
              

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

 

Umowa z Marszałkiem oraz Grantobiorcami na realizację grantów podpisana.   

W dniu 29 lipca  2021 r. Stowarzyszenie podpisało z Wicemarszałkiem Województwa umowę na real izację 

projektu grantowego na ok. 88 tys. zł. Projekt obejmuje 15 zadań w ramach –„Akademii wolnego czasu” – 

wydarzenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy 

ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej” . Celem grantu jest zorganizowanie form spędzania wolnego czasu: 

warsztatów, wyjazdów studyjnych i  imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, 

realizowanych w ramach projektu grantowego, które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego 

mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, 

historycznym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych.  

Wpłynęło  15 wniosków na kwotę 87 975,00 zł,  JST złożyło 1 wniosek na kwotę dofinansowania 5 001,00 

zł co stanowi 5,68 %. UMOWY Z GRANTOBIORCAMI PODPISANE ZOSTAŁY 30 LIPCA 2021 . 

W N I O S K I  G R A N T O W E 

1/1/2020/G WNIOSKODAWCA: Koło Gospodyń Wiejskich „Kłębowianki” w Kłębach 

TYTUŁ PROJEKTU: Wspólnie dbamy o park dworski-warsztaty ekologiczne z nasadzeń i pielęgnacji  rośl in w 

m.Warnice, gm.Warnice 

Celem projektu jest integracja lokalnej społeczności, zwiększenie wiedzy na temat otaczającej przyrody oraz 

zwiększenie wiedzy na temat sadzenia i pielęgnacji  roślin, które mogą być nasadzane na w parkach. 

Operacja grantowa przewiduje: warsztaty z pielęgnacji i nasadzeń roślin, wykład dotyczący bytowania 

zwierząt oraz roślinności na terenie LGD i parku dworskiego w Warnicach, gdzie będą realizowane 

nasadzenia oraz wspólną integrację społeczności lokalnej. Część praktyczna warsztatów obejmuje 

wykonanie rabat na terenie parku dworskiego w Warnicach tj. uprzątnięcie i przygotowanie do nasadzeń na 

części terenu parku dworskiego w Warnicach (położenie włókniny, ekobordów w celu ograniczenia rabat) ,   

nasadzenie roślin i wysypanie rabat żwirem. PROMOCJA Informacja o warsztatach zostanie rozmieszczona 

na tab. Informacyjnych we wszystkich miejscowościach Gminy Warnice oraz na stronie internetowej Gminy 

Warnice. 

TYTUŁ: Wspólnie dbamy o park dworski - warsztaty ekologiczne z nasadzeń i pielęgnacji roślin w m. 

Warnice, gm. Warnice, TERMIN IX-X.2021, LOKALIZACJA: teren parku dworskiego w m. Warnice, gm. 

Warnice ,GRUPA DOCELOWA - 15 osób - mieszkańców Gminy Warnice, CZAS TRWANIA - 5 godzin, 

REKRUTACJA- strona internetowa Gminy Warnice wg. kolejności zgłoszeń, PROGRAM: wykład nt. przyrody 

na terenie parku i LGD, uprzątnięcie i przygotowanie terenu, montaż ekobordów w celu ograniczenia rabat, 

nasadzenie roślin, wysypanie rabat  żw irem, MATERIAŁY- wszelkie materiały i narzędzia dostarcza 

instruktor, DOŚWIADCZENIE : osoba prowadząca warsztaty przedłoży ofertę i CV.  

WSKAŹNIK PRODUKTU: liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  

WSKAŹNIK REZULTATU - liczba osób z grup defaworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych- 5 

osób, liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji - 40 godzin 

2/1/2020/G WNIOSKODAWCA: Gmina Warnice 



TYTUŁ PROJEKTU: Wydarzenie integrujące lokalną społeczność w Gminie Warnice  

 Wydarzenie składa się z warsztatów dla dużych i małych z obszaru Gminy Warnice. Celem projektu jest 

integracja lokalnej społeczności, zwiększenie wiedzy na temat otaczającej przyrody  w szczególności obszaru 

NATURA 2000 oraz zwiększenie wiedzy na temat sadzenia i pielęgnacji roślin, które mogą być nasadzane na 

terenach przyległych do linii brzegowej Jeziora Miedwie.  Najmłodsi będą  uczestniczyli  w warsztatach 

kulinarno-rękodzielniczych poznają historię wypieku chleba, techniki i możliwości obróbki i ozdabi ana 

drewna oraz zapoznają się  informacjami nt. uprawy roślin jadalnych. PROMOCJA PROJEKTU- Informacja o 

wydarzeniu zostanie rozmieszczona na tab. Informacyjnych we wszystkich miejscowościach Gminy Warnice  

oraz na stronie internetowej Gminy Warnice. 

TYTUŁ: Warsztaty z nasadzeń i pielęgnacji roślin, TERMIN: VIII-IX/2021, CZAS TRWANIA-5 godz, 

LOKALIZACJA: teren rekreacyjno-sportowy nad jeziorem Miedwie w m. Wierzbno, gm. Warnice. GRUPA 

DOCELOWA-15 osób, REKRUTACJA- zamieszczenie ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach i   na 

stronie internetowej Gminy Warnice, zapisy  wg. kolejności zgłoszeń. PROGRAM:   - wykład dotyczący 

bytowania zwierząt oraz roślinności na terenie LGD i obszaru NATURA 2000, gdzie będą realizowane 

nasadzenia( przeprowadzi wolontariusz, j. Miedwie to obszar leżący w NATURZE 2000), po prelekcji odbędą 

się warsztaty  część teoretyczna i praktyczna - uprzątnięcie i przygotowanie do nasadzeń , położenie 

włókniny, ekobordów w celu ograniczenia rabat,  nasadzenie roślin i wysypanie rabat żwirem, ognisko, 

DOŚWIADCZENIE-osoba prowadząca warsztaty prowadzi działalność gospodarczą zgodna z tematyką 

warsztatów, MATERIAŁY- wszelkie materiały i narzędzia dostarcza instruktor, ZAPLECZE- miejsce przy 

jeziorze Miedwie posiada infrastrukturę w postaci sanitariatów, wiaty, miejsca na ognisko.   

TYTUŁ Nauka poprzez zabawę-. warsztaty dla dzieci, TERMIN: VIII-IX/2021,GRUPA DOCELOWA -50 dzieci ( 

dwie grupy po 25 osób), REKRUTACJA- odbędzie się w SP, wymagają zgody rodziców, roczniki najmłodsze 

od 0 do iii klasy, CZAS TRWANIA -4 godz dla każdej z dwóch grup, LOKALIZACJA- Skansen Jeziorak Zabrsko, 

gm. Warnice, PROGRAM-  składa się z trzech bloków tematycznych: 1.warsztaty kulinarne tj pieczenie 

bułeczek wraz z prelekcją nt. powstania chleba; 2.zajęcia ruchowe na świ eżym powietrzu tj. wyjście w teren 

w celu poznania zabiegów na polach; 3.warsztaty rękodzielnicze tj. obrabianie drewnianych deseczek - 

szlifowanie, wygładzanie, ozdabianie. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy mają zapewniony posiłek 

jednodaniowy, DOŚWIADCZENIE- osoba prowadzi działalność gospodarczą związaną z tematyką 

warsztatów, MATERIAŁY- wszystkie materiały dostarcza instruktor, ZAPLECZE- Skansen posiada sale 

dydaktyczne, zaplecze kuchenne i sanitariaty. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU - liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  

WSKAŻNIKI REZULTATU -liczba osób z grup defaworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych -  55 

osób, liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji - 48 godzin 

3/1/2020/G WNIOSKODAWCA: Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywnicy 

TYTUŁ PROJEKTU: Integracyjne zajęcia aktywizujące lokalną społeczność w Krzywnicy Gmina Stara 

Dąbrowa. 

Celem operacji jest zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu aktywizujących lokalne 

społeczeństwo oraz wzrost świadomości ekologicznej. Operacja to jedno wydarzenie składające się z cyklu 

zajęć . PROMOCJA PROJEKTU- Informacja o wydarzeniu zostanie rozmieszczona na tab. Informacyjnych 

oraz na stronie internetowej Gminy Stara Dąbrowa. 

TYTUŁ : Zajęcia z tworzenia makramy. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z różnymi 

technikami i metodami tworzenia makram, wiązania chwostów ozdobnych. TERMIN : IX 2021 r, (dokładna 

data zostanie podana przed realizacją zajęć). CZAS TRWANIA 6 godzin, jedno spotkanie. GRUPA 

DOCELOWA: 15 osób. REKRUTACJA- informacja będzie zamieszczana na stronie internetowej gminy, 

wywieszone będą plakaty decyduje kolejność zgłoszeń, PROGRAM: wykonanie przez uczestnika podczas 



zajęć makramy, serwis kawowy, DOŚWIADCZENIE-osoba prowadząca warsztaty prowadzi działalność 

gospodarczą związaną z tematyka warsztatów, MATERIAŁY- zapewnia instruktor, ZAPLECZE: świetlica 

wiejska w Krzywnicy.  

