OSTATECZNA LISTA DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA ZADAŃ
ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2018
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SUBREGION PÓŁNOCNY
(obejmujący powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski, łęczycki)
KOD
ZADANIA

PN100

TYTUŁ ZADANIA

Wojewódzki Dzień
Przedsiębiorcy

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (W ZŁ)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

122 534,80

Zadanie dotyczy szkoleń z przedsiębiorczości z zakresu etyki biznesu. Głównym celem jest
uświadomienie przedsiębiorców o znaczeniu etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji,
wskazanie przykładów działań budujących wzrost zaufania społecznego oraz prezentacja zasad
postępowania etycznego.

PN101

W SOKOLNICKIM LESIE
ECHO RADOŚĆ NIESIE

35 300,00

PN102

INTEGRACYJNY PLAC
ZABAW "KRAINA
RADOŚCI"
W SOKOLNIKACH LESIE

300 000,00

Zadanie dotyczy organizacji wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych w Sokolnikach Lesie.
Przed wydarzeniem zostanie ogłoszony internetowy konkurs na krótkie hasła ekologiczne, w wyniku
którego zostaną wybrane najlepsze hasła i rozwieszone w miejscach imprez. Święto będzie
zorganizowane w ciągu 1 dnia w sierpniu 2018 r. Rozpocznie się przemarszem orkiestry dętej
przez główne ulice Sokolnik. W godzinach popołudniowych odbędą się biegi wokół stawu
w Sokolnikach w kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży oraz bieg rodzinny o puchar Marszałka WŁ
(drobne nagrody dla uczestników oraz słodycze). W godzinach wieczornych zorganizowana zostanie
wspólna zabawa przy zespole grającym znane przeboje np. muzykę Beatlesów.
Zadanie dotyczy stworzenia integracyjnego placu zabaw "Kraina Radości" na działce nr 1169
obr. ewid. Sokolniki Las w Sokolnikach Lesie. Będzie to miejsce szczególnej integracji osób
pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami różnych rodzajów, oferujące atrakcje dla dzieci
i młodzieży i osób dorosłych z trudnościami ruchowymi, a także dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich. Kraina Radości byłaby zlokalizowana w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw
"5 15 55+" oraz działek niezamieszkałych. Główne wejście zaplanowano od ulicy Ozorkowskiej,
przy czym możliwe jest umieszczanie furtki w ogrodzeniu tylnym, co umożliwiłoby korzystanie
z atrakcji "Krainy Radości" osobom przyjezdnym, licznie spacerującym nad sokolnickim stawem
(własność samorządu gminnego).
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (W ZŁ)

PN103

Kultura łączy pokolenia łódzkie bez barier

110 000,00

PN106

FESTIWAL Amatorskiej
Twórczości Artystycznej
Seniorów

184 820,00

PN108

Piątka z kultury

177 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Projekt dotyczy cyklicznych (raz w miesiącu) wyjazdów w ciągu roku m.in.. do łódzkich teatrów
i filharmonii grupy mieszkańców - około 150 osób - z terenów wiejskich położonych w subregionie
północnym województwa łódzkiego. Głównym celem projektu jest zwiększeni dostępu
do narodowych zasobów kultury, wyrównywanie szans edukacyjnych, przygotowanie
do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
Realizacja projektu przyczyni się do wyrównywania szans rozwoju intelektualnego oraz podniesienia
jakości życia mieszkańców z obszarów wiejskich, co z kolei wpłynie efektywnie na rozwój regionu.
Dzięki lepszej dostępności do dóbr kultury nastąpi wzrost stopnia identyfikacji mieszkańców
z województwem.
Festiwal Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów dotyczy prezentacji artystycznych inicjatyw
i twórczości osób w wieku senioralnym z całego subregionu północnego w dziedzinach: muzyka, taniec,
rękodzieło, malarstwo, dziedzictwo kulturowe. Występy, otwarte warsztaty twórcze będą
dla seniorów inspiracją do odkrywania pasji i zachętą do włączania w życie kulturalne lokalnych
społeczności. Warsztaty pobudzą aktywność poprzez osobiste doświadczenie pracy twórczej, wsparcie
i porady twórców, nawiązanie nowych kontaktów, zainspirowane do wspomnień, kultywowania i
przekazywania lokalnych lub rodzinnych tradycji. Muzyka, śpiew, taniec, wspólna zabawa dopełnią
całość. Festiwal będzie miejscem integracji międzypokoleniowej poprzez udział osób młodszych wśród
widzów i uczestników – do 40% składu zespołów.
Zadanie „Piątka z Kultury” to cykl warsztatów interdyscyplinarnych dedykowanych dzieciom
i młodzieży szkolnej w wieku 10-15 lat z gminy Piątek oraz pobliskich gmin. Projekt obejmuje warsztaty
oscylujące wokół teatru. Na zakończenie projektu dzieci i młodzież biorący udział
w warsztatach w ramach podsumowania projektu wystawią przedstawienia, do którego samodzielnie
przygotują scenografię. Projekt zakłada przeprowadzenie 45 warsztatów, które obejmować będą
zajęcia aktorskie, zajęcia z tworzenia elementów scenografii, zajęcia z plastyki ruchu, zajęcia
z charakteryzacji, zajęcia z rekonstrukcji historycznej w aspekcie filmowym i teatralnym.
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (W ZŁ)

PN110

Warsztaty KODO Łódzkie

117 424,00

PN114

Pierwsza pomoc
przedmedyczna

71 088,64

PN117

Ławeczki historyczne wspieranie tożsamości
regionu poprzez elementy
małej architektury

300 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy z dziedziny nowych technologii dla 100 uczniów
w wieku 9 -12 i 13 - 16 lat z terenu subregionu północnego Województwa Łódzkiego i zachęcanie
ich do podnoszenia kompetencji informatycznych poprzez zorganizowanie bezpłatnych warsztatów
obejmujących zagadnienia takie jak np.: programowanie, grafika komputerowa, tworzenie stron
internetowych, gier i aplikacji mobilnych oraz robotyka. Zajęcia obejmować będą 32 godziny lekcyjne
w grupach 10 osobowych. Udział w warsztatach przyczyni się do nabycia zaawansowanych
umiejętności ułatwiających zdobycie dobrego wykształcenia i niezbędnych w wielu zawodach
przyszłości.
Zadanie polega na wyposażeniu 8 szkół podstawowych z terenu subregionu północnego w pomoce
dydaktyczne do praktycznej nauki udzielania Pierwszej Pomocy przez uczniów. Do wykonania zadania
każda szkoła dostaje komplet na który się składa: fantom osoby dorosłej, 3 letniego dziecka
i niemowlęcia, apteczka, zestaw do imitacji ran, tablice edukacyjne i deska do przenoszenia rannego.
Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia oraz upowszechnienia edukacji
w zakresie pierwszej pomocy, aby uczyć dzieci, jak zachować się w przypadku wypadku i zatrzymania
krążenia. Projekt jest dla uczniów klas III - VI.
Region Łódzki jest wielokulturowy. Obszar ten ma wielowiekowe tradycje i bardzo bogatą historię,
związaną z wybitnymi postaciami i wydarzeniami, mogącymi wzbudzać bardzo duże zainteresowanie
turystów, w tym wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Jednym z najważniejszych turystycznie
i najciekawszych miejsc w województwie łódzkim jest miasto Łęczyca. Brakuje tu jednak elementów
małej architektury, choćby ławeczek tematycznych, które mogą tworzyć ciekawy i wypoczynkowy
klimat miasta. Postawienie czterech takich elementów, nawiązujących do postaci związanych
z legendami lub prawdziwą historią miasta, usytuowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej 703, pomoże
wpłynąć na polepszenie oferty turystycznej regionu, a co za tym idzie wpływać na potencjał
gospodarczy miasta i mieszkańców województwa.
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (W ZŁ)

PN122

Cykl konferencji
szkoleniowych
"Bezpieczni
w cyberprzestrzeni"

