
 

KONKURS  

NA NAJCIEKAWSZĄ OPERACJĘ GRANTOWĄ 

REALIZOWANĄ W 2020 - 2021 ROKU 

  



Cel konkursu 

 Celem konkursu jest pokazania operacji grantowych realizowanych w ramach konkursu 1/2019/G, 
które wpłynęły na integrację i aktywizację lokalnej społeczności, zwiększenie  wiedzy na temat 
dziedzictwa LGD ,polskich tradycji, ekologii, wzrostu umiejętności, kreatywności. Celem konkursu jest 
także pokazanie zaangażowania wielu wolontariuszy, organizacji pozarządowych Kół Gospodyń 
Wiejskich w realizację operacji grantowych na rzecz swoich środowisk. 



Organizator –Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju 

Termin konkursu - od 09.12 do 28.12.2020 

Ocena konkursu- 3 osobowe jury oceniać będzie granty pod kątem: pomysłu - 0-5 pkt, promocji 0-5 

pkt, zaangażowania wolontariuszy 0-5 pkt, oddziaływania operacji 0-5 pkt, aspektów związanych z 

ochroną przyrody, środowiska 0- 5 pkt, zwiększenia wiedzy na temat dziedzictwa LGD 0-5 pkt,  

NAGRODA PUBLICZNOŚCI - prezentacja operacji grantowych pozwoli zagłosować na najciekawszy 

grant, wystarczy tylko wysłać e-mail pod adres: wir-lgd@wp.pl 

Nagrody - organizator dla najciekawszych projektów ufunduje nagrody rzeczowe i dyplomy 
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Magiczne warsztaty rękodzielnicze w Chociwlu 

Nr zadania 

1/1/2019/G  

Wnioskodawca 

Stowarzyszenie Forum Chociwelskie 

Opis 

Stowarzyszenie jest organizatorem 9 

warsztatów rękodzielniczych w 7 

miejscowościach na obszarze Gminy 

Chociwel ,w których udział weźmie 135 

uczestników. Tematy warsztatów to 

wykonywanie biżuterii, stroików, 

ekologicznych wieńców, aniołów.  

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant, 1 wydarzenie. Rezultatu 

- liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych- 20 

os., liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 60  

Dofinansowanie 

6935,00zł 



Warsztaty dla Dużych i Małych z kolejką w tle 

Nr zadania 

2/1/2019 G 

Wnioskodawca 

Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych 

”SEMAFOR” 

Opis 

Stowarzyszenie prowadzi Izbę Muzealną w Ińsku. 

Tematyka warsztatów nawiązuje do 125 rocznicy 

powstania kolejki wąskotorowej na trasie Stargard-

Ińsko, 12 godz. warsztaty dla 18 osób z 

majsterkowania w ramach których powstały 

drewniane ławki w postaci wagoników, wagoników 

z pociągiem, stojaków na rower. Odbędą się także 

warsztaty dla dzieci z wykonywania kartonowych 

pociągów i wystawa makiet kolejowych.  

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant, 2 wydarzenia; Rezultatu-liczba 

osób z grup de faworyzowanych uczestnicząca w 

projektach grantowych-88 osób; liczba godzin pracy 

wolontariuszy zaangażowanych  w realizację 

operacji- 66  

Dofinansowanie 

6970,00 



Szkolenia i warsztaty integrujące mieszkańców w Gminie Chociwel 

Nr zadania 

3/1/2019/ G 

Wnioskodawca 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie 
Opis 

W środku wsi w Lisowie jest niewielkie oczko nad 

którym w okresie wegetacji bytują wróble, drobne 

gryzonie i owady. W ramach operacji odbyło się 

szkolenie teoretyczne i praktyczne na temat 

bytowania ptaków  i owadów pożytecznych, 

szkolenie z  nasadzeń roślin ich pielęgnacji, roślin 

które będą  schronieniem dla ptaków i owadów 

oraz miejscem dostarczania im naturalnych 

pokarmów. Kolejnym elementem było 

przygotowanie, zawieszenie budek  i karmików dla 

ptaków poprzedzone szkoleniem jak chronić ptaki. 