TYTUŁ : Zajęcia  z tworzenia obrazu przestrzennego. Podczas zajęć  uczestnicy stworzą obraz przestrzenny 

polegający na łączeniu technik, materiałów i mediów artystycznych za pomocą past strukturalnych, farb, 

kleju, materiałów, koronek, bermaty oraz ozdób z metalu i drewna, kwiatów, i innych materiałów które 

można wykorzystać ponownie , dbając o zasoby środowiska. itp. TERMIN: IX 2021 r.,( dokładna data 

zostanie podana przed realizacją zajęć). CZAS TRWANIA 8 godzin , dwa spotkania po 4 godziny. GRUPA 

DOCELOWA: 15 osób . REKRUTACJA- informacja będzie zamieszczana na stronie internetowej gminy, 

wywieszone będą plakaty, decyduje kolejność zgłoszeń, Program: stworzenie obrazu przestrzennego, serwis 

kawowy, DOŚWIADCZENIE-osoba prowadząca warsztaty prowadzi działalność gospodarczą związaną z 

tematyka warsztatów, MATERIAŁY- zapewnia instruktor,  ZAPLECZE: świetlica wiejska w Krzywnicy posiada 

salę, sanitariaty, aneks kuchenny,   

TYTUŁ : Zajęcia z szycia fartuchów.  TERMIN: X 2021 r. ( dokładna data zostanie podana przed rozpoczęciem 

zajęć). CZAS TRWANIA 6 godzin, dwa spotkania, GRUPA DOCELOWA: 15 osób, REKRUTACJA- informacja 

będzie zamieszczana na stronie internetowej gminy, wywieszone będą plakaty, decyduje kolejność 

zgłoszeń, PROGRAM: uszycie przez uczestnika  fartucha, serwis kawowy, DOŚWIADCZENIE-osoba 

prowadząca warsztaty prowadzi działalność gospodarczą związaną z tematyka warsztatów, MATERIAŁY- 

zapewnia instruktor,  ZAPLECZE: świetlica wiejska w Krzywnicy posiada niezbędne zaplecze.  

WSKAŹNIKI PRODUKTU-  liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  

WSKAŻNIKI REZULTATU -liczba osób z grup defaworyzowanych uczestnicząca w pro jektach grantowych- 20 

osób, liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji - 35 godzin 

4/1/2020/G WNIOSKODAWCA: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań 

TYTUŁ PROJEKTU: Organizacja warsztatów rękodzielniczych z podstaw scrapbookingu, ozdabianie masą 

gesso oraz wyplatania makramy dla mieszkańców Gminy Suchań  

Celem projektu jest integracja lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniu składającym się z 

warsztatów rękodzielniczych. PROMOCJA PROJEKTU- Informacja o wydarzeniu zostanie rozmieszczona na 

tab. Informacyjnych oraz na stronie internetowej Gminy Suchań.  

TYTUŁ-warsztaty z  podstaw scrapbookingu,  LOKALIZACJA - Gminny Dom Kultury w Suchaniu lub taras przy 

Gminnym Domu Kultury w zależności od warunków pogodowych i sytuacji epidemicznej w kraju, TERMIN -   

wrzesień 2021- dokładny termin zostanie podany przed realizacją zadania,  CZAS TRWANIA: 2 spotkania w 

blokach po 4 godziny lekcyjne – 15 osób,  GRUPA DOCELOWA- dzieci szkolne z obszaru gminy Suchań , 

REKRUTACJA- informacja opublikowana będzie na stronie gminy, zostaną wykonane plakaty zostaną 

powieszone na tablicach informacyjnych, decyduje kolejność zgłoszeń, MATERIAŁY –  każdy z uczestników 

warsztatów otrzyma komplet materiałów do wykonania swoich prac warsztatowych. Materi ały zapewni  

prowadzący szkolenie, DOŚWIADCZENIE- osoba prowadzące warsztaty  z  SCRAPBOOKINGU prowadzi 

działalność gospodarczą związaną z rękodzielnictwem,  PROGRAM 1 spotkanie - zapoznanie z 

możliwościami zastosowania scrapbookingu narzędziami i materiałami (papiery, dziurkacze, wykrojniki,  big 

shot)  praca twórcza stworzenie projektu nr 1  - czas trwania 4 godziny lekcyjne, 2 spotkanie – praca 

twórcza dobór materiałów, samodzielne wykonanie zdobień i dodatków - praca twórcza stworzenie 

projektu nr 2 – czas trwania 4 godziny lekcyjne, serwis kawowy,  ZAPLECZE- GDK posiada sale dydaktyczne, 

sanitariaty. 



TYTUŁ-warsztaty z  ozdabiania masą gesso,  LOKALIZACJA - Gminny Dom Kultury w Suchaniu lub taras przy 

Gminnym Domu Kultury w zależności od warunków pogodowych i sytuacji epidemicznej w kraju, TERMIN -   

wrzesień 2021- dokładny termin zostanie podany przed realizacją zadania,  CZAS TRWANIA: 2 spotkania w 

blokach po 4 godziny lekcyjne – 15 osób,  GRUPA DOCELOWA- dzieci szkolne z obszaru gminy Suchań , 

REKRUTACJA- informacja opublikowana będzie na stronie gminy, zostaną wykonane plakaty zostaną 

powieszone na tablicach informacyjnych, decyduje kolejność zgłoszeń, MATERIAŁY –  każdy z uczestników 

warsztatów otrzyma komplet materiałów do wykonania swoich prac warsztatowych. Materiały zapewni  

prowadzący szkolenie, DOŚWIADCZENIE- osoba prowadzące warsztaty   prowadzi działalność gospodarczą 

związaną z rękodzielnictwem,  PROGRAM: 1 spotkanie - zapoznanie się z techniką pracy z masą i jej 

zastosowaniem, praca twórcza stworzenie projektu nr 1  - czas trwania 4 godziny lekcyjne,  2 spotkanie – 

praca twórcza dobór materiałów, samodzielne wykonanie zdobień i dodatków - praca twórcza stworzenie  

projektu nr 2 – czas trwania 4 godziny lekcyjne, serwis kawowy,  ZAPLECZE- GDK posiada sale dydaktyczne, 

sanitariat. 

  TYTUŁ-warsztaty z tworzenia makramy,  LOKALIZACJA - Gminny Dom Kultury w Suchaniu lub taras przy 

Gminnym Domu Kultury w zależności od warunków pogodowych i sytuacji epidemicznej w kraju, TERMIN -   

wrzesień 2021- dokładny termin zostanie podany przed realizacją zadania,  CZAS TRWANIA: 2 spotkania w 

blokach po 4 godziny lekcyjne – 10 osób,  GRUPA DOCELOWA- mieszkańcy  z obszaru gminy Suchań , 

REKRUTACJA- informacja opublikowana będzie na stronie gminy, zostaną wykonane plakaty zostaną 

powieszone na tablicach informacyjnych, decyduje kolejność zgłoszeń, MATERIAŁY –  każdy z uczestników 

warsztatów otrzyma komplet materiałów do wykonania swoich prac warsztatowych. Materiały zapewni  

prowadzący szkolenie, DOŚWIADCZENIE- osoba prowadzące warsztaty   prowadzi działalność gospodarczą 

związaną z rękodzielnictwem,  PROGRAM: 1 spotkanie - zapoznanie z technikami wyplatania makramy – 

praca twórcza - czas trwania 4 godziny lekcyjne, 2 spotkanie – praca twórcza dobór materiałów, 

samodzielne wyplatanie pracy  – czas trwania 4 godziny lekcyjne , serwis kawowy,  ZAPLECZE- GDK posiada 

sale dydaktyczne, sanitariaty 

WSKAŹNIKI PRODUKTU-  liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  

WSKAŻNIKI REZULTATU -liczba osób z grup defaworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych -  15 

osób, liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji - 33 godziny 

5/1/2020/G WNIOSKODAWCA: Koło Gospodyń Wiejskich  w Klępinie 

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywnie w gminie Stargard 

Celem grantu jest zaproponowanie lokalnej społeczności z gminy Stargard  różnych form aktywno -

twórczego spędzenia wolnego czasu poprzez organizację spływu kajakowego połączonego z poznaniem 

walorów przyrodniczo-historycznych gminy Stargard oraz warsztatów z wykorzystaniem masy gesso. 

PROMOCJA PROJEKTU- Informacja o wydarzeniu zostanie rozmieszczona na tab. Informacyjnych oraz na 

stronie internetowej Gminy Stargard. 

TYTUŁ: Poznajmy aktywnie okolicę- kajakiem po Inie od Klępina do Pęzina, TERMIN:  Spływ będzie 

przeprowadzony w terminie VII-IX.2021 roku. LOKALIZACJA: rzeka Ina począwszy od  Klępina do Pęzina 

przez Lubowo, Poczernin.  Miejscowości z zabytkami historycznymi, Strachocin "Zielona Dolina",  CZAS 

TRWANIA-  8 godzin. GRUPA DOCELOWA: mieszkańcy, łącznie  30 osób, w tym minimum 5 z grupy 

defaworyzowanej, wydarzenie skierowane jest do młodzieży i osób dorosłych, REKRUTACJA- poprzez 

plakaty i informację na stronie gminy Stargard i plakaty zamieszczone w Klępinie, Małkocinie, Grabowie, 

Lubowie oraz Żarowie, pierwszeństwo wg. Zgłoszeń, DOŚWIADCZENIE- podmiot realizujący usługę prowadzi 

działalność gospodarczą w tym zakresie, PROGRAM: wydarzenie obejmuje: zbiórka w Klępinie  o godz 10,  

przepłynięcie w kajaku po Inie odcinka ok. 15 km (4 godziny), spacer Doliną Krąpieli poznanie w alorów 

przyrodniczo-historycznych - zwiedzanie zabytków w miejscowości Pęzino, okolicy Ulikowa (2 godz),  

ognisko/grill i degustacja potraw od lokalnych dostawców oraz quiz składający się z 10 pytań nt. walorów 



przyrodniczo-historycznych odwiedzonych miejsc oraz konkursy  i zabawy sprawnościowe (2 godz). 