91 020,00

PN123

Muzyka lekka, łatwa
i przyjemna w Grotnikach

64 000,00

PN124

Mobilne aparaty USG
i RTG podążające
za mieszkańcami powiatu
zgierskiego

299 300,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Dynamiczny rozwój zagrożeń i incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów i sieci
komputerowych oraz użytkowników korzystających z usług oferowanych przez nowoczesne
technologie informatyczne powoduje, że zachowanie bezpieczeństwa przestrzeni tworzonej
przez te systemy, usługi wraz z relacjami z użytkownikami – zwanej cyberprzestrzenią – jest obecnie
jednym z istotniejszych problemów na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Celem projektu jest nabycie wiedzy przez co najmniej 250 mieszkańców subregionu północnego
Województwa Łódzkiego z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii w społeczeństwie
informacyjnym, w tym szeroko rozumianą tematyką bezpieczeństwa Internetu, poprzez organizację co
najmniej pięciu otwartych konferencji szkoleniowych.
Zadanie polega na organizacji koncertów "Muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej ". Przewiduje się
organizację 10 comiesięcznych koncertów z wyjątkiem lipca i sierpnia, których celem jest przybliżenie
słuchaczom różnych rodzajów muzyki popularnej (utwory operowe, operetkowe, muzyka filmowa itp.)
wraz z elementami edukacyjnymi w formie komentarza omawiającego prezentowane utwory
i ich autorów.
Projekt dotyczy doposażenia WSS w Zgierzu w nowoczesny przyłóżkowy aparat RTG oraz mobilny
aparat USG. Aparat RTG pozwala na wykonywanie zdjęć RTG przy łóżku pacjentów u których transport
jest niemożliwy lub niewskazany min., noworodków w inkubatorach, pacjentów pediatrycznych,
pacjentów z intensywnej terapii oraz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Zakup
aparatu
USG
będzie
miał
istotny
wpływ
na
zwiększenie
dostępności
do nowoczesnej, dokładniejszej, szybszej diagnostyki, która przełoży się na poprawę komfortu
pacjentów, umożliwi nie tylko efektywne leczenie, ale również sprawną i wnikliwą diagnostykę.
Nowoczesne aparaty pozwolą na dokładniejsze badanie oraz lepszą diagnostykę pacjenta, co jest
szczególnie ważne w skutecznym i szybkim leczeniu.
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (W ZŁ)

PN128

Zajęcia aktywizujące
seniorów 60+

48 490,00

PN131

Forum rolno-spożywcze
podregionu północnego
oraz utworzenie
e-platformy kontaktowej
dla producentów rolnych
i nabywców płodów
rolnych

155 165,00

PN136

Siłownia dla zdrowia
w Łowiczu

300 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Projekt ma na celu aktywizację osób starszych, grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym. Aktywny
wypoczynek zmniejszy ich poczucie osamotnienia i wykluczenia społecznego. Należy pamiętać,
że braku ruchu nie da się zastąpić żadnymi lekami, a starość nie musi oznaczać gorszej kondycji, dlatego
też istotne jest uzmysłowienie seniorom, że zła dieta szkodzi, a zdrowe odżywianie
i aktywność fizyczna to sposób aby przez długie lata cieszyć się dobrym samopoczuciem, zarówno
fizycznym jak i psychicznym.
Cel: zwiększenie zbytu płodów rolnych produkowanych w obrębie podregionu północnego
ze szczególnym uwzględnieniem warzyw i owoców, lokowanie przetwórstwa owocowo-warzywnego
oraz spożywczego na terenie podregionu, wzmacnianie samoorganizacji rolników, doskonalenie
szkolenia branżowego w ww. zakresie. Działania: Zorganizowanie Forum rolno-spożywczego
podregionu północnego w 4 edycjach - po 1 w każdym powiecie w tym: zapoznanie producentów
z nowoczesnymi metodami organizacji zbytu, formami samoorganizacji producentów rolnych, itp.
Stworzenie platformy informatycznej w celu ułatwienia kontaktu producent rolny/nabywca płodów
rolnych. Lokowanie przetwórstwa owocowo-warzywnego w obrębie podregionu z wykorzystaniem
lokalnych kadr przygotowywanych zawodowo przez jednostki szkolące.
Celem projektu jest zagospodarowanie wolnej przestrzeni szkolnej poprzez wyremontowanie
pomieszczenia i wyposażenie go w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń aerobowo-siłowych. Siłownia
będzie ogólnodostępna dzięki czemu pozwoli na zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym
poprzez promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Łowicza
i okolic. Obiekt będzie dawał możliwość integracji społeczeństwa poprzez sport i rekreację. Będzie on
otwarty dla uczniów i słuchaczy ŁCKUWŁ, jak i osób spoza placówki, co przyczyni się do popularyzacji
zdrowego trybu życia w społeczności lokalnej.
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (W ZŁ)

PN137

Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze przyszłością
OSP - akademia
umiejętności pożarniczych

80 000,00

PN144

Poprawa stanu
bezpieczeństwa na drodze
wojewódzkiej nr 469

300 000,00

PN145

Publikacja "Łowicki
Folklor Muzyczny" spuścizna życia Mariana
Moskwy

80 000,00

PN149

Przejście dla pieszych
w Niesułkowie Kolonii
na DW 708

115 200,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem jest przygotowanie młodzieży, głównie z terenów wiejskich do: udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, pracy zespołowej w sytuacjach podwyższonego zagrożenia, radzenia sobie
ze stresem w sytuacjach kryzysowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowo-pożarniczych MDP
według regulaminu CTIF. Zadanie zrealizowane będzie poprzez profesjonalne szkolenia
oraz weryfikację poziomu uzyskanej wiedzy w formie sprawdzianu praktycznego. Zadanie dedykowane
jest dla około 150 członków MDP oraz ich opiekunów z terenu subregionu północnego. Należy
podkreślić, iż drużyny te funkcjonują w ramach organizacyjnych OSP, a młodzież zrzeszona
w nich stanowi potencjalne zaplecze dla OSP. Znaczna część członków MDP staje się pełnoprawnymi,
wyszkolonymi i sprawdzonymi w działaniach ratowniczych członkami OSP.
Celem głównym zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej Nr 469 na terenie
Gminy Ozorków. Zadanie będzie obejmować: 1. Modernizację drogi wojewódzkiej Nr 469
na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 5168E w miejscowości Borszyn na terenie Gminy Ozorków.
2. Remont chodnika na odcinku od Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej do Kościoła Parafialnego.
Zadanie polega na wydaniu książki ze spuścizną wybitnego muzykologa regionu łowickiego Mariana
Moskwy (1936-2012), który przez całe życie zbierał zapisy nutowe i słowne pieśni, przyśpiewek
i obrzędów. Rękopisy w liczbie prawie pół tysiąca utworów (zapisy nutowe i słowne) są w posiadaniu
rodziny. Wiele instytucji podejmowało kroki zmierzenia się z tym tematem, jednak obiektywne
przyczyny uniemożliwiły jego realizację. Rezultatem projektu będzie duża publikacja "dzieła"
ukazującego bogate muzyczne dziedzictwo kulturowe regionu łowickiego i czytelność kultury
regionalnej wpisanej w tożsamość kultury narodowej.
Budowa przejścia dla pieszych po północno-zachodniej stronie skrzyżowania, polegająca
na wybudowaniu chodnika wraz z przepustem nad rowem, wykonaniem oznakowania pionowego
i poziomego na jezdni drogi oraz budowie fragmentu chodnika po północnej stronie skrzyżowania.
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej Nr 708
w miejscowości Niesułków Kolonia oraz zwiększenie komfortu użytkowania drogi przez mieszkańców
sołectwa.
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ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (W ZŁ)

PN154

Organizacja Sejmiku
Towarzystw Regionalnych
Województwa Łódzkiego
pn. "Kształtowanie
poczucie tożsamości
regionalnej
w społeczności lokalnej"

32 000,00

PN157

Subregionalne Centrum
Zdrowego Seniora

149 770,00

PN159

Wycinka drzew rosnących
w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 703
oraz 702 przebiegających
przez gminie Piątek