W ramach operacji odbyły się warsztaty z 

wykonywania drewnianej biżuterii 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant, 2 szkolenia,  1 wydarzenie; 

Rezultatu-liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-20 osób; 

liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych  

w realizację operacji- 85, liczba osób 

przeszkolonych-35 

Dofinansowanie 

6785,00 zł 



Warsztaty ekologiczne w Gminie Bielice  

Nr zadania 

4/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Ochotnicza Straż Pożarna w Parsowie 

Opis 

OSP było realizatorem warsztatów z nasadzeń i 

pielęgnacji stanowisk będących oazą dla 

ptaków w dwóch miejscowościach Swochowo i 

Parsów. Ponadto spotkanie z leśnikiem 

pozwoliło uczestnikom warsztatów zdobyć 

wiedzę i umiejętności w budowaniu i 

zawieszaniu domków dla owadów 

pożytecznych. Owady są niezbędne do 

zapylania różnych roślin  które są pokarmem dla 

zwierząt w tym ptaków 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant, 2 szkolenia ; Rezultatu-liczba 

osób z grup de faworyzowanych uczestnicząca 

w projektach grantowych-30 osób; liczba 

godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych  w 

realizację operacji- 38, liczba osób 

przeszkolonych -60 

Dofinansowanie 

6788,00 zł 



Warsztaty rękodzielnicze w Gminie Bielice 

Nr zadania 

5/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie  

Opis 

Operacja związana jest z organizacją 

warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców 

Gminy Bielice. Warsztaty organizuje Ochotnicza 

Straż Pożarna w Babinie w partnerstwie z 

Gminą Bielice . Tematyka warsztatów  

tradycyjne wianki, warsztaty florystyczne 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  1 wydarzenie; Rezultatu-

liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-30 

osób; liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 36,  

Dofinansowanie 

6600,00 zł 



Integracyjne zajęcia aktywizujące lokalną 
społeczność w Krzywnicy Gmina Stara Dąbrowa 

Nr zadania 

6/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywnicy 

Opis 

Celem operacji było zorganizowanie różnych 

form spędzania wolnego czasu aktywizujących 

lokalne społeczeństwo, oraz wzrostu 

świadomości ekologicznej. Operacja to jedno 

wydarzenie składające się z cyklu warsztatów 

rękodzielniczych. Podczas zajęć uczestnicy 

zapoznali się z różnymi technikami i metodami 

tworzenia wianków, uszyli Eko- torbę i tulipany 

z materiałów, które można wykorzystać 

ponownie, uczestniczyli również w warsztatach 

ze zdobienia szkatułek 

Wskaźniki 

Wskaźniki: Produktu- 1 grant,  1 wydarzenie; 

Rezultatu-liczba osób z grup de 

faworyzowanych uczestnicząca w projektach 

grantowych-30 osób; liczba godzin pracy 

wolontariuszy zaangażowanych  w realizację 

operacji- 47,  

Dofinansowanie 

6650,00 zł 



Twórczo w Linówku 

Nr zadania 

7/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Koło Gospodyń Wiejskich w Linówku 

Opis 

KGW było organizatorem warsztatów dla 

mieszkańców Gminy Ińsko. Tematyka 

warsztatów rękodzielniczych to budowa 

latawców, siano ploty, tworzenie biżuterii, 

wykonywanie kwiatów techniką filcowania. 

Ponad to odbędą się warsztaty związane z  

dziedzictwem kulinarnym 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  1 wydarzenie; Rezultatu-

liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-15 

osób; liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 43,  

Dofinansowanie 

6725,00 zł 



Taniec łączy pokolenia - warsztaty taneczne 

Nr zadania 

8/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Koło Gospodyń Wiejskich „Na koturnie” w 

Łozicach 

Opis 

KGW było organizatorem kursu tańca dla 

mieszkańców gminy Kozielice, a w celu 

zwiększenia świadomości ekologicznej odbyły 

się pogawędki na temat segregacji śmieci , 

domowych kompostowników 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  1 wydarzenie; Rezultatu-

liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-12 

osób; liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 60 

Dofinansowanie 

7000,00 zł 



Ciekawostki z Gminy Kozielice 

Nr zadania 

9/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Koło Gospodyń Wiejskich „MALWY” w Tetyniu 

Opis 

Projekt realizowany w partnerstwie z GOK  i 

Szkołą Podstawową Kozielice, zakłada 

organizację działań związanych z kulturą, 

przyrodą, ochroną środowiska, ciekawostkami 

dotyczącymi miejscowości Tetyń i Kozielice. 

