


Działaj Lokalnie 2016

 Gmina Borek Wlkp.

 Wnioskodawca: OSP w Bruczkowie,

 Realizator: Sołectwo Bruczków,

 Tytuł projektu: My się zimy nie boimy, z Mikołajem za piłką gonimy!

 Kwota Dotacji:  6 000 zł.

Głównych celem projektu jest integracja społeczności, zapewnienie
bezpiecznego miejsca do zabaw i uprawiania sportów dla dzieci i
młodzieży oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania
wolnego czasu. Projekt polega na wykonaniu boiska do gry w piłkę
nożną. Stworzenie wspólnymi siłami boiska do piłki, przybliży
mieszkańców do siebie a rozgrywki sportowe będące ostatnim
etapem projektu, przyniosą dużo zabawy, uśmiechu i radości.



Działaj Lokalnie 2016

 Gmina Gostyń

 Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Ja też pomagam”,

 Realizator: Grupa „ W naszej bajce”,

 Tytuł projektu: W naszej bajce - czyli o przyjaźni przedszkolno -

gimnazjalnej

 Kwota Dotacji:  6 000 zł.

Głównym celem projektu jest nawiązanie nici porozumienia,
przejawiającej się we wspólnej realizacji zadania artystycznego,
pomiędzy przedszkolakami a gimnazjalistami. Poprzez integrację obu
środowisk, pokażemy że mogą one ze sobą współpracować,
realizować wspólne cele i dobrze się przy tym bawić. Gimnazjaliści
przeczytają przedszkolakom książki ze swojego dzieciństwa a
następnie wspólnie z przedszkolakami wymyślą i zilustrują własną
baśń.



Działaj Lokalnie 2016

 Gmina Krobia

 Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”,

 Realizator: KGW Chumiętki

 Tytuł projektu: Razem integrujemy mieszkańców

 Kwota Dotacji:  5 780 zł.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstanie pomieszczenie
kuchenne, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom wioski.
Podczas organizowanych w świetlicy spotkań można będzie w
pomieszczeniu tym przygotowywać kawę, herbatę czy również
poczęstunek. Ponadto zaplanowano szereg wydarzeń takich jak:
warsztaty zajęciowo- terapeutyczne, zakończenie lata, Dzień Seniora,
w których udział wezmą również mieszkańcy domu pomocy
społecznej.



Działaj Lokalnie 2016

 Gmina Krobia

 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Baza

 Realizator: KGW Chwałkowo

 Tytuł projektu: Zastępcza Babcia – zastępcza Wnuczka

 Kwota Dotacji:  6 000 zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie osób starszych w wieku 60+
zamieszkałych w Chwałkowie. Chcemy walczyć z wykluczeniem
społecznym osób starszych i anonimowością. Projekt będzie polegał
na zaktywizowaniu ok. 10 osób w wieku 60+ mieszkających w
Chwałkowie. Do zastępczej Babci będzie przypisany wolontariusz -
zastępczy Wnuczek, którego zadaniem będzie zachęcanie,
motywowanie do wyjścia z domu, pomoc w wykonywaniu
obowiązków domowych, ale także rozmowa.



Działaj Lokalnie 2016

 Gmina Pępowo

 Wnioskodawca i Realizator: Stowarzyszenie „Krzyżanki”

 Tytuł projektu: Rowerem śladami Błogosławionego Edmunda

 Kwota Dotacji:  2 590 zł.

Rajd rowerowy to nie tylko popularyzacja turystyki rowerowej to także
integracja mieszkańców. Doskonalenie współdziałania w grupie. Rajd
służy także poznawaniu nowych zakątków naszej pięknej ojczyzny oraz
losów bł. Edmunda Bojanowskiego. Rajd ma być fajnym sposobem na
miłe spędzenie choć krótkiego czasu poza domem i aktywnego
wypoczynku na rowerze.