Zwycięzcy otrzymają   nagrody w postaci funkcjonalnych gadżetów. ZAPLECZE- firma Zielona Dolina posiada 

zaplecze w postaci wiat, stołów, ław, Toy-Toy, ogniska, wypożyczalni kajaków 

TYTUŁ: Warsztaty -ozdabianie masą gesso, TERMIN: VIII-X.2021r, LOKALIZACJA: świetlica wiejska w CZAS 

TRWANIA: 4 godz. x 2 spotkania,  GRUPA DOCELOWA: mieszkańcy Klepina, Małkocina, Żarowa, Lubowa i 

Grabowa,  REKRUTACJA: informacja będzie podana na stronie Klepina, na stronie Gminy  Stargard, plakaty 

zamieszczone w Klępinie, Małkocinie, Grabowie, Lubowie oraz Żarowie, pierwszeństwo wg. Zgłoszeń, 

PROGRAM- poznanie metody ozdabiania donic, wazonów, pojemników masą gesso. Każdy uczestnik 

wykona pracę , DOŚWIADCZENIE- instruktor posiada doświadczenie gdyż prowadzi działalność gospodarczą 

związaną z rękodzielnictwem, MATERIAŁY: dostarcza instruktor, każdy uczestnik samodzielnie wykona 

pracę, która zabierze do domu, ZAPLECZE- świetlica wiejska posiada salę wykładową, sanitariaty, aneks 

kuchenny. 

WSKAŹNIK PRODUKTU: liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  

WSKAŹNIK REZULTATU:  liczba godzin pracy wolontariuszy  zaangażowanych w realizację operacji - 25 

godzin, liczba osób z grup defaworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych -10  osób                                                                                                                                                                                        

6/1/2020/G WNIOSKODAWCA: Stowarzyszenie ”Wspólnie dla Ulikowa” 

TYTUŁ PROJEKTU: Cudze chwalicie swego nie znacie-tajemnicze miejsca w mojej miejscowości  

Celem operacji jest aktywizacja i integracja lokalnej społeczności oraz zainteresowanie ciekawymi, 

tajemniczymi miejscami w okolicy, pogłębienie wiedzy oraz popularyzacja tych miejsc poprzez 

zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu w postaci: 1) wyjazdu studyjnego: zwiedzanie 

zabytkowego kościoła i zamku w Pęzinie, gdzie mieści się, m.in. sala tortur , sala rycerska oraz izba 

czarownic, a następnie zwiedzanie  winnicy "Sydonia" w Trzebiatowie  2 ) warsztaty z ziołolecznictwa w 

Zaborsku 3) warsztaty plastyczne dla dzieci oraz 4) konkursu plastycznego skierowanego do dzieci i 

młodzieży pod tym samym tytułem "Cudze chwalicie swego nie znacie...". Spotkania pozw olą na większą 

integrację i poznanie się mieszkańców Gminy Stargard i Gminy Warnice, nawiązanie znajomości, a 

warsztaty zwiększą umiejętności manualne uczestników, a także zwiększa wiedzę na temat naturalnych 

metod leczenia. Uczestnicy poznają m.in. sposoby uprawy winorośli, produkcji wina. Ale także poznają 

historię związaną z Sydonią von Borck, najsłynniejszą czarownicę na Pomorzu, która będzie towarzyszyła 

uczestnikom podczas całego projektu. Warsztaty i wspólne spędzanie czasu będą służyły wymianie 

doświadczeń. Zajęcia plastyczne z dziećmi również przyczynią się do integracji, ciekawego spędzania czasu 

oraz poprawę zdolności manualnych, poznanie nowych technik plastycznych z wykorzystaniem, m.in. 

naturalnych materiałów, typu gałęzie, szyszki, zioła, kwiaty. Konkurs plastyczny przyczyni się do 

popularyzacji ciekawych miejsc i zachęci do ich odwiedzenia.  Wszystkie działania w projekcie odpowiadają 

na problemy zgłaszane przez mieszkańców, a są to zbyt słaba integracja, duże koszty uczestniczenia w 

zajęciach poza miejscowością zamieszkania, nałogowe spędzanie czasu przez dzieci i młodzież przed 

komputerami i brak alternatywy spędzania wolnego czasu. Udział w projekcie jest bezpłatny, projekt nie 

generuje dochodu, a wszystkie koszty podane we wniosku są niezbędne do jego realizacji.   PROMOCJA: 

zostaną wykonane plakaty umieszczone na stronach internetowych Gminy Warnice i Gminy Stargard, 

wszystkie informacje o projekcie będą posiadały logotypy zgodnie z Księgą Wizualizacji, wypożyczony 

zostanie rollup z Gminy Stargard lub LGD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

TYTUŁ: Wyjazd studyjny,  TERMIN: IX 2020 r. (dokładna data będzie podana przed realizacją działania), 

LOKALIZACJA: Pęzino i Trzebiatów, gm. Stargard, CZAS TRWANIA: 7 godzin x 1 spotkanie, dojazd we 

własnym zakresie; GRUPA DOCELOWA: 30 osób, mieszkańcy Gminy Stargard i Gminy Warnice; 

REKRUTACJA: informacja będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Stargard,  Gminy Warnice, 



decydować będzie kolejność zgłoszeń, PROGRAM: zwiedzanie zabytkowego kościoła oraz zamku w Pęzinie, 

oprowadzanie - członek Stowarzyszenia "Wspólnie dla Ulikowa" w ramach wolontariatu, zwiedzanie  oraz 

poczęstunek w  winnicy w Trzebiatowie usługa zlecona (przegląd odmian winorośli, sposób ich uprawy, 

zapoznanie z różnicami winifikacji win białych i czerwonych, przegląd sprzętu stosowanego w małych 

winnicach "rodzinnych" oraz opowieści o Sydonii von Borck) KRYTERIA: firma posiada doświadczenie, 

przedstawiła ofertę, członek stowarzyszenia jest historykiem posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności . 

MATERIAŁY: wszystkie niezbędne materiały wraz z poczęstunkiem zostaną zapewnione przez firmę.  

TYTUŁ: Warsztaty „Zielarstwo”, TERMIN: X 2021 r. (dokładna data będzie podana przed realizacją 

przedsięwzięcia). LOKALIZACJA: Skansen Jeziorak,  Zaborsko, gm. Warnice, CZAS TRWANIA: 6 godziny x 1 

spotkanie; GRUPA DOCELOWA: 30 osób, mieszkańcy Gminy Stargard i Gminy Warnice ; REKRUTACJA: 

informacja będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Stargard i Gminy Warnice decydować będzie 

kolejność zgłoszeń. PROGRAM : firma przeprowadzi warsztaty z ziołolecznictwa, m.in. rozpoznawanie ziół  

oraz ich wykorzystanie w leczeniu i kuchni, wykonanie ziołowych herbatek. Na miejscu zostanie 

zorganizowany również posiłek dla uczestników warsztatów. DOŚWIADCZENIE: Firma posiada 

doświadczenie, prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie ,  przedłożyła ofertę.  MATERIAŁY: 

materiały oraz poczęstunek zostanie zapewniony przez firmę.  ZAPLECZE- Skansen posiada sale dydaktyczne, 

zaplecze kuchenne, sanitariaty, pola uprawne,  

TYTUŁ: Warsztaty plastyczne, TERMIN: IX 2020. (dokładna data będzie podana przed realizacją 

przedsięwzięcia, LOKALIZACJA: świetlica w Ulikowie, gm. Stargard, w przypadku obostrzeń pandemicznych, 

plac wokół świetlicy. CZAS TRWANIA: 1 spotkanie x 6 godzin; GRUPA DOCELOWA: 15 osób; REKRUTACJA: 

informacja będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Stargard, decydować będzie kolejność 

zgłoszeń , PROGRAM : przygotowana zostanie prezentacja dot. czarów i czarownic na terenie ziemi 

stargardzkiej, następnie wykonane zostaną figury czarownic na kartonach metodą collagu m.in. z 

wykorzystaniem naturalnych materiałów, jak gałęzie, zioła, szyszki itp. , oraz prace plastyczne wybraną 

techniką na temat ciekawych/ tajemniczych miejsc w Gminie Stargard i Warnice.  Zapewniony zostanie 

poczęstunek dla dzieci, DOŚWIADCZENIE: instruktor posiada doświadczenie, przedłożył CV. MATERIAŁY: 

zostaną zapewnione przez instruktora. Poczęstunek zostanie zakupiony przez Stowarzyszenie w formie 

drożdżówek i soków, ZAPLECZE: świetlica posiada sale, aneks kuchenny i sanitariaty.    