174 280,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Zadanie dotyczy zorganizowania w Kutnie (weekend kwietnia lub maja 2018 roku np. w dniach 21-22
kwietnia 2018 roku) dwudniowego sejmiku regionalistów województwa łódzkiego. Głównym celem
zadania jest budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między regionalistami
województwa łódzkiego, upowszechnianie idei regionalizmu jako istotnej części kultury polskiej
i patriotyzmu lokalnego poprzez stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń. Adresatami zadania
będą środowiska regionalistów województwa łódzkiego, w którym działa kilkadziesiąt towarzystw
regionalnych. Podczas sejmiku odbędą się wykłady, prelekcje, wymiana doświadczeń, pokaz dobrych
praktyk i wizyty studyjne. W ramach zadania wykonana zostanie internetowa baza stowarzyszeń
regionalnych województwa łódzkiego (towarzystw, miłośników lub przyjaciół ziem, miast, miasteczek).
Celem projektu jest profilaktyka prozdrowotna wśród osób starszych, dotycząca szczególnie schorzeń
układu kostno-stawowego, układu mięśniowego, krwionośnego oraz chorób otępiennych. Zadaniem
Centrum będzie aktywizacja i integracja seniorów. W ramach Centrum Zdrowego Seniora uruchomione
zostaną bezpłatne zajęcia: gimnastyka rehabilitacyjna z uwzględnieniem bólów kręgosłupa i innych
problemów układu kostno-stawowego, gimnastyka dla osób z problemami kardiologicznymi, nordic
walking. W ramach zajęć organizowane będą zajęcia na pływalni. Ponadto organizowane będą
warsztaty
rękodzielnicze
będące
profilaktyką
zaburzeń
otępiennych
oraz uruchomiony zostanie telefon życzliwości dla osób starszych. Lekarze pozytywnie oceniają
powstanie Centrum. Twierdzą, że jego działanie pozwoliłoby na kontynuowanie rehabilitacji
po różnego rodzaju zabiegach czy operacjach.
Zadanie dotyczy wycinki 278 szt. drzew przydrożnych, rosnących w ciągu dróg wojewódzkich Nr 703
ora Nr 702 na odcinkach przebiegających przez Gminę Piątek oraz wykonanie nasadzeń
kompensacyjnych drzew w ilości 284 szt. na ww. odcinkach dróg (decyzja Wójta Gminy Piątek
OS.6131.2016.KM z dnia 04.11.2016 r.) Wyznaczone drzewa do wycinki są suche, obumarłe,
obumierające, uszkodzone, pochylone, niestabilne, posiadające uszkodzony system korzeniowy. Taki
stan zagraża bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz źle wpływa na estetykę dróg. Głównym celem
wycinki drzew jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Wycinka drzew oraz nasadzenia
kompensacyjne wpłyną korzystnie na estetykę ww. odcinków dróg.
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PN164

LUDOWIZNA MIĘDZYPOWIATOWY
PRZEGLĄD FOLKOWY

41 726,00

PN185

BUDOWA CHODNIKA
WRAZ Z PRZEJŚCIEM
DLA PIESZYCH – BEDLNO
PRZY DW 583

106 200,00

PN186

UCYFROWIENI 45+

94 648,50

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
"Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie" - przegląd folkowy "LUDOWIZNA"
to zmieni. Wystąpią zespoły ludowe z subregionu, a dla najmłodszych zostaną zorganizowane
warsztaty rękodzielnictwa. Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości mieszkańców o historii
i kulturze regionu. Przegląd organizowany będzie w małej miejscowości z myślą o mieszkańcach małych
miejscowości, aby ułatwić dostępność wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. "LUDOWIZNA" adresowana
do juniora i seniora ma łączyć pokolenia, uczyć i bawić, budować poczucie tożsamości regionalnej i
rozwijać artystyczna wrażliwość najmłodszych. Ma pokazać, że kultura ludowa może być inspiracją dla
innowacyjnych i przedsiębiorczych zachowań. Zespołom i rękodzielnikom umożliwi prezentację dorobu
artystycznego i wymianę doświadczeń.
Budowa chodnika z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
z wykonaniem koryta w gruncie, 1,5 m szerokości zlokalizowanego poza rowem po lewej stronie drogi
o długości ok 36,50 m oraz budowie chodnika po stronie prawej o długości ok 36,50 m, jadąc
od skrzyżowania z drogą krajową nr 92, wraz z kładką nad rowem oraz przejścia łączącego oba chodniki.
Celem projektu jest włączenie cyfrowe 100 osób 45+ z terenu Województwa Łódzkiego (subregion
północny), co przyczyni się do zmniejszenia poziomu ich wykluczenia społecznego. Uczestnicy projektu
wezmą udział w cyklu warsztatów podnoszących i/lub rozwijających umiejętności informatyczne na
dwóch poziomach zaawansowania (32 godziny lekcyjne zrealizowane w ciągu miesiąca dla 10 grup po
10 osób). W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się praktycznego wykorzystywania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w życiu codziennym. Dzięki szkoleniom uczestnicy będą mogli
sprawniej funkcjonować we współczesnym społeczeństwie, a pojęcia takie jak: e-administracja,
cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura nie będą im obce.
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ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (W ZŁ)

PN188

Zajęcia rekreacyjnointegracyjne na koniach

58 500,00

PN191

WOJEWÓDZKI FESTIWAL
OZORKÓW
W OZORKOWIE

295 765,00

PN192

Łódzkie Igrzyska
Sportowe Uniwersytetów
Trzeciego Wieku

62 400,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem projektu jest integracja oraz zwiększenie aktywności społecznej dzieci pełnosprawnych,
niepełnosprawnych i o niskim statusie materialnym z subregionu północnego województwa łódzkiego.
Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu jazd i rajdów konnych, ognisk, zabaw ruchowych, spotkań
z osobami różnych zawodów. Zorganizowane zostaną również zawody konne. Powyższe działania mają
na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i o niskim statusie
materialnym w życiu społecznym oraz pokazaniu dzieciom pełnosprawnym, że wspólna zabawa z
dziećmi niepełnosprawnymi jest możliwa i przynosi wiele korzyści. Rajdy konne mają na celu oderwanie
młodych ludzi od świata elektroniki oraz pokazanie im ciekawych form spędzania wolnego czasu.
"Wojewódzki festiwal ozorków w Ozorkowie" to kulinarno-kulturalna impreza mająca na celu
integrację i nawiązanie współpracy z mieszkańcami województwa poprzez promocję Ozorkowa
wykorzystując przewrotnie nazwę miasta. W ramach Festiwalu zorganizowany zostanie konkurs
na najlepszą potrawę z ozorków, do którego zaproszeni zostaną restauratorzy, koła gospodyń wiejskich
z regionu, których dania oceniać będzie specjalnie powołana komisja. Rozstrzygnięcie konkursu i
wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2018 r. podczas imprezy plenerowej, której towarzyszyć
będą koncert, występ sławy kulinarnej, szereg atrakcji dla dzieci, prezentacja i degustacja regionalnych
produktów, wyrobów.
Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Igrzysk Sportowych dla studentów Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z powiatów: kutnowskiego, łowickiego, zgierskiego, łęczyckiego. Celem głównym
igrzysk jest kształcenie w pokoleniu 50+ zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku potrzeby
dbania o własne zdrowie, dobra kondycję fizyczną i psychiczną, zrozumienie egzystencjalnej potrzeby
ruchu, jego znaczenia w podtrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej oraz promowania aktywnego
stylu życia. Impreza będzie miała charakter otwarty dla społeczności lokalnej.
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

PN196

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI BEZPŁATNE ZAJĘCIA
SPORTOWOREKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA
UCZNIÓW I STUDENTÓW

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (W ZŁ)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

150 000,00

Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje organizację otwartych
i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe a także rywalizację
sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportoworekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla uczniów jak i studentów.

PN197

Sąsiedzkie mikrodziałania
- program wsparcia
inicjatyw sąsiedzkich
w subregionie północnym

300 000,00

PN198

Podtrzymywanie
świadomości kulturowej
mieszkańców poprzez
przybliżenie sylwetki
zespołu oraz twórców
ludowych kultywujących
folklor łowicki

59 500,00

Mikrodziałania sąsiedzkie mają być lokalnym programem mikrodotacji wspierającym aktywność
mieszkańców podregionu. Zadanie ma na celu aktywizację obywatelską mieszkańców
poprzez udzielanie im mikrowsparcia od 1000 zł do 5000 zł na realizację oddolnych projektów wspólnie
ze swoimi sąsiadami, lokalnymi NGO, grupami nieformalnymi. Mieszkańcy będą realizować działania
samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wybrany przez Urząd Marszałkowski
Operator
mikrograntów
będzie
lokalnie
współpracował
z
grupami
zapewniając
im wsparcie na etapie tworzenia pomysłów na projekty, realizację projektów i ich obsługi.
Mikrodotacje będą udzielane w drodze konkursu, gwarantującego równy udział wszystkich
podmiotów.
Folklor - szeroko rozumiana sztuka ludowa - jedno z niematerialnych dziedzictw kulturowych. Obecnie
narażony jest on na zapomnienie i utratę walorów związanych z przeżyciami osób, które pamiętają ją
z przekazów, wspomnień lub same uczestniczyły w jej tworzeniu. Celem projektu jest próba ocalenia
w formie piśmienniczej i audio dostępnych wspomnień, podań ludowych, utworów muzycznych oraz
wartości ideowych typowych dla mieszkańców dawnego Księstwa Łowickiego, którzy kojarzeni są z
folklorem łowickim. Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców województwa łódzkiego
nastąpi poprzez przybliżenie typowej sylwetki zespołu oraz twórców związanych z miejscem będącym
inspiracją dla kolejnych pokoleń, w którym powstawał i do dziś jest kultywowany folklor łowicki.
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SUBREGION WSCHODNI
(obejmujący miasto Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński)
KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

