


Działaj Lokalnie 2017

 Gmina Borek Wlkp.

 Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Borecki Lider 
Aktywności Społeczno-Kulturalnej „BLASK”

 Tytuł projektu: Co tam kuka w lesie?

 Kwota Dotacji:  6 000 zł.

Głównym celem projektu jest pokazanie lokalnej społeczności w jaki
sposób każdy z nas może przyczynić się do dbania o przyrodę,
opiekowania się nią, ale również jak mądrze, rozsądnie i
odpowiedzialnie korzystać z zasobów przyrodniczych czerpiąc z tego
przyjemność i odpoczywając. Lokalne zasoby przyrodnicze są dobrem
wspólnym, wszyscy z nich korzystamy. Dlatego też projekt ma
podkreślić znaczącą rolę każdego mieszkańca gminy w ochronie przed
niszczeniem i degradacją tych zasobów.



Działaj Lokalnie 2017

 Gmina Gostyń

 Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych 
„Kreatywni”,

 Realizator: Grupa dookoła

 Tytuł projektu: Integracja dookoła

 Kwota Dotacji:  6 000 zł.

Głównym celem projektu jest integracja trzech wydawałoby się daleko
umiejscowionych od siebie środowisk poprzez aktywność fizyczną-
przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej fascynujących się piłką
nożną oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ważnym
aspektem projektu jest też pokazanie poszczególnym grupom, że
zdrowy tryb życia to ciekawy sposób spędzania wolnego czasu,
kształtowania w sobie takich cech, jak umiejętność pracy w zespole,
zdrowa rywalizacja, zabawa przez współzawodnictwo.



Działaj Lokalnie 2017

 Gmina Gostyń

 Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Absolwentów, 
Wychowawców i wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu

 Tytuł projektu: Tematyczne spotkania z Absolwentami 
Gostyńskiego Liceum

 Kwota Dotacji:  5 100 zł.

Wspólnym dobrem jest troska o kształcenie i wychowanie młodych
ludzi, wskazanie wzorów do naśladowania oraz sens inwestowania w
siebie i swoje zainteresowania.



Działaj Lokalnie 2017

 Gmina Gostyń

 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Baza

 Realizator: Grupa sąsiedzka Przyjaciele lasu

 Tytuł projektu: Przygodą jest las i tam spotkasz nas

 Kwota Dotacji:  3 000 zł.

Poprzez integrację mieszkańców, samorządu lokalnego,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie chce
stworzyć nowe atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu,
rekreacji, możliwości uczenia się, kształcenia a jednocześnie wesprzeć
atrakcyjność miejscowości dla mieszkańców.



Działaj Lokalnie 2017

 Gmina Krobia

 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,

 Realizator: KGW Chumiętki

 Tytuł projektu: Ślady przeszłości łączą dziś Nas

 Kwota Dotacji:  5 000 zł.

Głównym celem projektu jest rozwój współpracy współdziałania w
grupie, zwiększenie integracji aktywizacji mieszkańców poprzez
działania na rzecz poznawania historii lokalnej społeczności.



Działaj Lokalnie 2017

 Gmina Krobia

 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Realizator: Razem dla Seniorów

 Tytuł projektu: Aktywni Seniorzy

 Kwota Dotacji:  5 000 zł

Celem głównym projektu jest zintegrowanie działań instytucji
i organizacji działających na rzecz seniorów w Gminie Krobia oraz
zsynchronizowanie ich działań i zintegrowanie osób w wieku
senioralnym poprzez ich aktywizację w okresie od lipca do grudnia
2017 r



Działaj Lokalnie 2017

 Gmina Pogorzela

 Wnioskodawca i Realizator: Pogorzelskie Towarzystwo Kulturalne

 Tytuł projektu: Pogorzelskie Święto Sera Smażonego oraz Białej
Kiełbasy Wielkopolskiej

 Kwota Dotacji:  6 000 zł.

Celem głównym jest promocja idei żywienia z wykorzystaniem
lokalnej tradycji kulinarnej sera smażonego i białej kiełbasy
wielkopolskiej. Osiągnie się ten cel poprzez organizację warsztatów
teoretycznych i praktycznych, organizację wydarzenia kulinarnego,
oraz aktywizację i integrację społeczności miasta i gminy.



