spotkaniach
społecznych.
1 Akcja info - rekrutacyjna na
terenie LSR m. Chełmno.
2. MODUŁY EDUKACYJNO PROFILAKTYCZNO
WARSZTATOWE
„Zielono mi”
„Ekologia”
„Hortiterapia”
„Ogrodowe czary”

18. LUDZIE-LUDZIOM

KLUB MŁODZIEŻOWY - "NOWE
HORYZONTY"

Działania w tym module zakończą
się wydarzeniem społecznym
"Ogród marzeń"
III Klub Cafe Kultura - UP wezmą
udział
w
spotkaniach
propagujących ciekawy sposób
spędzania wolnego czasu z
wykorzystaniem książek, sztuki,
muzyki.
IV INDYWIDUALNE KONSULTACJE
z dietetyczką, hipoterapeutą i
psychoterapeutą w celu zdobycia
wiedzy na temat zdrowego stylu
życia, przełamania barier i
rehabilitacji
oraz
wsparcia
psychicznego.
TYP 1c kluby młodzieżowe
50 000,00 PLN
Celem
projektu
będzie
zwiększenie aktywności młodzieży
z
niepełnosprawnością
intelektualną i/lub autyzmem w
wieku 6/7 - 18 lat w zakresie
społecznym oraz wzmocnienia
poczucia własnej wartości przez 13
uczestników
projektu,
mieszkańców miasta Chełmna
poprzez
utworzenie
Klubu
Młodzieżowego.
Cele
szczegółowe:
1.
rozwijanie
zainteresowań rękodzielniczych,
sportowych i fotograficznych
poprzez
uczestnictwo
w
warsztatach 2. wzmocnienie

procesu
integracji
ze
społeczeństwem
poprzez
spotkania
integracyjne
3.
wzmocnienie poczucia własnej
wartości
poprzez
spotkania
indywidualne
Planowane
rezultaty: 1. utworzenie klubu
młodzieżowego 2. film na
zakończenie projektu.
19. Wnioskodawca:
„Klub wolontariusza
Powiat
#EkipaKopernika razem dla
Chełmiński/Realizato wszystkich”
r: Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 1 w Chełmnie
"Liceum i
Gimnazjum
Chełmińskie"

TYP 2a usługi wzajemnościowe, 50 000,00 PLN
samopomocowe
Celem projektu jest podniesienie
aktywności, rozwój kreatywności i
przedsiębiorczości oraz nabycie
kompetencji
społecznych
i
organizacyjnych,
a
także
doskonalenie
umiejętności
potrzebnych w dorosłym życiu tj.
pracy w grupie i zarządzania
czasem przez 10 osób w wieku 18
+, zamieszkałych na terenie miasta
Chełmna,
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.
Efektem działań będzie nabycie
przez uczestników umiejętności
pracy w grupie, współpracy,
podejmowania trudnych decyzji,
negocjowania,
brania
odpowiedzialności za realizowane
działania. Zwiększy się wiara
młodzieży we własne możliwości,
wzrośnie
poczucie
wartości.

Uczestnicy projektu będą bardziej
odważni, aktywni, kreatywni i
przedsiębiorczy.
Wartością
dodaną projektu będzie korzyść
dla społeczności lokalnej przez
nieodpłatny
udział
w
organizowanych
przez
Klub
Wolontariusza przedsięwzięciach
(Piknik
Edukacyjny,
Bieg
Niepodległości, Urodziny patrona
szkoły Mikołaja Kopernika), a także
zagospodarowanie
przestrzeni
przy
Zespole
Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w
drewniane meble wykonane w
czasie
warsztatów
przez
uczestników projektu.
ETAP 1 - ROZWIJAMY POTENCJAŁ
Dzięki udziałowi w warsztatach –
a) „Zaakceptuj siebie czyli o
problemach
współczesnej
młodzieży” b) „Moje wartości czyli
o samoakceptacji i budowaniu
poczucia własnej wartości” c)
„Uwierz w siebie czyli o
pozytywnym
myśleniu”,
spotkaniach z psychologiem,
pedagogiem oraz w treningu
kompetencji wolontariusza, joga
śmiechu.
ETAP
2
–
ZDOBYWAMY
UMIEJĘTNOŚCI a) Warsztaty

„Aranżacji wnętrz” b) „Montażu
konstrukcji drewnianych
ETAP 3 – INICJATYWA LOKALNA
Aranżacja strefy wypoczynku na
świeżym
powietrzu
dla
podopiecznych
Placówek
Opiekuńczo- Wychowawczych w
Chełmnie. Na terenie Placówek
wolontariusze
zamontują
wykonane przez siebie drewniane
meble ogrodowe.
ETAP 4 - DZIAŁAMY W czasie
trwania projektu zaplanowane
zostały 2 imprezy skierowane nie
tylko do społeczności szkolnej, ale
dla całego środowiska lokalnego
ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie miasta
Chełmna. 1. PIKNIK EDUKACYJNY Charakter edukacyjny zapewnią
ścieżki edukacyjne przygotowane
osobno
dla
starszych
i
najmłodszych gości. Niespotykaną
atrakcją będzie udział w seansie
MOBILNEGO OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNEGO. Dodatkowe
atrakcje to: występy uczniów,
występ
taneczny
grupy
projektowej
z
Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych,
catering i in. 2. ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
Na

chełmińskim rynku i w przestrzeni
miasta, zostanie zorganizowany V
Bieg Niepodległości o Puchar
Dyrektora
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących nr w Chełmnie
połączony z obchodami rocznicy
odzyskania
przez
Polskę
niepodległości. W biegu oraz
imprezach
towarzyszących
(inscenizacja historyczna, zabawy
animacyjne)
wezmą
udział
uczniowie chełmińskich szkół,
przedszkolaki,
oraz
dorośli
mieszkańcy miasta.

Informacja ogólna na temat Lokalnej Grupy Działania Chełmno
Obszarem działania Lokalnej Grupy Działania Chełmno jest obszar administracyjny Miasta Chełmna.
W ramach Osi 11 RPO WK-P ze środków EFS Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno zaplanowało Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym na kwotę w wysokości 3 267 518,52 zł.
Poziom zakontraktowania środków finansowych w ramach Osi 11 kształtuje się następująco:
LGD

EFS

Podpisane umowy

Pozostało do
wykorzystania

% wykorzystania
środków

LGD Chełmno

3 267 518,52 zł

3 267 518,52 zł

0,00 zł

100 %

Oprac. Wydział Koordynacji RLKS
Sierpień 2021