W201

Festiwal kowalstwa
i innych dawnych
zawodów

41 700,00

W205

Drzewica-poczuj pasję
do Sportu

75 500,00

W211

"Bioróżnorodność mojej
Małej Ojczyzny"- cykl
spotkań z mieszkańcami

65 575,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
"Festiwal kowalstwa i innych dawnych zawodów", to zapoznanie społeczeństwa poprzez wspólne
warsztaty i pokazy z dawnym rzemiosłem. Integracja międzypokoleniowa i uwrażliwienie na naszą
historię. Zapoznanie z technikami i stylami kowalstwa reprezentowanymi przez różne pokolenia kowali
i ich wykorzystanie do wykucia pamiątkowego herbu Bolimowa. Zwiedzanie historycznej kuźni.
Równolegle zapraszamy na warsztaty bibułkarski, powroźniczy, wycinanki, tkacki, garncarski, zielarski,
olejarski, farbiarski, haftu...
Drzewica to kuźnia kajakarskich talentów. Stąd pochodzą mistrzowie Europy, Świata czy medaliści
olimpijscy. Dzięki korzystnemu położeniu nad Zalewem Drzewickim stanowi lokalny ośrodek sportów
wodnych. Ta zależność jest niezwykle ważna, głównie w kontekście promocji turystycznej Gminy
Drzewica. Okres letni to idealna okazja na zaproszenie mieszkańców, ale także turystów właśnie
do Nas. Gmina Drzewica leży na styku trzech województw: Łódzkiego, Mazowieckiego
oraz Świętokrzyskiego, co również w perspektywie promocji turystycznej regionu stanowi niebywałą
sposobność. Stąd właśnie pomysł na organizację cyklu imprez związanych ze sportami wodnymi
na Zalewie Drzewickim oraz Torze Kajakarstwa Slalomowego w Drzewicy zakończony koncertem
muzycznym na plaży w promieniach zachodzącego słońca.
Poprawa środowiska naturalnego poprzez proces edukacyjny opierający się na zorganizowaniu
dla młodzieży szkolnej i dorosłych z powiatów Skierniewickiego i Rawskiego warsztatów terenowych
z przyrodnikami na temat: - bogactwo i różnorodność owadów i ich znaczenie dla gospodarki ludzkiej,
- istota równowagi w przyrodzie, - ptaki i ich znaczenie w przyrodzie, - rozpoznawanie roślin dzikich
i ich zastosowanie, - czynna ochrona przyrody w aspekcie zadań projektu (jak każdy obywatel może
pomóc przyrodzie).
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KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

W213

Promocja województwa
poprzez plenerowe
spotkania z kulturą
i historią w gminie
Poświętne i nie tylko

268 000,00

W214

Przegląd orkiestr
Ochotniczych Straży
Pożarnych

47 000,00

W218

Podróż w czasie rekonstrukcja zwycięskiej
bitwy Stefana
Czarnieckiego
ze Szwedami
pod Strzemeszną (1656)

120 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie
tylko, to m.in. obchody 50-lecia koronacji Obrazu Świętej Rodziny w Studziannie. Jest to trzydniowy
cykl uroczystości, który ma na celu podkreślenie rangi tak wyjątkowego jubileuszu jakim była koronacja
Cudownego Obrazu w Studziannie. Realizacja zadania przyczyni się do promowania polityki
prorodzinnej oraz znaczenia rodziny w społeczeństwie. Wydarzenie ma charakter ponadregionalny
o znaczeniu kulturalnym, historycznym oraz religijnym. Patronat medialny obejmą media lokalne
i regionalne. W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele duchowieństwa, władze samorządowe,
liczni pielgrzymi, turyści oraz mieszkańcy Gminy. Bardzo bogaty plan wydarzeń obejmuje m.in. kino
plenerowe, występy znanych artystów i zespołów np. Filharmonii Łódzkiej oraz wystawy. Zwieńczenie
jubileuszu uroczystą Mszą Świętą.
Celem przeglądu orkiestr OSP z terenu subregionu i powiatów ościennych jest kontynuowanie tradycji
grania marszowego, społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia mieszkańców, budowanie
tradycji
muzycznych,
propagowanie
szeroko
pojętej
kultury
muzycznej
poprzez popularyzację i rozwijanie uzdolnień artystycznych w kierunku gry na instrumentach dętych.
Sprzyjanie artystycznym działaniom służącym doskonaleniu warsztatu muzycznego członków orkiestry.
Uświetnianie
uroczystości kulturalnych, patriotycznych, religijnych, okolicznościowych
i innych.
Zadanie przewiduje nawiązanie do autentycznych wydarzeń z okresu Potopu Szwedzkiego.
Inscenizacja z udziałem grup rekonstrukcyjnych ukaże mało znane epizody najazdu szwedzkiego
na Polskę, jak również rolę bitwy pod Strzemeszną. Będzie to podróż w czasie do XVII w. Oprócz
inscenizacji bitwy, w tym m.in. pokaz musztry i żonglerki chorągwiami, wydarzenie wzbogacone
zostanie o szereg innych atrakcji. W tle rozbrzmiewać będzie muzyka, wykonywana przez zespół muzyki
dawnej, zaprezentowany zostanie taniec dworski. W przygotowanych obozowiskach będzie można
skosztować potraw, które były przygotowywane w XVII w. Realizacja wydarzenia to lekcja żywej
historii, wzmocnienie tożsamości narodowej, wzbogacenie oferty kulturalno-edukacyjnej
województwa łódzkiego.
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KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

W224

Wywalcz swoje marzenia

63 100,00

W225

SĄ PSZCZOŁY - JEST ŻYCIE

167 000,00

W228

Międzynarodowy Festiwal
Historii Ożywionej
i Kinematografii Wojennej
Bolimów 2018

299 800,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Zadanie, które chciałabym aby było zrealizowane będzie skierowane dla dzieci i młodzieży,
z województwa łódzkiego, a w szczególności z powiatów: skierniewickiego, brzezińskiego,
tomaszowskiego, rawskiego, opoczyńskiego a także z miasta Skierniewice. Cel główny zadania wpisuje
się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020, bo jest nim zaszczepienie i
propagowanie sportowego trybu życia. Pierwszym
etapem będzie wyjazd 50 osób
na łódzki kompleks basenów dla starszych dzieci oraz młodzieży, natomiast młodsze dzieci pojadą
do sali zabaw. Kolejnym przedsięwzięciem byłby wyjazd pięciodniowy dla grupy 50 osobowej dzieci
i młodzieży, których pasją jest taekwondo lub chciałyby poznać tajniki tej sztuki walki i samoobrony.
"SĄ PSZCZOŁY - JEST ŻYCIE" to zadanie edukacyjne dotyczące upowszechniania wiedzy na temat
znaczenia bioróżnorodności przyrodniczego otoczenia ludzi i znaczącej roli zapylaczy,
w tym zwłaszcza pszczoły miodnej - jako indykatora stanu środowiska. Celem zadania jest istotny
i znaczący wzrost świadomości społecznej w odniesieniu do znaczenia i konieczności przywracania
bioróżnorodności naszego najbliższego otoczenia, środowiska przyrodniczego, które nas otacza,
a także ochrony owadów zapylających w szczególności pszczoły miodnej.
Celem zadania jest organizacja Międzynarodowego Wydarzenia Kulturalnego na terenie gminy
Bolimów. Festiwal Bolimów 2018 dedykowany będzie cieszącemu się ogromną popularnością kinu
wojennemu. Elementem programu będzie plenerowe widowisko historyczne ilustrujące wydarzenia
z okresu I Wojny światowej w regionie łódzkim. Równolegle odbędą się warsztaty filmowe
dla studentów szkół filmowych i filmowców amatorów. Powstałe w trakcie imprezy materiały video
posłużą jako audiowizualne materiały promocyjne województwa. Realizacja zadania spełnia postulat
integracji społeczności regionu w oparciu o regionalne walory historyczne, przyczyniając się
do promocji marki łódzkie na mapie Europy. Festiwal zaprezentuje województwo jako innowacyjny
ośrodek przemysłu kreatywnego, realizujący odważne projekty w branży filmowej.
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KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

