
Projekt grantowy 
2/2017/G

„Edukacja i rozwój dzieci i młodzieży, w tym z grup defaworyzowanych 
z terenu LGD Aktywni Razem”
Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM



Cel projektu

 wzmocnienie kapitału społecznego oraz włączenie społeczne dzieci 
i młodzieży, w tym z grup defaworyzowanych przez zorganizowanie 
warsztatów, konkursu fotograficznego, zajęć edukacyjnych, integracyjnych, 
rozwojowych oraz sportowych, w wyniku realizacji 10 zadań

 termin realizacji: 13.12.2018 - 31.01.2020

 budżet projektu: 

• całkowita wartość zadań: 59 587,17 zł

• przyznana kwota pomocy: 50 000 zł 

 osiągnięty wskaźnik produktu: ilość działań na rzecz włączenia społecznego 
grup defaworyzowanych: 10 szt.

 osiągnięty wskaźnik rezultatu: ilość mieszkańców objętych działaniami na 
rzecz włączenia społecznego grup defaworyzowanych: 1385 os.



Wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju)

 Cel ogólny 1: Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD AR

 Cel szczegółowy 1.3: Włączenie społeczne grup defaworyzowanych

 Przedsięwzięcie 1.3.1: Tacy sami



Opis

Realizacja zadań przez 10 grantobiorców:

 Szczawiński teatr zapustny - warsztaty teatralne dla dzieci                                   
i młodzieży przywracające dawne zwyczaje polskiej wsi 
(Grantobiorca: Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny, ul. 
Spacerowa 2, 09-550 Szczawin Kościelny; wysokość grantu: 5 000 zł)

 "Pojezierze Gostynińskie w zgodzie z naturą" - konkurs fotograficzny 
o tematyce ekologicznej (Grantobiorca: Stowarzyszenie Gmin 
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck; 
wysokość grantu: 5 000 zł)



Opis, c.d.

 "Komedianci ze Szczawina" - warsztaty teatralne dla dzieci 
i młodzieży z gminy Szczawin Kościelny (Grantobiorca: Stowarzyszenie 
Kobiet Gminy Szczawin Kościelny, ul. Spacerowa 2, 09-550 Szczawin 
Kościelny; wysokość grantu: 5 000 zł)

 Jest tak blisko, ale jej nie znamy. Wisła - królowa polskich rzek 
(Grantobiorca: Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, Grzybów 1/2, 09-533 
Słubice; wysokość grantu: 5 000 zł)



Opis, c.d.

 Organizacja spotkań edukacyjnych oraz zakup i dystrybucja 
materiałów edukacyjnych sposobem na zmniejszenie emisji 
szkodliwych gazów oraz zwiększenie kapitału społecznego grup 
defaworyzowanych na terenie LGD (Grantobiorca: Ochotnicza Straż 
Pożarna w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15, 09-530 Gąbin; wysokość 
grantu: 5 000 zł )

 „Ogród zmysłów – edukacja ekologiczna i integracja dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II 
w Gostyninie z lokalną społecznością” (Grantobiorca: Polskie 
Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Gostyninie, 
ul. Wojska Polskiego 17, 09-500; wysokość grantu: 5 000 zł)



Opis, c.d.

 Szczawińska wokalmania - nauka śpiewu dla dzieci młodzieży                      
i dorosłych mieszkańców Gminy Szczawin (Grantobiorca: 
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny, ul. Spacerowa 2,                     
09-550 Szczawin Kościelny; wysokość grantu: 5 000 zł)

 Warsztaty integracyjno-edukacyjne JEDNA DROGA (Grantobiorca: 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych JEDNA DROGA, 
Strupczewo Duże 27, 09-414 Brudzeń Duży; wysokość grantu: 5 000 zł)



Opis, c.d.

 BEZ GRANIC DO EDUKACJI I ROZWOJU - działanie na rzecz włączenia 
społecznego (Grantobiorca: Stowarzyszenie "Obudzić pasję", 
Strupczewo Duże 1, 09-414 Brudzeń Duży; wysokość grantu: 5 000 zł)

 Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla 
dzieci z terenu Gminy Łąck (Grantobiorca: Gmina Łąck, 
ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck; wysokość grantu: 5 000 zł)



Szczawiński teatr zapustny - warsztaty teatralne dla dzieci                                   
i młodzieży przywracające dawne zwyczaje polskiej wsi



"Pojezierze Gostynińskie w zgodzie z naturą" -
konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej



"Komedianci ze Szczawina" - warsztaty teatralne dla dzieci                                 
i młodzieży z gminy Szczawin Kościelny



Jest tak blisko, ale jej nie znamy. Wisła - królowa polskich rzek



Organizacja spotkań edukacyjnych oraz zakup i dystrybucja materiałów 
edukacyjnych sposobem na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów oraz 

zwiększenie kapitału społecznego grup defaworyzowanych na terenie LGD



Ogród zmysłów – edukacja ekologiczna i integracja dzieci 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

im. Jana Pawła II w Gostyninie z lokalną społecznością



Szczawińska wokalmania - nauka śpiewu dla dzieci 
młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Szczawin



Warsztaty integracyjno-edukacyjne JEDNA DROGA



BEZ GRANIC DO EDUKACJI I ROZWOJU 
- działanie na rzecz włączenia społecznego



Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów 
ekologicznych dla dzieci z terenu Gminy Łąck