Wykorzystując stare fotografie, pamiątki  i inne 

materiały, przeprowadzono pogawędki z 

dziećmi i młodzieżą oraz opracowany został 

Quest w tych miejscowościach 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  4  szkolenia ; Rezultatu-

liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-35 

osób; liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 40, 

liczba osób przeszkolonych 155  

Dofinansowanie 

7000 zł 



Ogród społeczny miejscem aktywizacji, integracji i 
edukacji ekologicznej 

Nr zadania 

10/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Stowarzyszenie „RAZEM” 

Opis 

Stowarzyszenie zaplanowało  zwiększenie 

wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej 

nasadzeń roślin i ich pielęgnacji. Szkolenie  na 

terenie  gminy Kozielice  składało się  z cyklu 

zajęć,   na których  uczestnicy dowiedzieli się  

jaką mamy ziemię, jakie rośliny i krzewy będą 

najlepiej na niej rosły  jak  je pielęgnować, jak 

robić naturalne nawozy , jakie  zastosować  

naturalne środki ochrony roślin, które nie są 

szkodliwe dla ludzi i zwierząt, nie kumulują się 

w roślinie i szybko ulegają rozkładowi, są 

selektywne, co znaczy, że niszczą tylko wybrane 

grupy owadów 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  1 szkolenie ; Rezultatu-

liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-10 

osób; liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 59, 

liczba osób przeszkolonych 15  

Dofinansowanie 

7000 zł 



"Dla każdego coś fajnego" 

Nr zadania 

11/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Stowarzyszenie Wspólnie dla Ulikowa 

Opis 

Stowarzyszenie było organizatorem  warsztatów  

rękodzielniczych z biżuterii, sianoplotów, 

warsztatów dla dzieci "Zabawy sensoryczne"  oraz  

rozgrywek sportowo-rekreacyjnych pod nazwą 

"Wielopokoleniowe potyczki sportowe". Warsztaty 

pozwoliły zwiększyć umiejętności manualne 

uczestników, poznać różne techniki rękodzielnicze. 

Zajęcia z zakresu sensoryki wpłynęły na dogłębne 

poznanie swoich zmysłów, rozwinięcie ich i  na 

poznawanie świata poprzez doświadczenie. Zajęcia 

sportowo-rekreacyjne były skierowane do 

wszystkich mieszkańców, były  alternatywą zmiany z 

siedzącego trybu życia na aktywny 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  2  wydarzenia ; Rezultatu-liczba 

osób z grup de faworyzowanych uczestnicząca w 

projektach grantowych-30 osób; liczba godzin pracy 

wolontariuszy zaangażowanych  w realizację 

operacji- 60 

Dofinansowanie 

6406,00 zł 



Dawnych mistrzów techniki artystyczne - zajęcia  z elementami 
wykorzystania recyklatów dla osób z grup defaworyzowanych 

Nr zadania 

12/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Klub Pracy Twórczej  

Opis 

Stowarzyszenie podjęło się  zorganizowania 

warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży 

szkolnej w Dobrzanach. Zajęcia z dawnych 

technik malarskich to malowanie kredkami 

woskowymi na gorąco przy pomocy żelazka na 

papierze kredowym, ( średniowieczni artyści 

pigmenty mieszali z gorącym woskiem i tym 

malowali freski na ścianach), zajęcia przy użyciu 

farb olejnych ( kolejny etap rozwoju  w 

malarstwie artystycznym) oraz zajęć 

praktycznych z użyciem recyklatów, tj. z butelek 

plastikowych wykonają przedmioty 

codziennego użytku 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  1 wydarzenie ; Rezultatu-

liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-60 

osób; liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 55 

Dofinansowanie 

6016,00 zł  



Glina dar Matki Ziemi  -  warsztaty ekologiczne tworzenia 
przedmiotów użytkowych z gliny dla mieszkańców gminy Suchań 

Nr zadania 

13/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Suchań 

Opis 

Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty 

ceramiczne dla mieszkańców Suchania. Na 

warsztatach uczestnicy poznali jak wykonać 

przedmiot z gliny, jak go wypalić i na końcu 

ozdobić 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  1 wydarzenie ; Rezultatu-

liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-12 

osób; liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 48 

Dofinansowanie 

5180,00 zł 



WSPÓLNIE REALIZUJEMY NASZE PASJE 

Nr zadania 

14/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Koło Gospodyń Wiejskich w Klępinie 

Opis 

KGW  zorganizowało  warsztatowych z robienia 

stroików i biżuterii 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  1 wydarzenie ; Rezultatu-

liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-10  

osób; liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 53 

Dofinansowanie 

7000,00 zł 



„Akademia Rękodzieła - warsztaty rękodzielnicze dla każdego” 

Nr zadania 

15/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Koło Gospodyń Wiejskich „HRABINA” w Mielnie 

Pyrzyckim 

Opis 

KGW było organizatorem 5 warsztatów: z 

filcowania, świętojańskie, sianoplotów, 

wykonywania stroików, ozdób świątecznych. 