W231

Rewitalizacja Parku

300 000,00

W236

Filmowe Łódzkie promocja dziedzictwa
filmowego subregionu
wschodniego woj.
łódzkiego

88 000,00

W238

Wojewódzkie Targi
Anielskie

56 693,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem zadania jest przywrócenie/rewitalizacja społeczności subregionu terenu zielonego - Parku
w postaci atrakcyjnej, wielofunkcyjnej i dostępnej przestrzeni rekreacyjnej, dostosowanej
pod względem programowym do wymagań i potrzeb mieszkańców miasta Tomaszowa
Mazowieckiego. Park znajduje się bezpośrednio przy ul. Św. Antoniego ( działka nr ew. 28/1, obr. 13).
Rewitalizowany obszar stanie się samoistnym propagatorem dobrych wzorców architektury
regionalnej i doprowadzi do poprawy ładu przestrzennego w tym rejonie urbanistycznym Tomaszowa
Mazowieckiego.
Celem projektu jest promocja dziedzictwa filmowego województwa łódzkiego, przede wszystkim
miejsc bardzo mocno związanych z historią polskiej kinematografii - Skierniewic, Poświętnego, Lipiec
Reymontowskich, Inowłodza czy Popielaw. Niestety brakuje obecnie ogólnodostępnych materiałów
dla mieszkańców i turystów. Powinny powstać materiały drukowane - ogólny folder o związkach
tej części województwa z filmem plus ulotki tematyczne poświęcone najważniejszym miejscowościom
i filmom. Materiały te powinny być także dostępne w wersji elektronicznej
do pobrania. Dodatkowo powinny odbywać się cykliczne pokazy filmowe pokazujące filmy realizowane
w lokalnych plenerach, będące okazją do wspomnień mieszkańców. Świetnym uzupełnieniem byłaby
wystawa
archiwalnych
kadrów
i
fotosów
z
plenerami,
eksponowana
w przestrzeni publicznej.
Celem głównym projektu jest integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, podniesienie
swojej samooceny, wyeksponowanie wyników swojej pracy dla szerokiej publiczności,
w tym przyszłych pracodawców. Założeniem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób
niepełnosprawnych ze środowiska oraz z rynku pracy poprzez pokazania sposobu na zatrudnienie.
Projekt wpisuje się w zadania Województwa Łódzkiego i obejmuje zakres pomocy społecznej
w dziedzinie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. „Wojewódzkie Targi Anielskie” - to projekt
skupiający wytwórców aniołów (wystawcy wszystkich typów prac w których występuję tematyka
anioła). W rolę nauczycieli wcielą się osoby niepełnosprawne - ucząc wytwarzania aniołów ze sklejki.
Targi staną się inspiracją do działania osób niepełnosprawnych pobudzając ich wyobraźnie.

16
KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
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W240

Aktywizacja Seniorów
z obszaru gminy Ujazd
oraz powiatu
piotrkowskiego

45 600,00

W242

Szlakiem odkrywcy - czyli
z turystyką za pan brat! promocja walorów
turystycznych
województwa łódzkiego

190 600,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Projekt ma za zadanie aktywizować i edukować uczestników – mieszkańców gminy Ujazd
oraz mieszkańców powiatu piotrkowskiego po 60 roku życia, seniorów zagrożonych wykluczeniem
społecznym. W ramach projektu przewidziane są warsztaty florystyczne, warsztaty decoupage,
wykłady prowadzone przez ciekawe osoby, dwie wycieczki oraz rozpoczynająca projekt impreza
integracyjna. Celem projektu jest wyjście naprzeciw aktualnej sytuacji demograficznej regionu
i dążenie, by życie w województwie łódzkim było komfortowe dla stale rosnącej grupy seniorów. Udział
w projekcie wpłynie na poprawę jakości życia seniorów, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
integrację środowisk senioralnych. Aktywność umysłowa i fizyczna wpłynie również na poprawę ich
kondycji i będzie zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się.
Projekt dotyczy zorganizowania wycieczek przyrodniczo - kulturowych. W ramach przedsięwzięcia
planowany jest darmowy przejazd dla uczestników projektu z Łodzi do Spały, za pośrednictwem kolei.
Do zwiedzania planuje się dwie wypoczynkowe miejscowości województwa łódzkiego - Spałę
i Inowłódz. po opuszczeniu pociągów na uczestników będzie czekał przewodnik. Zapewniony będzie
transport ze Spały do Inowłodza. Tematy wycieczek będą omawiać ochronę bioróżnorodności, funkcje
ekosystemów, florę i faunę, formy ochrony środowiska naturalnego oraz zabytki kulturowe
w lokalnej społeczności, jak również inwestycje proekologiczne. Dodatkowo będzie możliwość
uczestniczenia w konkursie fotograficznym. Fotografie znajdą się w albumie pn. "Spała i Inowłódz
w obiektywie turysty województwa łódzkiego".
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W251

Odbudowa ogrodzenia
wokół "MEDYKA"

281 500,00

W252

OPOCZYŃSKA PŁYTKA –
PROMUJE ŁÓDZKIE

198 500,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Wykonanie/odbudowa wokół ogrodzenia od frontu ulicy św. Antoniego posesji nr 47 w Tomaszowie
Mazowieckim oraz w pozostałej części działki. Działanie wpłynie na poprawę: stanu bezpieczeństwa
społeczności, ładu przestrzennego oraz walorów krajobrazowo-przyrodniczych obszaru. Miejsce
będzie atrakcyjniejsze pod względem estetycznym, turystycznym (dla mieszkańców powiatów
ościennych) oraz będzie tworzyć spójny wizerunek obszaru, w którym się znajduje (bezpośrednie
sąsiedztwo z zabytkowym Pałacem dr. Serafina Rhode). Dzięki nowemu ogrodzeniu zostanie
powstrzymana degradacja parku otaczającego budynek. Ogrodzenie będzie dostosowane
do możliwości ekspozycji w ramach promowania walorów woj. łódzkiego. Działanie to będzie
wzmacniać rozwój funkcji symbolicznych, m.in. poprzez kreowanie walorów przestrzeni i zasobów
na obszarach powiatów ościennych.
Celem realizacji zadania jest promocja gospodarcza regionu branży ceramicznej i Opoczna
jako zagłębia ceramicznego. Realizacja zadania ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji
i peryferyzacji miasta Opoczna poprzez jego promocję gospodarczą. Realizacja zadania polegać będzie
na organizacji Festiwalu Płytki Ceramicznej. W ramach jego realizacji przewiduje się organizację
imprezy plenerowej promującej przemysł ceramiczny. Zakłady ceramiczne z subregionu będą
prezentować i promować wyroby na jarmarku ceramika. W programie festiwalu przewidziano
warsztaty lepienia i zdobienia ceramiki oraz toczenia na kole, wypały ceramiki techniką raku, wspólne
lepienie rzeźby glinianej, konkurs układania obrazków z mozaiki, koncerty i występy artystyczne.
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W258

A czemu nie w łódzkie? turystyka i sport
dla każdego

141 280,00

W260

Remont chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej
nr DW 713 w Tomaszowie
Mazowieckim

117 245,00

W261

Budownictwo Naturalne sposób na życie i ochronę
przyrody. Warsztaty
w Eko-Osadzie.