Działaj Lokalnie 2016

 Gmina Pępowo

 Wnioskodawca i Realizator: Stowarzyszenie „Krzyżanki”

 Tytuł projektu: Rowerem śladami Błogosławionego Edmunda

 Kwota Dotacji:  2 590 zł.

Rajd rowerowy to nie tylko popularyzacja turystyki rowerowej to także
integracja mieszkańców. Doskonalenie współdziałania w grupie. Rajd
służy także poznawaniu nowych zakątków naszej pięknej ojczyzny oraz
losów bł. Edmunda Bojanowskiego. Rajd ma być fajnym sposobem na
miłe spędzenie choć krótkiego czasu poza domem i aktywnego
wypoczynku na rowerze.



Działaj Lokalnie 2016

 Gmina Piaski Wlkp.

 Wnioskodawca i Realizator: Stowarzyszenie „Aktywna Wiocha”

 Tytuł projektu: Inwazja eko-mocy. Współodpowiedzialne tworzymy 
i dbamy.

 Kwota Dotacji:  6 000 zł.

Celem projektu jest poprawa wizerunku zielonych przestrzeni 
publicznych w Strzelcach Wielkich i Małych służących rekreacji i 
integracji poprzez odpowiednie ich zagospodarowanie zielenią oraz 
upowszechnienie odpowiedzialności ekologicznej. 

Zostaną posadzone drzewa, krzewy, stworzone skalniaki oraz ścieżka

zmysłów z naturalnym podłożem.



Działaj Lokalnie 2016

 Gmina Piaski Wlkp.

 Wnioskodawca : Stowarzyszenie Most

 Realizator: Sołtys i Rada Sołecka Drzęczewa Pierwszego

 Tytuł projektu: Młodzi poszukiwacze lokalnej historii na tropie

ducha starej szkoły - opowieści przy kominku

 Kwota Dotacji:  6 000 zł.

Celem projektu są wieczorne spotkania, podczas których mieszkańcy
przekażą swoim dzieciom opowieści, historie z młodości oraz wspólnie
będą spędzać czas. Chcą zachęcić dzieci do aktywności na rzecz dobra
wspólnego i działań poznawczych swojej okolicy, tak, aby w przyszłości
to oni stali się nauczycielami swoich dzieci, a świetlica (Stara Szkoła)
tętniła życiem wsi. Przybliżą także historię folwarku Hiacyntowo.



Działaj Lokalnie 2016

 Gmina Piaski Wlkp.

 Wnioskodawca i Realizator: Stowarzyszenie  na rzecz osób 
niepełnosprawnych „Radość”

 Tytuł projektu: Michałowska Manufaktura

 Kwota Dotacji:  5 870 zł.

Projekt polega stworzeniu miejsca z urządzeniami do wykonywania
prostych reklam związanych z sołectwem, gminą poprzez zakup
odpowiedniego sprzętu z którego pomocą zostaną wykonane torby
ekologiczne, magnesy, promujące sołectwo i gminę metodą
sublimową i szablonową. Młodzi ludzie nie tylko nabędą nowych
umiejętności ale także będą uczyć się poprzez działanie jak planować i
współpracować w zespole.



Działaj Lokalnie 2016

 Gmina Piaski Wlkp.

 Wnioskodawca: SKS „Promień” Sarbinowo, 

 Realizator: KGW w Dzięczynie

 Tytuł projektu: Ale za to niedziela ... będzie dla nas!

 Kwota Dotacji:  5 606 zł.

Celem projektu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego
spędzania czasu wolnego, na coraz to bardziej atrakcyjnym placu
zabaw. Działania takie mają na celu zachęcanie do poszanowania
wspólnego dobra. Dobrem, które za pomocą projektu chcemy
rozwijać to integracja pokoleniowa, historia, przekazanie zanikającej
wiedzy oraz kultywowanie staropolskich tradycji kulinarnych na wsi.