TYTUŁ: Konkurs plastyczny pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie - tajemnicze miejsca w Twojej 

miejscowości" , TERMIN: IX-X  2021 (dokładna data będzie podana przed realizacją przedsięwzięcia) 

LOKALIZACJA: Gmina Stargard, Gmina Warnice,  GRUPA DOCELOWA: dzieci i młodzież szkolna z terenu 

Gminy Stargard i Warnice,  REKRUTACJA: informacja będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy 

Stargard i Gminy Warnice, każdy chętny w wieku szkolnym będzie mógł wziąć udział, PROGRAM :  w 

ramach wolontariatu zostanie opracowany regulamin konkursu, każdy chętny w wieku szkolnym (szkoła 

podstawowa i średnia) będzie mógł wziąć udział, prace będą wysyłane pocztą lub dostarczone do świetlicy 

w Ulikowie,  najciekawsze prace zostaną nagrodzone - 5 nagród (3 pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia). 

KRYTERIA: Członkowie Stowarzyszenia w ramach wolontariatu opracują regulamin, powołają jury i 

przeprowadza cały konkurs,  

WSKAŹNIK PRODUKTU: liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  

WSKAŹNIK REZULTATU:  Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych  -  

30 osób; liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji : 60 godzin  

7/1/2020/G WNIOSKODAWCA: Stowarzyszenie Nowe Perspektywy  

TYTUŁ PROJEKTU: Pożegnanie Lata  w Żelewie 



Celem operacji jest integracja mieszkańców gminy Stare Czarnowo poprzez udział w wydarzeniu 

międzypokoleniowym składającym się z imprezy i warsztatów. Działania realizowane w ramach projektu 

organizowane będą w ciekawy sposób dla dzieci i seniorów, aby chętnie i aktywnie w nich uczestniczyli. 

Zaplanowane działania wpłyną na integrację i aktywizację dzieci z rówieśnikami oraz osobami starszymi 

poprzez dostęp do różnych form rekreacji  czy sportu. Projekt pomoże w nawiązywaniu nowych znajomości,  

pobudzi dzieci do aktywizowania się w ich lokalnych środowiskach, co bezpośrednio wpłynie na profilaktykę 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji. . PROMOCJA PROJEKTU- Informacja o 

wydarzeniu zostanie rozmieszczona  w formie plakatów na tab. Informacyjnych we wszystkich 

miejscowościach, świetlicach wiejskich, sklepach, G oraz na stronie internetowej Gminy Stare Czarnowo, na 

portalu społecznościowym 

TYTUŁ: Pożegnanie lata- impreza integracyjna, LOKALIZACJA-plaża w Żelewie, TERMIN REALIZACJI: 

VIII/2021, CZAS TRWANIA: 5 godz. GRUPA DOCELOWA i rekrutacja- wstęp wolny zakładamy ok. 50 osób, 

odbiorcami projektu będą mieszkańcy gminy Stare Czarnowo ze szczególnym uwzględnieniem osób d o 25 

roku życia oraz powyżej 50 lat. PROGRAM:  Rozegrany zostanie turniej siatkówki plażowej, a wcześniej 

wszyscy uczestnicy imprezy (nie tylko zawodnicy) wykonają rozgrzewkę w rytmach skocznej muzyki. 

Następnie seniorzy wybiorą się na spacer techniką Nordic Walking ścieżkami dawnego hipodromu bogatych 

w malownicze krajobrazu, będą atrakcje sportowe przygotowanych przez animatorów - wybraną firmę 

Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z historią Parku Krajobrazowego "Puszcza 

Bukowa" -poprowadzi to osoba w ramach partnerstwa. Dla wszystkich uczestników będzie zapewniona 

tradycyjna strażacka grochówka przygotowana przez OSP Żelewo. ZAPLECZE: zostanie wynajęte dwie Toi-

toi, PROMOCJA- W etapie organizacyjnym zostanie zorganizowana aktywna kampania promocyjna 

projektu, rekrutacja uczestników, podpisanie umów cywilno-prawnych. Partnerami projektu będzie: OSP 

Żelewo (przygotują tradycyjną grochówkę oraz zabezpieczenie p.poż),  Nadleśnictwo Kliniska (użyczenie 

terenu, informacja o Puszczy Bukowej),  

TYTUŁ: Pożegnanie lata-warsztaty z wykonywania latawców, LOKALIZACJA: świetlica wiejska w Żelewie, 

TERMIN IX/2021, CZAS TRWANIA 4 godz., GRUPA DOCELOWA 30 osób, REKRUTACJA- informacja będzie 

zamieszczona na stronie internetowej gminy, plakatach w 4 miejscowościach, decyduje kolejność zgłoszeń, 

PROGRAM: omówienie techniki, a następnie wykonanie latawców, MATERIAŁY-zapewnia instruktor, 

Doświadczenie-osoba prowadząca warsztaty prowadzi działalność gospodarczą dot. miedzy innymi 

rękodzielnictwa, przedłożono CV, ZAPLECZE- świetlica posiada salę, sanitariaty 

WSKAŹNIKI PRODUKTU- liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  

WSKAŻNIKI REZULTATU -liczba osób z grup defaworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych -  30 

osób, liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji - 60 godzin 

8/1/2020/G WNIOSKODAWCA: Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych  SEMAFOR 

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywnie i kreatywnie z kolejką w tle . 

Celem projektu jest aktywizacja i integracja lokalnej społeczności oraz  wzrost wiedzy mieszkańców w 

zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez zorganizowanie wydarzenia - akcji promującej  

działania wpływające na ochronę środowiska i  zmian klimatycznych, w naszym przypadku będzie to rajd 

rowerowy i cykl warsztatów modelarskich p.n. Aktywnie i kreatywnie z kolejką w tle. Gmina Ińsko położona 

jest na obszarze NATURA 2000 i Ińskiego Parku Krajobrazowego, należy zatem do najcenniejszych obszarów 

przyrodniczych na obszarze LGD. Niestety świadomość mieszkańców jest ni ska, świadczą o tym nie tylko 

dzikie wysypiska śmieci, ale nieumiejętność segregacji odpadów, które mogą podlegać recyklingowi. 

Dlatego też chcemy pokazać uczestnikom warsztatów, jak można wykorzystać materiał papierniczy do 

wspólnej zabawy dzieci i dorosłych. Gdzie wspólna praca twórcza może przynieść korzyści w postaci 

ciekawych prac, nabyć umiejętność współpracy, cierpliwości, dokładności i kreatywności, ale też 

wykorzystania niepotrzebnych pudełek np. do stworzenia ciekawych konstrukcji przy tworzeniu n p. mini -



makiety, mówić będziemy również o szeroko pojętej zasadzie segregacji odpadów. Wynikać to będzie 

również z używania papierowych opakowań, talerzyków podczas poczęstunku. Może w naszej pięknej 

okolicy będzie coraz mniej "dzikich" wysypisk. W tle tytułu projektu jest kolej, ponieważ, jako 

Stowarzyszenie zrzeszające m.in. byłych pracowników kolei i sympatyków kolei wąskotorowej nasze 

działania oscylują wokół tego tematu. Stąd też trasa proponowanego Rajdu rowerowego przebiegać będzie  

fragmentem dawnej linii w kierunku Drawska, następnie pojedziemy nowo oddanym odcinkiem ścieżki 

rowerowej Ginawa-Ińsko. Trasa przebiega terenami Ińskiego Parku Krajobrazowego, często do tej pory z 

nieodkrytym pięknem przyrody. Z pozycji wieży obserwacyjnej zobaczymy rezerwat Łąki studnickie, kolejno 

zabytkowe kościoły (Studnica, Ginawa, Storkowo), czy pozostałości po linii wąskotorowej w Ziemsku. 

Warsztaty modelarskie, to tworzenie mini-makiet kolejowych z gotowych tekturowych elementów. 

Warsztaty poza Ińskiem, odbędą się w pięciu sołectwach. Nasze działanie skierowane jest do wszystkich 

mieszkańców, którym poprzez rajd i warsztaty chcemy pokazać, dlaczego powinniśmy dbać i jak można 

zadbać o nasze środowisko. Projekt nie generuje dochodu, udział w rajdzie i warsztatach jest bezpłatny. 

PROMOCJA  informacje o projekcie będzie  umieszczona  na stronie internetowej Gminy Ińsko, stronie 

Ińskiego Centrum Kultury, naszego Stowarzyszenia, zaproszenia na profilu Facebook, plakatów 

rozwieszonych na terenie gminy Ińsko.  

TYTUŁ - RAJD rowerowy z kolejką w tle - TERMIN - sierpień 2021r.; LOKALIZACJA - Iński Park Krajobrazowy, 

teren przy Izbie Pamięci; CZAS TRWANIA - 1 dzień, 5 h; GRUPA DOCELOWA - 40 osób; REKRUTACJA  - akcja 

ogólnodostępna, plakaty i informacje zamieszczone zostaną na terenie Gminy, na stronach internetowych, 

portalach społecznościowch; PROGRAM -  trasa Ińsko-Studnica-Ziemsko-Woliczno-Ginawa-Storkowo-Ińsko 

- ok. 35 km; przewodnikiem będzie zaprzyjaźniony leśniczy, który fachowo opowie o walorach 

przyrodniczych Ińskiego Parku Krajobrazowego, o florze i faunie, wskaże na problemy w środowisku 

przyrodniczym i sposoby ich rozwiązania, aby otaczająca nas przyroda cieszyła również przyszłe pokolenia. 

Podczas rajdu uczestnicy rozwiązywać będą przygotowany Quest tematyczny, dla najlepszych przewidziane 

są nagrody, dla pozostałych uczestników upominki rzeczowe związane z turystyką rowerową. 