60 900,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Zadanie dotyczyłoby mieszkańców terenów wiejskich województwa łódzkiego, które są zagrożone
wykluczeniem społecznym i mają ograniczony dostęp do atrakcji. Celem zadania jest zaszczepienie
chęci spędzania wolnego czasu na turystyce i sporcie oraz wypromowanie atrakcji województwa
łódzkiego. Odbyłoby się 6 wyjazdów od maja do października:
- spływ kajakowy rzeką Rawką i rzeką Pilicą
- dwa wyjazdy na Termy Uniejów
- dwa wyjazdy dwudniowe nad Jeziorsko, gdzie uczestnicy mogliby korzystać ze sportów wodnych.
Następnego dnia zwiedziliby ZOO.
Łącznie mogłoby skorzystać z tych zadań około 300 osób.
Przyczyni się to do podniesienia jakości życia tych osób. Wzrośnie w społeczeństwie znaczenie sportu,
turystyki i rekreacji.
Projekt dotyczy remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 713 w Tomaszowie Mazowieckim na
odcinku ulicy św. Antoniego od ul. Tkackiej do Pl. Kościuszki. Głównym celem zadania jest zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz poprawa estetyki wskazanego odcinka drogi. Teren objęty
projektem znajduje się w ścisłym centrum miasta. Pragniemy zatem, aby jego stan i wizerunek był
zbieżny z wyremontowaną częścią drogi wojewódzkiej i przyjazny dla jego użytkowników.
Przedsięwzięcie, dedykowane przede wszystkim młodym ludziom, planowane na 3 kwartały 2018r., to
forma edukacji ekologicznej, łącząca innowacyjne warsztaty dobrych praktyk na terenie eko-osady
Brzozówka z dwoma konferencjami teoretycznymi w Domu Kultury Gminy Cielądz. Jest
to kontynuacja letnich warsztatów BUDOWNICTWA NATURALNEGO, przeprowadzonych
w Eko-osadzie Brzozówka w 2016 i 2017 r. Intencją wnioskującego jest, aby WARSZTATY W EKOOSADZIE i towarzyszące im lekcje poglądowe w szkołach oraz na uczelniach podnosiły świadomość
ekologiczną i promowały innowacyjne rozwiązania w zakresie budownictwa naturalnego
i mieszkalnictwa, a także zdrowego trybu życia. Organizowanie takich akcji mogłoby stać się
specjalnością samorządu Województwa Łódzkiego.
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W262

Poznajmy się - Działajmy
Razem

109 500,00

W263

Kulinarna sztuka
do marszałka puka

125 250,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem projektu „Poznajmy się – Działajmy Razem” jest podniesienie jakości funkcjonowania
i kwalifikacji członków stowarzyszeń z powiatów subregionu wschodniego. Poznajmy się - w ramach
tego zadania zostaną zorganizowane cykle trzech warsztatów, które przyczynią się do podniesienia
poziomu wiedzy oraz umiejętności członków organizacji pozarządowych. Tematy warsztatów zostaną
wybrane na podstawie przeprowadzonych ankiet.
Działajmy Razem – w ramach tego zadania zostanie zorganizowane święto organizacji pozarządowych
pokazujące dorobek organizacji, połączone z integracyjnym spotkaniem mieszkańców subregionu
wschodniego oraz Bieg Reymontowski.
Projekt wzmocni wymianę poglądów lokalnych członków organizacji i przybliży mieszkańcom
funkcjonujące na naszym terenie organizacje pozarządowe, ich ofertę, dorobek i potencjał podmiotów
działających w obszarze pomocy społecznej.
Organizacja warsztatów kulinarnych „w plenerze”, towarzyszących innym wydarzeniom kulturalnym,
dożynkom, piknikom w trakcie, których osoby z doświadczeniem kulinarnym dzieją się swoimi
umiejętnościami kulinarnymi z innymi uczestnikami wydarzeń.
Region rawski charakteryzuje bogactwo tradycyjnych potraw, wykorzystujących dostęp i sezonowość
uprawianych owoców i warzyw. Te lokalne produkty mogą częściej zagościć na naszych stołach dzięki
przekazywaniu umiejętności ich przygotowania. Była to kuchnia obfitująca w zdrowie, uprawiane
ekologicznie produkty a jednocześnie niewymagająca dużych nakładów finansowych. W regionie
rawskim dawniej przygotowywano takie potrawy jak porka, zalewajka, kapusta z grochem, salamony z
banią, placki z jabłkami i inne.
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W267

Pilica rzeka tajemnic

72 000,00

W268

Wojewódzkie Centrum
Aktywności Społecznej
w Rawie Mazowieckiej

280 645,40

W269

Taneczne Skierniewice
i okolice

299 300,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Projekt dotyczy dwudniowego (w dwóch terminach i dwóch grupach po 100 osób) spływu rzeką Pilicą
od Tomaszowa Mazowieckiego do miejscowości Kozłowiec za Inowłodzem z przystankiem (noclegiem)
w Spale. Uczestnicy zwiedzać będą Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, Bunkry w
Konewce i Zamek w Inowłodzu oraz – o ile czas pozwoli – inne, ogólnodostępne atrakcje Spały i
Inowłodza. Projekt ukierunkowany jest na poznanie walorów przyrodniczych i atrakcji turystycznych
dorzecza rzeki Pilicy, zwłaszcza miejscowości leżących w jej bezpośrednim przebiegu oraz samej rzeki,
jako szlaku wodnego województwa łódzkiego. Ponadto, ze względu na swój charakter promuje
prozdrowotny, aktywny styl życia oraz dziedzictwo kulturowe regionu łódzkiego. Wspólna wyprawa
integruje uczestników oraz buduje tożsamość regionalną.
Celem głównym Wojewódzkiego Centrum Aktywności Społecznej w Rawie Mazowieckiej jest integracja
mieszkańców miasta i regionu poprzez stworzenie miejsca spotkań, które umożliwiałyby działania
nakierowane na aktywizację społeczną. Przeprowadzenie termomodernizacji i remontu budynku
Biblioteki Pedagogicznej usytułowanej na nieruchomości przy ul. Zwolińskiego 8d, doposażenie sali
konferencyjnej oraz stworzenie na terenie biblioteki placu zabaw, siłowni plenerowej oraz obiektów
małej architektury sportowej (stolik szachowy i stół pingpongowy) przyczyni się do stworzenia na
mapie województwa nowego miejsca zapobiegającego zjawisku „atomizacji społeczeństwa”.
Stworzone
centrum
będzie
służyło
ponadlokalnym
strukturom
(np. stowarzyszenia, fundacje) jako miejsca spotkań i wymiany informacji. Elementy plenerowe posłużą
mieszkańcom i wzbogacą ofertę dla użytkowników biblioteki.
W dzisiejszych czasach cyfrowej komunikacji warto wskazywać wagę bezpośredniego kontaktu. Taniec
uczy samodyscypliny, kształtuje umiejętność pracy w grupie. Więzi rodzące się na treningach często
przekształcają się w wieloletnie przyjaźnie. Regularne zajęcia i zawody taneczne wzmacniają siłę woli,
wytrwałość, niwelują stres przed występami publicznymi. Dzieci to najważniejsza grupa mieszkańców.
Od ich wychowania, sposobu życia, zależy przyszłość naszego regionu. Chcąc mieć
za kilka lat osoby zdrowe, ambitne i zsocjalizowane działajmy już dziś! Niezbędni są trenerzy, którzy
zmotywują do wysiłku fizycznego. Poprzez regularne treningi pokażą radość z samodoskonalenia.
Cechy, które nabędziemy za młodu, zaprocentują na całe życie. Dajmy sobie na to szansę!
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TYTUŁ ZADANIA

Bezpiecznie nad wodązajęcia edukacyjne
i szkoleniowe

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

135 000,00

Głównymi celami programu "Bezpiecznie nad wodą - zajęcia edukacyjne i szkoleniowe"
przeznaczonego dla dzieci 5-6 letnich, oraz dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży jest kształtowanie
właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w wodzie. Program przedstawi
dzieciom w wieku przedszkolnym w zabawny i ciekawy sposób wszystkie kwestie związane
z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. Zajęcia zostaną przeprowadzone w przedszkolach,
na pływalniach, nad zbiornikami wodnymi na kąpieliskach. Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
będzie uczestniczyła w zajęciach o charakterze edukacyjnym, dotyczącym unikania zagrożeń
i udzielania pierwszej pomocy oraz posługiwanie się sprzętem wykorzystywanym do ratownictwa.