Działaj Lokalnie 2017

 Gmina Pępowo

 Wnioskodawca i Realizator: Centrum Rozwoju Gminy Pępowo

 Tytuł projektu: Czasoludki chronią nasze powietrze

 Kwota Dotacji:  4 000 zł.

Celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców 13
sołectw gminy Pępowo na temat skutków spowodowanych
zanieczyszczeniami powietrza, za pośrednictwem najmłodszych
mieszkańców wsi-bezpośrednich odbiorców projektu. Uświadomienie
uczestnikom warsztatów co robić z odpadami i jakie konsekwencje
wynikają z palenia w piecach odpadów, zintegrowanie i nauczenie
najmłodszych współpracy.



Działaj Lokalnie 2017

 Gmina Pępowo

 Wnioskodawca i Realizator: Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Tytuł projektu: Nie bójmy się jesieni

 Kwota Dotacji:  3 000 zł

Celem projektu jest aktywne uczestnictwo pań 50+ w życiu
publicznym. Przynależność do organizacji pozarządowych czy
działalność na rzecz innych jest jednym z objawów integracji
społecznej, podobnie jak poziom kapitału społecznego definiowanego
między innymi liczbą przyjaciół, czy możliwością skorzystania z czyjejś
pomocy w razie potrzeby.



Działaj Lokalnie 2017

 Gmina Piaski Wlkp.

 Wnioskodawca : Stowarzyszenie Most

 Realizator: Drużyna Fabryki Pomysłów

 Tytuł projektu: Fabryka Pomysłów – obserwatorium astronomiczne 
startem w przyszłość

 Kwota Dotacji:  6 000 zł

Zaczniemy „marsz” zmieniający uczenie odchodzące od uczenia
faktów, liczb i reguł, nie pobudzające do samodzielnego myślenia.
Chcemy zmienić założenie, że główną kompetencją absolwentów jest
umiejętność zdawania testów, a nie umiejętność wyszukiwania
informacji, kreatywność i przedsiębiorczość. Stawiamy na szkołę
edukującą obywatelsko, na wysoką jej aktywność angażującą
uczestników w działania na rzecz społeczności, wychodzącej poza
mury włączającej rodziców, wolontariuszy i seniorów.



Działaj Lokalnie 2017

 Gmina Piaski Wlkp.

 Wnioskodawca : Stowarzyszenie Most

 Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Smogorzewie

 Tytuł projektu: Strzeż się tycia wybierz zdrowy tryb zycia

 Kwota Dotacji:  5 920 zł

Propagowanie zdrowego stylu życia to priorytet projektu. Rajd
rowerowy, zabawy terenowe, udzielanie pierwszej pomocy czy nowe
miejsce zabaw dla dzieci i młodzieży dają szansę społeczeństwu na
życie w zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej. Wspólne wycieczki czy
zabawy terenowe zaowocują nowymi przyjaźniami wśród dzieci
i młodzieży.



Działaj Lokalnie 2017

 Gmina Poniec

 Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Akademia 
Przedszkolaka, 

 Tytuł projektu: Tradycja łączy pokolenia

 Kwota Dotacji:  3 000 zł

Głównym celem projektu jest integracja mieszkańców wsi skupionych
wokół przedszkola samorządowego w Łęce Wielkiej poprzez
zwiększenie świadomości dzieci na temat tradycji i obyczajów
bożonarodzeniowych, włączenie grupy seniorów w działania
kulturalne związane z tradycją bożonarodzeniową, zwiększenie ilości
inicjatyw społecznych, podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na
temat potraw tradycyjnych, wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwijanie
samodzielności i kreatywności dzieci, kształtowanie twórczego
myślenia, uzdolnień i zainteresowań.



Działaj Lokalnie 2017

 Gmina Poniec

 Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury

 Realizator: Grupa taneczna Venus, 

 Tytuł projektu: Taniec to radość i relaks

 Kwota Dotacji:  4 000 zł

Głównym celem projektu jest stworzenie nowej oferty kulturalnej w
gminie Poniec , natomiast dobrem wspólnym będzie aktywność 15
osobowej grupy tanecznej Venus oraz chęć zmotywowania innych
mieszkanek do uczestnictwa w zajęciach tanecznych , które wpłyną na
ich rozwój fizyczny, poprawią samopoczucie i wzmocnią poczucie
wartości.