Podsumowanie rajdu będzie przy wspólnym ognisku przy Izbie Pamięci; MATERIAŁY - kamizelki odblaskowe 

i nagrody w mini-konkursie oraz upominki, Quest tematyczny, mapka trasy rajdu, foldery tematyczne, 

poczęstunek - ognisko; ZAPLECZE - Izba Pamięci posiada zaplecze sanitarne i wydzielone miejsce na 

ognisko;                                                                                                                                                                                                                                                                    

TYTUŁ - WARSZTATY modelarskie z kolejką w tle -  TERMIN -  IX - X 2021r.; LOKALIZACJA - sala szkoleniowa 

Izby Pamięci, świetlica TPD w Ińsku, świetlice sołectw: Ciemnik, Linówko, Storkowo, Studnica i Ścienne; 

CZAS TRWANIA - 7 dni x 3 godziny - razem 21 godzin; GRUPA DOCELOWA - 70 osób; REKRUTACJA - akcja 

ogólnodostępna, plakaty i informacje zostaną zamieszczone na stronach internetowych; PROGRAM - 

wykonanie zadań zgodnie z planowanym zakresem działań: Warsztat I - Ciemnik - omówienie zasad 

bezpieczeństwa, przedstawienie  przykładowych realizacji, praca twórcza, wystawa wykonanych mini -

makiet; Warsztat II - Linówko - omówienie zasad bezpieczeństwa, przedstawienie  przykładowych realizacji , 

praca twórcza, wystawa wykonanych mini-makiet; Warsztat III - Storkowo - omówienie zasad 

bezpieczeństwa, przedstawienie  przykładowych realizacji, praca twórcza, wystawa wykonanych mini -

makiet; Warsztat IV - Studnica - omówienie zasad bezpieczeństwa, przedstawienie  przykładowych 

realizacji, praca twórcza, wystawa wykonanych mini -makiet; Warsztat V - Ścienne - omówienie zasad 

bezpieczeństwa, przedstawienie  przykładowych realizacji, praca twórcza, wystawa wykonanych mini -

makiet; Warsztat VI - świetlica TPD Ińsko - omówienie zasad bezpieczeństwa, przedstawienie  

przykładowych realizacji, praca twórcza, wystawa wykonanych mini -makiet; Warsztat VII - Izba Pamięci 

Ińsko - omówienie zasad bezpieczeństwa, przedstawienie  przykładowych realizacji, praca twórcza, wystawa 

wykonanych mini-makiet; DOŚWIADCZENIE - osoba prowadząca warsztaty przedłożyła swoje CV; 

MATERIAŁY - zestaw modeli tekturowych kolejki, budynków itp. do składania uwzględniając skalę trudności  

uczestników warsztatów, oraz niezbędne materiały i narzędzia do przeprowadzenia warsztatów zapewnia 

prowadzący warsztaty;  ZAPLECZE - Izba Pamięci, świetlice sołectw posiadają sale szkoleniowe i zaplecze 



sanitarne, Gmina jako partner nieodpłatnie udostępni świetlice sołectw, gdzie przeprowadzone będą 

warsztaty a uczestnicy wyeksponują swoje prace.   

WSKAŹNIK PRODUKTU - liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  

WSKAŹNIK REZULTATU - Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych - 40 

osób:, liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji - 85 godzin. 

9/1/2020/G WNIOSKODAWCA: Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra” 

TYTUŁ PROJEKTU: Działanie integrujące mieszkańców Gminy Stargard 

Celem operacji  jest  integracja lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniu skierowanym do różnych 

wiekowo grup mieszkańców. Wydarzenie to będzie składało sie z warsztatów  rękodzielniczych, lekcji 

muzealnej.  Pakiet różnych form spędzania wolnego czasu wpłynie także na wzrost umiejętności i 

kreatywności, aktywny sposób spędzania wolnego czasu.  Celem jest również wzrost wiedzy i świadomości  

ekologicznej, historycznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Promocja: informacja o projekcie będzie  

zamieszczona na stronie Gminy Stargard, SP w Grzędzicach, wykonane zostaną plakaty  i zamieszczone na 

tablicach sąsiadujących miejscowości z Grzędzicami  

TYTUŁ Poznajemy historię regionu- lekcja muzealna, TERMIN-VIII-IX/2021, LOKALIZACJA-Muzeum 

Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie  , CZAS TRWANIA: 5 godz , GRUPA DOCELOWA- 100 osób z 

gminy Stargard( dzieci i opiekunowie) , REKRUACJA- informacja będzie zamieszczona na stronie gminy, 

plakaty zostaną powieszone w Żarowie, Grzędzicach, decyduje kolejność zgłoszeń, DOŚWIADCZENIE- 

pracownicy Muzeum mają doświadczenie i wykształcenie do prowadzenia lekcji muzealnych, PROGRAM: w 

zależności od stanu pandemii będzie to lekcja poświęcona historii Pomorza lub gra terenowa,. ZAPLECZE-

Muzeum w Stargardzie posiada niezbędne zaplecze do prowadzenia zajęć;  

TYTUŁ: Warsztaty z wykonywania dużego lampionu eko  TERMIN: IX/2021-X/2021, LOKALIZACJA: świetl ica 

wiejska w Grzędzicach; CZAS TRWANIA :  8 godz ( dwa spotkania po 4 godz),GRUPA DOCELOWA- 15 osób z 

gminy Stargard, REKRUACJA- informacja będzie zamieszczona na stronie gminy, plakaty zostaną 

powieszone w Grzędzicach, Żarowie decyduje kole jność zgłoszeń, MATERIAŁY:  dostarczy instruktor, 

DOŚWIADCZENIE- osoba prowadząca zajęcia  prowadzi działalność gospodarczą związaną z 

rękodzielnictwem., PROGRAM: poznanie techniki wykonania lampionu, wykonanie zdobień,  ZAPLECZE-

świetlica posiada salę, sanitariaty i aneks kuchenny.  

TYTUŁ: Warsztaty z wykonywania wianków eko :TERMIN-X-XI/2021, LOKALIZACJA-świetlica wiejska w 

Grzędzicach,  CZAS TRWANIA: 4 godz  GRUPA DOCELOWA- 15 osób z gminy Stargard, REKRUACJA- 

informacja będzie zamieszczona na stronie gminy, plakaty zostaną powieszone w Grzędzicach,  decyduje 

kolejność zgłoszeń, MATERIAŁY: dostarczy instruktor, każdy z uczestników samodzielnie  wykona pracę , 

DOŚWIADCZENIE- osoba prowadząca warsztaty przedłożyła CV, PROGRAM: omówienie techniki 

wykonania, warsztaty,  ZAPLECZE-obiekt  posiada salę, sanitariaty i aneks kuchenny.    

TYTUŁ: Warsztaty dla dzieci-kwiatki cuda wianki-jesienne pogadanki, TERMIN: IX-X/2021; LOKALIZACJA: 

świetlica szkolna w SP Strachocin, CZAS TRWANIA: 2 godz. lekcyjne, GRUPA DOCELOWA- 20 dzieci, 

REKRUTACJA: plakaty zostaną rozwieszone w SP decyduje kolejność zgłoszenia, MATERIAŁY- wszystkie 

materiały dostarcza instruktor, DOŚWIADCZENIE- osoba prowadząca warsztaty ma doświadczenie i 

wykształcenie pedagogiczne, PROGRAM- omówienie techniki wykonania prac plastycznych w oparciu o 

kolorowe papierki, ozdóbki, kartony, ZAPLECZE-SP posiada niezbędne zaplecze do prowadzenia zajęć,   

WSKAŹNIK PRODUKTU- liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  



WSKAŹNIK REZULTATU- liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji -39 godzin, 

liczba osób z grup de faworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych   - 20 osób  

10/1/2020/G WNIOSKODAWCA: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo 

TYTUŁ PROJEKTU: Twórcze spędzanie wolnego czasu w Gminie Marianowo 

W miejscowości Gogolewo znajduje się  świetlica wiejska i Niepubliczna Szkoła Podstawowa jednak ofert 

spędzania wolnego czasu zarówno dla dorosłych jak i dzieci jest niewiele. Odpowiedzią na to jest 

wydarzenie składające się z typowych warsztatów rękodzielniczych dla MIESZKAŃCÓW z wykorzystaniem 

różnych materiałów mogą to być tzw odpady. Dla młodzieży szkolnej proponowana jest lekcja muzealna w 

Stargardzie. Dla dzieci z miasta jest to ciekawy sposób poznania historii. Warto więc, aby dzieci  z wie jskiej  

szkoły mogły poznać  ten rodzaj lekcji i może w przyszłości zachęci się ich do odwiedzania tego typu 

placówek. Wydarzenie to wpłynie na  wzrost integracji lokalnej społeczności, wzrost umiejętności i 

kreatywności oraz wzrost wiedzy. Udział w warsztatach jest bezpłatny. PROMOCJA informacja 

zamieszczona będzie na stronie Gminy Marianowo, na plakatach w sąsiadujących miejscowościach,  na 

zajęciach będzie baner WIR-u. 