W271

Sąsiedzkie mikrodziałaniaprogram wsparcia
inicjatyw sąsiedzkich
w subregionie wschodnim

300 000,00

W275

Jarmark Świętojański
nad Mrożycą

47 600,00

Mikrodziałania sąsiedzkie mają być lokalnym programem mikrodotacji wspierających aktywność
mieszkańców subregionu wschodniego obejmującego powiat/miasto Skierniewice oraz powiaty:
skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński. Zadanie ma na celu aktywizację
obywatelską mieszkańców poprzez udzielanie im mikrowsparcia od 1000 zł do 5000 zł na realizację
oddolnych projektów wspólnie ze swoimi sąsiadami, lokalnymi NGO, grupami nieformalnymi.
Mieszkańcy będą realizować działania samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych.
Wybrany przez Urząd Marszałkowski Operator mikrograntów będzie lokalnie współpracował z grupami
zapewniając im wsparcie na etapie tworzenia pomysłów na projekty, realizację projektów i ich obsługi.
Mikrodotacje będą udzielane w drodze konkursu, gwarantującego równy udział wszystkich
podmiotów.
„Jarmark Świętojański nad Mrożycą” jest projektem mającym na celu propagowanie kultury ludowej.
Szczególny nacisk zostanie położony na ukazanie folkloru Ziemi Brzezińskiej i jego związków
z folklorem opoczyńskim, rawskim i łowickim. Chcemy pokazać zarówno swoistość brzezińskiej kultury
ludowej, jak i fakt jej wyrastania z tych samych korzeni, z których wyrosło ludowe dziedzictwo innych
regionów województwa. Projekt odpowiada więc na uwypukloną w analizie SWOT „Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego” słabość integracji społeczeństwa województwa polegającą
na niedostatecznie rozwiniętym poczuciu tożsamości terytorialnej jego mieszkańców. Wzmacnianie tej
tożsamości ma się odbywać głównie poprzez promocję i wspieranie twórczości folklorystycznej oraz
warsztatów rękodzieła ludowego.
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W276

Koncert - Marek Biliński

108 300,00

W278

Kino letnie w Krainie
Rawki

108 576,00

W283

12 wycieczek dla
młodzieży i seniorów
po województwie łódzkim

184.800,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Marek Biliński jest pionierem polskiej muzyki elektronicznej. Zwany często „polskim Michelle Jarrem”
jest wirtuozem syntezatorów. W połączeniu z laserowym show i pokazem świetlnym jego koncerty
wyglądają oszałamiająco. Celem nadrzędnym tego projektu wydaje się promocja polskiej muzyki
elektronicznej, tchnięcie w nią ducha nowego życia, danie siły przebicia wśród tandetnej komercji.
Obecne młode pokolenie nie zna muzyki Pana Marka Bilińskiego, bo po prostu nikt im jej nie lansuje.
Koncert Pana Marka byłby niesamowitą promocją polskiej kultury. Biorąc pod uwagę fakt, że Pan
Marek jest w wieku emerytalnym, może być to ostatnia szansa.
"Kino letnie w Krainie Rawki" to pomysł na realizację 14 wydarzeń kulturalnych w Gminach: Biała
Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice i Żelechlinek. Mieszkańcy terenów
wiejskich mają bardzo słaby dostęp do formy sztuki, jaką jest kino. Wpływ mają na to odległość
od większych miast oraz koszty. Celem projektu jest zwiększenie dostępności kultury dla grup
defaworyzowanych na terenach wiejskich. Realizacja zadania przyczyni się do urozmaicenia wydarzeń
kulturalnych na wsiach. Ideą projektu jest organizacja tego wydarzenia w taki sposób,
by odpowiadało ono potrzebom wszystkich mieszkańców oraz poruszało ważne społeczne tematy.
Projekt sprzyja przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzięki nieodpłatnemu dostępowi
do kultury filmowej.
Zadanie polega na organizacji 12 jednodniowych autokarowych wycieczek edukacyjno-turystycznych każdej po 100 osób dla mieszkańców powiatów: skierniewickiego, rawskiego, brzezińskiego,
tomaszowskiego, opoczyńskiego oraz miasta Skierniewice. Wykonawca zadania rekrutuje 100 osób
powyżej 50 roku życia oraz 100 uczniów spośród szkół ponadgimnazjalnych z każdego wymienionego
powiatu - łącznie 1200 os. Zadanie przewiduje wycieczki w 3 kierunkach według preferencji
uczestników, które powinny być realizowane w lokalizacjach: Łódź, Uniejów i okolice, Spała i okolice.
Celem jest wzrost tożsamości regionalnej oraz zwiększenie wiedzy w temacie historii, kultury
i turystyki.
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W284

Edukacja ekologiczna
z biegiem Rawki promocja krajobrazu
naturalnego na terenie
województwa łódzkiego

115 500,00

W288

SZCZĘŚCIE RODZINY
W TWOICH RĘKACH

266 700,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Realizacja projektu będzie służyła społeczności lokalnej województwa w zdiagnozowaniu stanu
środowiska. Niski poziom wiedzy przyrodniczej, umiejętności praktycznych dzieci, młodzieży, dorosłych
nie pozwala na podejmowanie właściwych inicjatyw w podejściu do ekologii lokalnego środowiska.
Celem projektu jest:
- promocja krajobrazu naturalnego i walorów przyrodniczych województwa Łódzkiego,
- poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez proces edukacyjny,
- kształtowanie postaw obywatelskich w zakresie dbania o środowisko naturalne,
- prowadzenie prac badawczych oraz obserwacji w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
Udział społeczności lokalnej w projekcie przyczynie się do poprawy stanu środowiska naturalnego,
stanowi doskonałą okazję do ukierunkowanej, samodzielnej pracy, która pozostawia najczęściej trwałe
ślady w świadomości.
Celem projektu jest propagowanie idei i działań służących rozwojowi zdrowego i aktywnego życia
rodzin subregionu wschodniego, który realizowany będzie poprzez organizację 4 pikników rodzinnych
pod nazwą Szczęście Rodziny w Twoich Rękach (miasto Skierniewice, powiaty: , rawski, brzeziński,
tomaszowski). Okres realizacji projektu od I 2018 r.-XII 2018 r . Wnioskodawca zakłada, iż organizacja
imprez zostanie wsparta przez działalność wolontariuszy których część będzie rekrutowana spośród
mieszkańców powiatów subregionu wschodniego.
W trakcie pikników mieszkańcy skorzystają z:
a. warsztatów
b. prezentacja produktów ekologicznych
c. porad medycznych i psychologiczno-pedagogicznych
d. konkursów rodzinnych
e. atrakcji (plac zabaw, dmuchańce)
f. koncertu artystycznego na zakończenie imprezy.
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W290

Podróż w przeszłość

67 470,00

W294

BIOGOSPODARKA
MIĘKKA
W WOJEWÓDZTWIE
ŁÓDZKIM na wybranych
przykładach - Film
Promocyjny

83 000,00

W295

Młodzieżowe Forum
Partycypacji "Let's
participate"

44 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Podróż w przeszłość ma za zadanie integrację różnych grup społecznych poprzez poznawanie historii.
Zadanie ma charakter edukacyjny dostosowany do wieku, możliwości i stopnia zainteresowania
przeszłością. Projekt ma uczyć przez zabawę. Wybrałam okres średniowiecza (Rawa Mazowiecka).
Wystawy muzealne (średniowieczna umożliwia zwiedzanie osobom niewidomym). Człowiek
od zarania dziejów uzależniony jest od przyrody, a jego działania pozostawiają zawsze w niej ślad.
Proponuję nocne podglądanie różnorodnych i zaskakująco pięknych ciem, świetlików i sów.
Zadaniem projektu będzie zrealizowanie krótkiego filmu (ok. 25 min.) o charakterze proekologicznym,
edukacyjnym, z naciskiem na lokalną biogospodarkę miękką. Film stałby się reklamą woj. łódzkiego, a
zarazem źródłem informacji dla szkół wyższych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
Rozwiązałby
problem
lokalnej
przedsiębiorczości
i
bioekonomii
na terenie woj. łódzkiego. Byłby materiałem innowacyjnym, określającym nasze podejście
do własnego środowiska lokalnego, skutkującego poprawą środowiska krajowego. Pomysł ten zrodził
się z potrzeby zdrowego działania, nieszkodliwego dla człowieka, na obszarze jego zamieszkania,
przynoszącego mu bioekonomiczne zyski. Motto filmu: "Korzystne DLA MNIE, korzystne
DLA REGIONU".
Procesy partycypacyjne i współuczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji stają się
coraz powszechniejsze i nadaje się im coraz większą wagę. Procesy kształtujące nasze otoczenie
(np. Budżet partycypacyjny, procesy rewitalizacyjne, tworzenie dokumentów planistycznych,
strategicznych i inwestycje) wymagają właściwego poziomu dialogu. Jedną z najważniejszych grup jest
młodzież, która musi być świadoma, jak istotna jest możliwość współdecydowania o przyszłości miejsc,
w których żyjemy oraz musi mieć odpowiednią wiedzę, aby podejmowane decyzje były najlepsze. Cel
ten zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie w Tomaszowie Mazowieckim, Młodzieżowego Forum
Partycypacji "Let's participate" dla 45 osób w wieku 15-19 lat, będących reprezentantami subregionu
wschodniego obejmującego: powiat/miasto Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, rawski,
brzeziński, tomaszowski, opoczyński.