Podsumowaniem była zorganizowana wystawa 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  1 wydarzenie ; Rezultatu-

liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-15 

osób; liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 52 

Dofinansowanie 

6977,00 zł 



"Ptasia przystań"- szkolenia ekologiczne w Gminie Dolice 

Nr zadania 

16/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Stowarzyszenie „Biali” Sądów 

Opis 

Celem projektu była integracja lokalnej 

społeczności, zwiększenie wiedzy na temat 

ochrony ptaków, ich bytowania oraz 

zwiększenie wiedzy na temat sadzenia i 

pielęgnacji roślin będących przystanią dla 

ptaków. Operacja grantowa obejmowała 

szkolenie z pielęgnacji i nasadzeń roślin, 

budowę budek lęgowych, wykład dotyczący 

bytowania ptaków na obszarze LGD  

Wskaźniki 

: Produktu- 1 grant,  2 szkolenia  ; Rezultatu-

liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-5 osób; 

liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 

43,liczba osób przeszkolonych 30 

Dofinansowanie 

7000,00 zł 



DZIAŁAJMY RAZEM 

Nr zadania 

17/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra” 

Opis 

Celem operacji  jest  integracja lokalnej 

społeczności poprzez udział w wydarzeniu 

skierowanym do różnych wiekowo grup 

mieszkańców. Wydarzenie  składa się z 

warsztatów  rękodzielniczych( warsztaty z 

wykonywania biżuterii, wykonywania ozdób 

świątecznych)), kulinarnych, zajęć z gimnastyki 

z elementami zumby. Pakiet różnych form 

spędzania wolnego czasu wpłynie także na 

wzrost umiejętności i kreatywności, aktywny 

sposób spędzania wolnego czasu.  Celem było 

również wzrost wiedzy i świadomości 

ekologicznej związany z aktywnym 

wypoczynkiem, racjonalnym żywieniem 

człowieka 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  2 wydarzenia  ; Rezultatu-

liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-20 

osób; liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 78 

Dofinansowanie 

7000,00 zł 



RAZEM ZROBIMY WIELE 

Nr zadania 

18/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i 

Gogolewo 

Opis 

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 było wydarzenie 

składające się z typowych warsztatów 

rękodzielniczych dla osób dorosłych i dla dzieci 

z wykorzystaniem różnych materiałów  np. 

szkatułek, lampionów, wieńców adwentowych, 

choinek. Wydarzenie to wpłynęło na  wzrost 

integracji lokalnej społeczności, wzrost 

umiejętności i kreatywności 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  1 wydarzenia  ; Rezultatu-

liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-30 

osób; liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 60 

Dofinansowanie 

7590,00 zł  



OD JUNIORÓW DO SENIORÓW - wydarzenie integrujące mieszkańców 
Gminy Stargard i Marianowo 

Nr zadania 

19/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic 

„SAMBA” 

Opis 

Celem operacji  jest wzrost integracji lokalnej 

społeczności, wzrost umiejętności i kreatywności 

wśród różnych grup społecznych na obszarze dwóch 

sąsiadujących gmin Stargard i Marianowo.  

Wydarzenie składa się z pakietu różnych form 

aktywnego spędzania wolnego czasu  od juniorów 

do seniorów.  Celem jest również wzrost wiedzy i 

świadomości ekologicznej związany z aktywnym 

wypoczynkiem( RAJD ROWEROWY), racjonalnym 

żywieniem człowieka biorąc pod uwagę aspekt -

zdrowy człowiek w zdrowym środowisku,  Poprzez 

różne formy spędzania czasu poznamy dziedzictwo 

kulturowe, przyrodnicze obszaru LGD, a także 

projektów dofinansowanych z  UE 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  2 wydarzenia  ; Rezultatu-liczba 

osób z grup de faworyzowanych uczestnicząca w 

projektach grantowych-20 osób; liczba godzin pracy 

wolontariuszy zaangażowanych  w realizację 

operacji- 51 

Dofinansowanie 

7000,00zł  



„Jaki to krzew? jakie drzewo?, czy róża ma kolce ”….. odpowiedzi 
poszukaj w Parku nad rzeczką 

Nr zadania 

20/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan ”Złoty Szpon” 