TYTUŁ Warsztaty z ozdabiania masą gesso, TERMIN-VIII-IX /2021, LOKALIZACJA-świetlica wiejska w 

Gogolewie, CZAS TRWANIA: 4 godz. x 2 spotkania, GRUPA DOCELOWA- 15 osób z gminy Marianowo, 

REKRUACJA- informacja będzie zamieszczona na stronie gminy, plakaty zostaną powieszone w Gogolewie, 

Dalewie, decyduje kolejność zgłoszeń, MATERIAŁY: dostarczy instruktor, każdy z uczestników samodzielnie 

wykona pracę , DOŚWIADCZENIE- osoba prowadząca warsztaty prowadzi działalność gospodarczą związaną 

z rękodzielnictwem , PROGRAM: omówienie techniki wykonania, zaprojektowanie, zdobienie,  serwis 

kawowy, ZAPLECZE-świetlica wiejska posiada salę, sanitariaty i aneks kuchenny.  

 TYTUŁ: Warsztaty z wykonywania obrazu przestrzennego  , TERMIN-IX-X/2021,LOKALIZACJA-świetlica 

wiejska w Gogolewie, CZAS TRWANIA: 4 godz. x 2 spotkania  GRUPA DOCELOWA- 15 osób z gminy 

Marianowo, REKRUACJA- informacja będzie zamieszczona na stronie gminy, plakaty zostaną powieszone w 

Gogolewie, Dalewie  decyduje kolejność zgłoszeń, MATERIAŁY-instruktor dostarcza materiały do wykonania 

obrazu ,DOŚWIADCZENIE- osoba prowadząca warsztaty prowadzi działalność gospodarcza -rękodzielnicza, 

PROGRAM: omówienie techniki wykonania, warsztaty , serwis kawowy, ZAPLECZE-świetlica wiejska posiada 

salę, sanitariaty i aneks kuchenny.  

TYTUŁ: Poznajmy naszą historię-lekcja muzealna, TERMIN-IX/-X/2021, LOKALIZACJA-Muzeum 

Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, CZAS TRWANIA: 4 godz. każdy,   GRUPA DOCELOWA- 60 osób (  

dzieci+ opiekunowie) z gminy Marianowo, REKRUACJA- informacja będzie zamieszczona na stronie  gminy, 

plakaty zostaną powieszone  w Gogolewie, Dalewie decyduje kolejność zgłoszeń,  DOŚWIADCZENIE- 

pracownicy Muzeum posiadają kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu lekcji muzealnej  PROGRAM: 

szczegółowy program zostanie przedstawiony przed rozpoczęciem operacji grantowej, suchy pro wiant, 

ZAPLECZE-Muzeum posiada odpowiednie zaplecze do prowadzenia zajęć  

WSKAŹNIK PRODUKTU- liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  

WSKAŹNIK REZULTATU- liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji -41 godzin, 

liczba osób z grup de faworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych  -  30 osób 

11/1/2020/G WNIOSKODAWCA: Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic SAMBA  

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywne spędzanie wolnego czasu w Gminie Stargard i Marianowo  

Celem OPERACJI  jest wzrost integracji lokalnej społeczności  dwóch sąsiadujących gmin Stargard i 

Marianowo.  Będzie to wydarzenie składające się z pakietu różnych form aktywnego spędzania wolnego 



czasu.  Celem jest również wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej poprzez wykorzystanie niepotrzebnych 

rzeczy i danie im "drugiego życia".  Poprzez różne formy spędzania czasu poznamy dziedzictwo historyczne, 

przyrodnicze obszaru LGD.   Udział w projekcie  jest bezpłatny. PROMOCJA informacja o projekcie będzie 

zamieszczona na stronie internetowej  gmin Marianowo i Stargard, na plakatach w zawieszonych w 

sąsiadujących miejscowościach, na warsztatach będzie baner LGD.  

TYTUŁ W Muzeum jest fajnie, TERMIN-VIII-IX /2021, LOKALIZACJA-Muzeum Historyczno-Archeologiczne w 

Stargardzie  , CZAS TRWANIA: 5 godz.( z dojazdem), GRUPA DOCELOWA- 100 osób z gmin Stargard , 

Marianowo,  REKRUACJA- informacja będzie zamieszczona na stronie gmin, plakaty zostaną powieszone w 

Barzkowicach, SP w Marianowie, Strachocinie, decyduje kolejność zgłoszeń, DOŚWIADCZENIE- pracownicy 

Muzeum mają doświadczenie i wykształcenie w prowadzeniu lekcji muzealnych, gier terenowych opartych 

o zasoby historyczne. PROGRAM: szczegółowy program zostanie zaprezentowany przed rozpoczęciem 

zadania w zależności od sytuacji pandemicznej będą to zajęcia w muzeum lub na świeżym powietrzu.  

ZAPLECZE-muzeum posiada salę, sanitariaty.  

TYTUŁ: Warsztaty z ozdabiania masą gesso,TERMIN-IX-X/2021, LOKALIZACJA-Centrum Kulturalno-Sportowe 

w Barzkowicach , CZAS TRWANIA: 8 godz.( 2 spotkania po 4 godz.), GRUPA DOCELOWA- 15 osób Stargard, 

Marianowo; REKRUACJA- informacja będzie zamieszczona na stronie gmin Stargard Marianowo decyduje 

kolejność zgłoszeń, MATERIAŁY: każdy z uczestników otrzyma materiały do wykonania co najmniej  dwóch 

prac,  PROGRAM: omówienie techniki warsztatów, przeprowadzenie warsztatów, serwis kawowy, 

ZAPLECZE- Centrum Kulturalno-Sportowe posiada sale, sanitariaty, zaplecze kuchenne. 

TYTUŁ: Warsztaty z wykonywania wieńców eko, TERMIN-X-XI/2021, LOKALIZACJA- Biblioteka Publ iczna w 

Marianowie,  CZAS TRWANIA: 4 godz, , GRUPA DOCELOWA- 15 osób z gminy Marianowo, Stargard, 

REKRUACJA- informacja będzie zamieszczona na stronie gminy, plakaty zostaną powieszone w 

Barzkowicach, Marianowie decyduje kolejność zgłoszeń, MATERIAŁY: dostarczy instruktor, każdy z 

uczestników samodzielnie wykona wieniec, DOŚWIADCZENIE- osoba prowadząca warsztaty przedłożyła CV, 

PROGRAM: omówienie techniki wykonania, warsztaty, serwis kawowy, ZAPLECZE-obiekty  posiadają salę, 

sanitariaty i aneks kuchenny.  

 TYTUŁ- Poznaj swoją okolicę ; TERMIN: VIII-IX2021, LOKALIZACJA: trasa wiedzie od Marianowa -

Barzkowice do Strachocina,  CZAS TRWANIA 6 godz. GRUPA DOCELOWA: 20 osób,  REKRUACJA- informacja 

będzie zamieszczona na stronie gminy, plakaty zostaną powieszone w Barzkowicach, Marianowie decyduje 

kolejność zgłoszeń,    DOŚWIADCZENIE- firma organizująca ognisko prowadzi działalność gospodarczą w 

zakresie turystyki. PROGRAM- poznanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego Doliny Krąpieli, zwiedzenie 

kościoła w Strachocinie, poznanie projektu dofinansowanego przez UE. ZAPLECZE: obiekty  posiada 

zaplecze do zorganizowania ogniska.  

WSKAŹNIK PRODUKTU- liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  

WSKAŹNIK REZULTATU- liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji -  47 

godzin, liczba osób z grup de faworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych - co najmniej 20 osób  

12/1/2020/G WNIOSKODAWCA: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 

TYTUŁ PROJEKTU: Z historią i ekologią za pan brat 

Celem operacji jest integracja mieszkańców gminy Chociwel w szczególności osób niepełnosprawnych. 

Wśród tej grupy są dzieci i osoby starsze  w różnym stopniu niepełnosprawności. Osoby te ze względu na 

stan zdrowia, warunki materialne są często wykluczone społecznie, a ich je dyna oferta kulturalna 

sprowadza się najczęściej do oglądania telewizji. Osobom starszym doskwiera często samotność, dlatego 

wspólny udział w proponowanym wydarzeniu może zmienić ich monotonię życia. Celem wydarzenia jest 



także poznanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego obszaru LGD oraz zobaczenie projektów, które 

powstały dzięki dotacjom z UE. Poprzez wydarzenie składające sie z  warsztatów, wyjazdów edukacyjnych 

nastąpi  wzrost integracji lokalnej społeczności, wzrost umiejętności i kreatywności.   Udział w warsztatach 

jest bezpłatny. PROMOCJA- informacja o projekcie będzie zamieszczona na stronie internetowej gminy 

Chociwel, Koła Terenowego PTWzK w Chociwlu, Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu, na plakatach, 

na warsztatach będzie baner LGD. 

TYTUŁ Autokarem w przeszłość  , TERMIN-IX/2021, LOKALIZACJA-Muzeum Archeologiczno-Historyczne w 

Stargardzie, CZAS TRWANIA: 6 godz, GRUPA DOCELOWA- 100 osób z gminy Chociwel( uczniowie od IV 

klasy SP+ opiekunowie, REKRUACJA- informacja będzie zamieszczona na stronie gminy i Koła Terenowego 

w Chociwlu, MATERIAŁY: wszelkie materiały dostarcza Muzeum DOŚWIADCZENIE- pracownicy Muzeum od 

lat prowadzą lekcje muzealne, mają doświadczenie w realizacji takich zajęć, PROGRAM:  w zależności od 

sytuacji pandemicznej zajęcia będą w sali muzealnej lub na zewnątrz  jako gra terenowa, szczegółowy 

program zostanie opracowany przed realizacją tego zadania ; ZAPLECZE-Muzeum  posiada salę, sanitariaty .  

TYTUŁ: Cudze chwalcie swego nie znaczenie-wyjazd studyjny po obszarze LGD, TERMIN-VIII-

IX/2021,LOKALIZACJA- trasa rozpoczyna się w Chociwlu(przed Izbą Pamięci)-Trąbki-Marianowo-Barzkowice-

Pęzino-Strachocin, CZAS TRWANIA: 6 godz.,   GRUPA DOCELOWA- 50 osób z gminy Chociwel, REKRUACJA-  

informacja będzie zamieszczona na stronie gminy i Koła Terenowego w Chociwlu , pierwszeństwo mają 

osoby niepełnosprawne w drugiej kolejności decyduje kolejność zgłoszeń, DOŚWIADCZENIE- firma 

prowadząca działalność gospodarczą zajmująca się turystyką, PROGRAM: poznanie dziedzictwa 

historycznego, przyrodniczego, zobaczenie przykładów Dobrych Praktyk, ognisko,  ZAPLECZE- polana 

wyposażona w infrastrukturę rekreacyjną w Strachocinie.  

TYTUŁ: Warsztaty z ozdabiania masą gesso, TERMIN-IX-XI/2021, LOKALIZACJA-świetlica w Hali 

Widowiskowo-Sportowej, CZAS TRWANIA: 8 godz. ( dwa spotkania po 4 godz.) , GRUPA DOCELOWA- 15 

osób z gminy Chociwel, REKRUACJA- informacja będzie zamieszczona na stronie gminy,  decyduje kolejność 

zgłoszeń, MATERIAŁY: dostarczy instruktor, każdy z uczestników samodzielnie wykona co najmniej  dwie 

prace, serwis kawowy, DOŚWIADCZENIE- osoba prowadząca warsztaty prowadzi działalność gospodarczą 

związaną z rękodzielnictwem, PROGRAM: omówienie techniki wykonania, warsztaty, serwis kawowy , 

ZAPLECZE-świetlica   posiada salę, sanitariaty i aneks kuchenny. 

TYTUŁ: Warsztaty z Cardmakingu,TERMIN-X-XI/2021, LOKALIZACJA-świetlica w Hali Widowiskowo-

Sportowej, CZAS TRWANIA: 8 godz. ( dwa spotkania po 4 godz.) , GRUPA DOCELOWA- 15 osób z gminy 

Chociwel, REKRUACJA- informacja będzie zamieszczona na stronie gminy,  decyduje kolejność zgłoszeń, 

MATERIAŁY: dostarczy instruktor, każdy z uczestników samodzielnie wykona co najmniej dwie prace, serwis 

kawowy, DOŚWIADCZENIE- osoba prowadząca warsztaty prowadzi działalność gospodarczą związaną z 

rękodzielnictwem, PROGRAM: omówienie techniki wykonania, warsztaty, poczęstunek , ZAPLECZE-świetlica  

miejska posiada salę, sanitariaty i aneks kuchenny.   

WSKAŹNIK PRODUKTU- liczba wydarzeń-1, liczba udzielonych grantów-1 

WSKAŹNIK REZULTATU- liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji -47 godzin, 

liczba osób z grup de faworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych - 20 osób  

13/1/2020/G WNIOSKODAWCA: Koło Gospodyń Wiejskich „Na Koturnie” 

TYTUŁ PROJEKTU: Warsztaty kosmetyczne 

Celem  projektu jest integracja lokalnej społeczności poprzez udział w warsztatach kosmetycznych, które  

wpłyną także  na  poprawę samopoczucia i podniesienie poziomu samooceny.  W czasie którym się obecnie  

znajdujemy ( epidemia covid 19) ma to szczególne znaczenie ponieważ po tak długiej izolacji społecznej 



oczywiście przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa taki projekt jest potrzebny. Aby chronić 

zdrowie psychiczne podczas epidemii musimy dostarczać jak najwięcej pozytywnych emocji. Dla kobiet ma 

to szczególne znaczenie, bo większość chce mieć zadbane dłonie i piękną  zdrową skórę. Warsztaty to czas 

na odnowienie bądź nawiązanie więzi sąsiedzkich które na pewno przyczynią się do zainicjowania kolejnych 

pomysłów do realizacji. PROMOCJA- Projekt promowany będzie przez rozwieszenie plakatów w danych 

miejscowościach, udostępnienie na stronie internetowej GOK Kozielice oraz na facebooku, na stronie KGW.  

TYTUŁ: WARSZTATY – PRZEDŁUŻANIE I STYLIZACJA PAZNOKCI. TERMIN X-XI/ 2021 roku. Miejsce realizacji: 

świetlice wiejskie w Trzeborzu, Tetyniu , Kozielicach oraz Łozicach. CZAS TRWANIA – 4 warsztaty po 2 

godziny na każdej świetlicy, łącznie 8 godzin zegarowych. GRUPA DOCELOWA – mieszkańcy 40 osób. 

REKRUTACJA – plakaty, informacja na stronie internetowej, decyduje kolejność zgłoszeń, PROGRAM – 

teoria połączona z praktyką z zakresu - zabiegi upiększająco – pielęgnacyjne płytki paznokciowej, Materiały 

– instruktor zapewnia niezbędne materiały do przeprowadzenia warsztatów, oraz wodę dla uczestników, 

Doświadczenia-  instruktor posiada odpowiednie doświadczenie, przedłożył  stosowny dokument, ZAPLECZE 

–świetlice posiadają odpowiednie sanitariaty oraz sale do przeprowadzenia zajęć.  

TYTUŁ: WARSZTATY – PROFESJONALNY MAKIJAŻ TWARZY. TERMIN IX-XI/ 2021 roku. Miejsce realizacji: 

świetlice wiejskie w Trzeborzu, Tetyniu , Kozielicach oraz Łozicach. CZAS TRWANIA – 4 warsztaty po 1,5 

godziny na każdej świetlicy, łącznie 6 godzin zegarowych. GRUPA DOCELOWA – mieszkańcy-40 osób, 

Rekrutacja – plakaty, informacja na stronie internetowej, decyduje kolejność zgłoszeń. Program – teoria 

połączona z praktyką, celem jest przekazanie wiedzy na temat prawidłowego wykonania makijażu 

dziennego i wieczorowego. MATERIAŁY –  instruktor zapewnia niezbędne materiały do przeprowadzenia 

warsztatów, oraz wodę dla uczestników. DOŚWIADCZENIA-  instruktor posiada odpowiednie 

doświadczenie, przedłożył  stosowny dokument. ZAPLECZE – świetlice posiadają odpowiednie sanitariaty 

oraz sale do przeprowadzenia zajęć.  

TYTUŁ: WARSZTATY – HENNA Z DEPILACJĄ BRWI ORAZ DEPILACJA CIAŁA .TERMIN X-XI/ 2021 roku. Miejsce 

realizacji: świetlice wiejskie w Trzeborzu, Tetyniu , Kozielicach oraz Łozicach. CZAS TRWANIA – 4 warsztaty 

po 1,5 godziny na każdej świetlicy, łącznie 6 godzin zegarowych. GRUPA DOCELOWA – mieszkańcy 40 osób, 

Rekrutacja – plakaty, informacja na stronie internetowej, decyduje kolejność zgłoszeń. Program – teoria 

połączona z praktyką, wykonanie zabiegów kosmetycznych związanych z pielęgnacją oprawy oka oraz 

usuwania zbędnego owłosienia, z różnych części ciała. MATERIAŁY –  instruktor zapewnia niezbędne 

materiały do przeprowadzenia warsztatów, oraz wodę dla uczestników. DOŚWIADCZENIA-  instruktor 

posiada odpowiednie doświadczenie, przedłożył stosowny dokument. ZAPLECZE – świetlice posiadają 

odpowiednie sanitariaty oraz sale do przeprowadzenia zajęć.   

TYTUŁ: WARSZTATY – PIELĘGNACJA TWARZY. TERMIN X-XI/ 2021 roku. MIEJSCE REALIZACJI: świetlice 

wiejskie w Trzeborzu, Tetyniu , Kozielicach oraz Łozicach. CZAS TRWANIA – 4 warsztaty po 2 godziny na 

każdej świetlicy, łącznie 8 godzin zegarowych. GRUPA DOCELOWA – mieszkańcy-40 osób, REKRUTACJA – 

plakaty, informacja na stronie internetowej, decyduje kolejność zgłoszeń. PROGRAM – teoria połączona z 

praktyką, jak dbać o cerę, dobór odpowiednich kosmetyków, przeprowadzenie zabiegów poprawi ających 

wygląd cery, odpowiednio dobranych do wymogów cery np. peeling kawitacyjny, mikrodermobrazja. 

MATERIAŁY –instruktor zapewnia niezbędne materiały do przeprowadzenia warsztatów, oraz wodę dla 

uczestników. Doświadczenia-  instruktor posiada odpowiednie doświadczenie, przedłożył stosowny 

dokumenty. Zaplecze – świetlice posiadają odpowiednie sanitariaty oraz sale do przeprowadzenia zajęć.  