Opis 

Celem operacji jest wzrost świadomości 

ekologicznej i wiedzy mieszkańców Dobrzan 

związanych z dobrem wspólnym jakim jest Park nad 

Rzeczką. Park nad Rzeczką został założony w okresie 

międzywojennym jako miejsce rekreacyjno-

kulturalne lokalnej społeczności. Po wojnie mocno 

zniszczony, od kilku lat Stowarzyszenie rewitalizuje 

to miejsce, które jest ogólnie dostępne. Operacja  

obejmowała trzy zakresy tematyczne:  warsztaty-jak 

założyć i pielęgnować różanecznik, szkolenie-jakie 

gatunki drzew i krzewów występują w parku, 

wykorzystanie wiatrołomów podczas warsztatów 

rzeźbiarskich 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  1 wydarzenie,  2 szkolenia,  

Rezultatu-liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-15 osób; 

liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych  

w realizację operacji- 90, liczba osób 

przeszkolonych-40 

Dofinansowanie 

6870,00 zł  



Jesienno-zimowe klimaty - wydarzenie w gminie Chociwel 

Nr zadania 

21/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział 

Wojewódzki w Szczecinie( Koło Terenowe w 

Chociwlu) 

Opis 

Celem operacji jest integracja mieszkańców gminy 

Chociwel w szczególności osób niepełnosprawnych. 

Wśród tej grupy są dzieci i osoby starsze z różnym w 

różnym stopniu niepełnosprawności. Osoby te ze 

względu na stan zdrowia, warunki materialne są 

często wykluczone społecznie, a ich jedyna 

rozrywka ogranicza się do oglądania telewizji. 

Poprzez wydarzenie składające sie z cyklicznych 

warsztatów nastąpi  wzrost integracji lokalnej 

społeczności, wzrost umiejętności i kreatywności. 

Wykorzystanie niepotrzebnych materiałów i danie 

im drugiego życia poprzez przygotowanie ozdób 

świątecznych przyczyni się do wzrostu świadomości 

ekologicznej 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  1 wydarzenie,    Rezultatu-liczba 

osób z grup de faworyzowanych uczestnicząca w 

projektach grantowych-20 osób; liczba godzin pracy 

wolontariuszy zaangażowanych  w realizację 

operacji- 43 

Dofinansowanie 

7000,00 zł 



"Nie Święci garnki lepią" 

Nr zadania 

22/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Stowarzyszenie ”Most ku przyszłości” 

Opis 

Celem operacji było zwiększenie aktywności i 

integracji wśród mieszkańców gminy Chociwel 

w szczególności sołectw w Kamiennym Moście i 

Lublinowie. Sołectwa te mają nowo 

wybudowane świetlice w których działalność 

kulturalna jest ograniczona, ale mieszkańcy są 

chętni uczestniczyć w wydarzeniach 

kulturalnych. Wychodząc na przeciw 

Stowarzyszenie zaplanowało warsztaty, które 

wpłyną na kreatywność, umiejętności 

szkolących np. ozdabianie drewnianych 

szkatułek, wykonywanie ozdób świątecznych 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  1 wydarzenie,    Rezultatu-

liczba osób z grup de faworyzowanych 

uczestnicząca w projektach grantowych-30 

osób; liczba godzin pracy wolontariuszy 

zaangażowanych  w realizację operacji- 46 

Dofinansowanie 

6700,00 zł 



ZAJĘCIA SPORTOWE 

Nr zadania 

23/1/2019/G 

Wnioskodawca 

Ludowy Zespół Sportowy ”ORZEŁ” 

Opis 

Celem operacji jest zwiększenie aktywności i 

integracji wśród mieszkańców gminy Stargard w 

szczególności najmłodszych jej obywateli. W 

Grzędzicach znajduje się SP, która wyposażona jest 

w salę gimnastyczną, po zajęciach lekcyjnych sala ta 

jest zamknięta, gdyż oferta sportowa jest w całej 

gminie Stargard ograniczona do piłki nożnej. Nie 

wszystkie dzieci są fanami tej dyscypliny sportu. 

Wychodząc naprzeciw zaplaowano zajęcia z 

koszykówki i siatkówki. SP użyczy salę 

gimnastyczną, a sprzęt w postaci piłek i znaczników 

zostanie zakupiony w ramach warsztatów 

Wskaźniki 

Produktu- 1 grant,  1 wydarzenie,    Rezultatu-liczba 

osób z grup de faworyzowanych uczestnicząca w 

projektach grantowych-15 osób; liczba godzin pracy 

wolontariuszy zaangażowanych  w realizację 

operacji- 21 

Dofinansowanie 

6999,00 zł 



Dziękujemy za 
zainteresowanie  
i zapraszamy do 

głosowania 