TYTUŁ: WARSZTATY – PRZEDŁUŻANIE RZĘS . Termin  - IX-XI/ 2021 roku. MIEJSCE REALIZACJI: świetlice 

wiejskie w Trzeborzu, Tetyniu , Kozielicach oraz Łozicach. CZAS TRWANIA – 4 warsztaty po 2 godziny na 

każdej świetlicy, łącznie 8 godzin zegarowych. GRUPA DOCELOWA – mieszkańcy-40 osób  REKRUTACJA – 

plakaty, informacja na stronie internetowej, decyduje kolejność zgłoszeń. Program – teoria połączona z 



praktyką, przedstawienie metod przedłużania rzęs, wykonanie aplikacji dowolną metodą . MATERIAŁY –  

instruktor zapewnia niezbędne materiały do przeprowadzenia warsztatów, oraz wodę dla uczestników. 

DOŚWIADCZENIA-  instruktor posiada odpowiednie doświadczenie, przedłożył stosowny dokument. 

ZAPLECZE – świetlice posiadają odpowiednie sanitariaty oraz sale do przeprowadzenia zajęć.  

WSKAŹNIK PRODUKTU - liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  

WSKAŹNIK REZULTATU: Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych -  10 

osób;  liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji - 34 godziny 

14/1/2020/G WNIOSKODAWCA: RAZEM 

TYTUŁ PROJEKTU: Smacznie zjeść i dobrze wyglądać- warsztaty kulinarne i fotograficzne 

Celem operacji jest integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Kozielice poprzez poznanie nowych form 

spędzania wolnego czasu. W ramach  projektu zaplanowano wydarzenie składające się z warsztatów 

fotograficznych i kulinarnych. Zrealizowanie tego projektu to także odnowienie bądź nawiązanie więzi 

sąsiedzkich, które w  czasach pandemii osłabły. Poprzez udział w warsztatach mieszkańcy poznają tajniki 

sztuki kulinarnej w nawiązaniu do zdrowego żywienia. Warsztaty fotograficzne dają z kolei  możliwość 

spojrzenia na świat przez obiektyw aparatu, poznanie nowych technik fotografii studyjnej, produktowej, 

obsługi lamp reporterskich, zarządzania kolorem, a wszystko w oparciu o lokalne dziedzictwo. Udział w 

warsztatach jest bezpłatny. PROMOCJA -Projekt promowany będzie poprzez rozwieszenie plakatów, 

udostępnienie ich na stronie internetowej kozielice.naszgok.pl, na facebooku GOK Koziel ice  ,  i  na stronie  

gminy Kozielice.  

TYTUŁ – Smacznie zjeść - warsztaty kulinarne, TERMIN X-XI/2021 roku.  LOKALIZACJA świetlice wiejska w 

Trzeborzu, w Tetyniu, w Łozicach,  w Maruszewie oraz GOK Kozielice. CZAS TRWANIA – 5 warsztatów 

kulinarnych po 3 godziny, łącznie 15 godzin zegarowych. GRUPA DOCELOWA: mieszkańcy OGÓŁEM 50 

osób, REKRUTACJA – plakaty, informacja na stronie internetowej,  decyduje kolejność zgłoszeń. PROGRAM 

– teoria połączona z praktyką z zakresu nauki przygotowywania różnych ZDROWYCH  potraw.  MATERIAŁY – 

na czas trwania zajęć instruktor zapewnia niezbędne materiały i art. spożywcze  do przeprowadzen ia 

warsztatów. DOŚWIADCZENIA: instruktor posiada odpowiednie Doświadczenie,   przedłożył zaświadczenie. 

ZAPLECZE- wszystkie świetlice i GOK posiadają sale dydaktyczne , zaplecze kuchenne  

TYTUŁ – Dobrze wyglądać - warsztaty fotograficzne, TERMIN IX-XI/ 2021 roku.  LOKALIZACJA świetlice 

wiejskie w Trzeborzu, w Tetyniu,  w Łozicach,  w Maruszewie oraz GOK  Kozielice. CZAS TRWANIA – 5 

warsztatów fotograficznych po 3 godziny, łącznie 15 godzin zegarowych. GRUPA DOCELOWA: mieszkańcy -

50 osób, REKRUTACJA – plakaty, informacja na stronie internetowej,  decyduje kolejność zgłoszeń. 

PROGRAM – teoria połączona z praktyką z zakresu obsługi aparatu, wykonania i wywołania zdjęć.  

MATERIAŁY – na czas trwania zajęć instruktor zapewnia sprzęt do przeprowadzenia warsztatów. 

DOŚWIADCZENIA: instruktor posiada odpowiednie doświadczenie, przedłożył zaświadczenie. ZAPLECZE –

świetlice posiadają odpowiednie sanitariaty, oraz sale do przeprowadzenia zajęć.   

WSKAŹNIK PRODUKTU - liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  

WSKAŹNIK REZULTATU -  Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych -  

10 osób; liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji -  27 godzin. 

15/1/2020/G WNIOSKODAWCA: FUNDACJA POKOLENIA TETYŃ 62 

TYTUŁ PROJEKTU: Zdrowy sposób życia 



Celem operacji jest integracja mieszkańców, a w szczególności z grup defaworyzowanych, poznanie nowego 

sposobu zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju w sferze fizycznej, poznanie zasad 

zdrowego żywienia – piramida, oraz poznanie nowych form spędzania wolnego czasu. W ramach tego 

projektu zaplanowano cykl warsztatów z nordic walking oraz podstawowych zasad zdrowego odżywiania 

się. Zalety tej techniki to zwiększenie ruchomości stawów i kręgosłupa oraz odciążenie , eliminu jąc bóle, 

wzmocnienie wszystkich mięśni ciała, zwiększenie wydolność tlenowej - rzadziej się męczymy, mamy więcej 

sił, poprawienie krążenia i dodaje energii, pomaga schudnąć. Zrealizowanie tego projektu to nie tylko 

stworzenie atrakcyjnego sposobu spędzenia wolnego czasu , ale przede wszystkim odnowienie bądź 

nawiązanie więzi sąsiedzkich, które w obecnych czasach osłabły bądź całkowicie zniknęły, przyczynią się one 

do zainicjowania kolejnych ciekawych pomysłów mających na celu poprawienie aktywności społecz nej, 

zdrowotnej i fizycznej.                                                                                                                                                               

W gminie Kozielice powstaje 12km nowych ścieżek zdrowia, które umożliwią wykorzystanie nowo zdobytej 

wiedzy w praktyce. Wiedza o żywieniu i elementach stylu życia oraz ich wpływie na zdrowie człowieka jest 

ogromna i podlega stałej ewolucji i zmianom. Dlatego również Piramida co pewien czas podlega 

modyfikacjom. Ważne w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapobieganiu otyłości i innym 

chorobom są: aktywność fizyczna, prawidłowy sen oraz przestrzeganie zasad korzystania z komputera, 

telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dlatego też mówimy obecnie o P iramidzie 

Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dając jasno do zrozumienia, że aby być zdrowym, prawidłowe żywienie 

musi być realizowane łącznie z pozostałymi elementami stylu życia. PROMOCJA- Projekt promowany będzie 

poprzez rozwieszenie plakatów, udostępnienie  ich na stronie internetowej kozielice.naszgok.pl, na 

facebooku GOK Kozielice , i na stronie gminy Kozielice.  

 TYTUŁ- Spacerkiem po zdrowie, TERMIN sierpień-wrzesień-pazdziernik 2021 roku.  LOKALIZACJA- świetlica 

wiejska w Mielnie Pyrzyckim, Przydarłowie, Siemczynie, Czarnowie i Załężu. CZAS TRWANIA – 10 spotkań z 

nordinc walking po 2 godziny. GRUPA DOCELOWA mieszkańcy 50 osób w tym: dzieci i młodzież do 25 r.ż. 

oraz osoby powyżej 50 r.z. , REKRUTCJA: plakaty, informacja na stronie internetowej, decyduje kolejność 

zgłoszeń,  PROGRAM -szkolenie z techniki  Nording Walking.  MATERIAŁY- na czas trwania zajęć instruktor 

zapewnia kije dla uczestników wraz z wodą, DOŚWIADCZENIA: instruktor posiada doświadczenie przedłożył 

dokument potwierdzający, ZAPLECZE świetlice posiadają sanitariaty,  

TYTUŁ – PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA, TERMIN - sierpień-wrzesień-październik 2021 roku.  

LOKALIZACJA- świetlica wiejska w Mielnie Pyrzyckim, Przydarłowie, Siemczynie, Czarnowie i  Załężu. CZAS 

TRWANIA - 5 warsztatów o piramidzie zdrowego żywienia po 3 godziny. GRUPA DOCELOWA: mieszkańcy 

,REKRUTACJA  plakaty, informacja na stronie internetowej, decyduje kolejność zgłoszeń, PROGRAM -  

zajęcia teoretyczno - praktycznych ze zdrowego odżywiania się. MATERIAŁY- instruktor zapewnia artykuły 

spożywcze i sprzęt do przeprowadzenia szkolenia, Doświadczenie warsztaty przeprowadzone będą przez 

wykwalifikowaną osobę, przedłożono stosowny dokument,  Zaplecze - w świetlicach są sanitariaty, zaplecze 

kuchenne i sale do prowadzenia zajęć.    

WSKAŹNIK PRODUKTU     - liczba udzielonych grantów - 1, liczba wydarzeń - 1  

WSKAŹNIK REZULTATU  -   Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestnicząca w projektach grantowych -  

50 osób ;liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji - 27  godzin 

 

 