25
KOD
ZADANIA
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W296

ŁÓDZKIE MORSY
PLUSKAJĄ SIĘ W ZALEWIE
BATORÓWKA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

56 100,00

Organizacja w okresie od października do grudnia 2018 roku cotygodniowych (12 razy) zimowych
kąpieli w lodowatej wodzie, 50 morsów w odkrytym zbiorniku Zalew Batorówka, zapewnienie gorących
posiłków po kąpieli, w tym napoje rozgrzewające z imbirem dla uczestników, zakup 50 szt. tzw.
pingwinków do przebrania dla uczestników morsowania.

26

SUBREGION POŁUDNIOWY
(obejmujący miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, radomszczański, bełchatowski, łódzki wschodni)
KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

PD300

Dzień sąsiada z gwiazdami
- dobrosąsiedzki piknik
kulturalno-sportowy gmin
powiatu łódzkiego wschodniego w Rzgowie

PD303

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu pieszych na
skrzyżowaniu DW 714
z drogą powiatową 2922 E
w miejscowości Kalino

PD304

Przyrodnicze osobliwości
województwa łódzkiego
ze szczególnym
uwzględnieniem Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
i okolic

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

179 500,00

Idea wydarzenia pn. Dzień sąsiada z gwiazdami - dobrosąsiedzki piknik kulturalno-sportowy gmin
powiatu łódzkiego-wschodniego w Rzgowie promuje wzmocnienie sąsiedzkiej życzliwości
i solidarności gmin powiatu łódzkiego-wschodniego dla lepszej współpracy w przyszłości. Święto ma
integrować mieszkańców, a także promować dorobek kulturalny oraz lokalne osiągnięcia sportowe
poszczególnych gmin. Atrakcją pikniku będzie występ gwiazdy muzyki pop oraz wizyta zawodników
różnych dyscyplin sportowych. Gry i zabawy dla dzieci zorganizują animatorzy. Uczestnicy pikniku będą
mogli skorzystać z oferty gastronomicznej.

182 000,00

Celem zdania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu DW714 z drogą powiatową
2922E w miejscowości Kalino poprzez wybudowanie przejścia dla pieszych i chodnika w obrębie tego
skrzyżowania. Skrzyżowanie to należy do szczególnie niebezpiecznych. Dochodzi tutaj do wielu zdarzeń
drogowych oraz śmiertelnych potrąceń pieszych.

300 000,00

Zadanie to ma na celu: przybliżenie wiedzy na temat osobliwości przyrodniczych regionu, podniesienie
poziomu świadomości ekologicznej i środowiskowej wśród mieszkańców województwa łódzkiego,
rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze oraz inspirowanie aktywnej
postawy ludzi wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach z przyrodą. Poprzez takie elementy jak
pikniki, spływy kajakowe, konkursy, wyjazdy szkoleniowe, połączone z kampanią medialną w
przystępny sposób przekazana zostanie wiedza na temat cennych przyrodniczo terenów w regionie
wraz z informacją o sposobach ochrony. W czasie niezwykle szybko postępującej degradacji środowiska
wyjątkowo pilnym i ważnym zadaniem staje się uświadamianie społeczeństwu tego problemu.
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PD305

Letni Festiwal
w Kolegiacie Wolborskiej

16 150,00

PD310

Promocja czytelnictwa
i bibliotek

59 000,00

PD311

Konkurs
"INFORMATYCZNY
PUCHAR"

33 500,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Festiwal w Kolegiacie Wolborskiej - to cykl czterech koncertów muzyki klasycznej. Festiwal ma na celu
umożliwienie mieszkańcom województwa darmowy dostęp do zasobów kultury wyższej. Społeczność
małych miejscowości nie ma na co dzień możliwości skorzystania z oferty kulturalnej teatru
czy filharmonii, tak jak ludzie w dużych miastach. Festiwal odbędzie się latem, dlatego w koncertach
uczestniczyć będą również letnicy - wielu z nich to osoby z woj. łódzkiego. Koncerty niosą ze sobą walor
edukacyjny. Słuchacze poznają bliżej sylwetki sławnych kompozytorów oraz artystów występujących
na wolborskim festiwalu. Oprócz muzycznych koncertów odbywać się będą również spektakle słownomuzyczne z udziałem znanych aktorów i artystów.
Zorganizowanie w powiecie piotrkowskim: spotkań autorskich z pisarzami, prezentacji oferty
dla czytelników przez 10 bibliotek powiatu piotrkowskiego, warsztatów edukacyjnych „Spotkanie
z historią – papier ręcznie czerpany”, konkursu plastycznego „Książka moich marzeń” w trzech
kategoriach wiekowych. Formą promocji czytelnictwa będzie też koncert muzyki klasycznej
inspirowany muzyką z adaptacji filmowych znanych dzieł klasyków literatury polskiej.
Zadanie wzbogaci także organizacja literackiej gry terenowej dla dzieci i dorosłych opartej o fabułę
wybranej książki oraz literackiego pokoju zagadek (escape room). Odbędzie się także panel dyskusyjny
o na temat czytelnictwa i znaczenia jakie ma wsparcie władz samorządowych
dla działalności statutowej bibliotek w powiecie piotrkowskim.
Zadaniem jest promocja kierunków technicznych w szkołach i na uczelniach w naszym obszarze,
co wpłynie pozytywnie na strukturę zatrudnienia absolwentów. W tym celu chcemy wykorzystać
i rozszerzyć sprawdzoną już formułę konkursu wiedzy informatycznej. Planowane są dwa etapy
konkursu. Pierwszy ma charakter quizu na platformie e-learningowej. Przewidywana liczba
uczestników etapu to około 1000 osób. Z nich zostanie wyłonione grono finalistów, którzy wezmą
udział w etapie stacjonarnym. Etap ten połączony będzie z sesją popularnonaukową oraz pokazami
nowości z branży IT. W tym wydarzeniu mogą wziąć udział uczestnicy, uczniowie zainteresowanych
szkół oraz przedstawiciele uczelni wyższych, firm związanych z branżą IT i stowarzyszeń
informatycznych.
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PD312

Zakup sprzętu
ratowniczego
dla poprawy
bezpieczeństwa osób
przebywających
na obszarze Zalewu
Sulejowskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

300 000,00

Zakup sprzętu specjalistycznego dla podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego w celu
poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze Zalewu Sulejowskiego położonego
na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

PD313

Folk - Festiwal

147 930,00

PD314

Łódzkie w rytmie DISCO koncert dyskotekowy
dla mieszkańców

300 000,00

Zadanie pn. "Folk - Festiwal" zakłada wzbogacenie oferty kulturalnej województwa łódzkiego
o jednodniową kulturalną imprezę plenerową, oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej
w województwie łódzkim, wpisując się tym w realizację celów zawartych w Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2020.
Prezentacja w trakcie imprezy m.in. zespołów folklorystycznych, orkiestr dętych, kapel miejskich,
artystów ludowych, regionalnego "jadła" przygotowanego przez koła gospodyń wiejskich, stworzy
osobom z różnych środowisk kulturowych, etnicznych i religijnych możliwości uczenia się
międzykulturowego i poszanowania różnorodności kulturowej.
Zadanie polega na organizacji otwartego dostępnego dla mieszkańców województwa koncertu
popularnej muzyki rozrywkowej w sezonie wiosenno-letnim.
Cele zadania:
- dostarczenie mieszkańcom popularnej, poszukiwanej w sezonie wiosenno-letnim rozrywki,
- promocja popularnej kultury masowej,
- promocja Koluszek jako miasta otwartego i przyjaznego sąsiadom,
- integracja mieszkańców województwa.
Uczestnikami będą mieszkańcy podregionów: południowego, wschodniego i miasta Łodzi. Planowany
termin: czerwiec 2018 r.
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KOD
ZADANIA

PD317

TYTUŁ ZADANIA
Montaż zestawów
natywnych
podświetlanych znaków
D-6 z systemem zasilania
solarnego i generatorem
wiatrowym

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

64 000,00

Celem niniejszego zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 483, która
przebiega przez gminę Szczerców. Przedmiotowe znaki zapewnią zdecydowanie bezpieczeństwo
wszystkich mieszkańców gminy.

PD318

"RUSZAJ Z NAMI
NA ŻAGLE - sportowe lato
dla młodzieży
z województwa
łódzkiego!"

88 360,00

PD319

Senior aktywny - senior
zdrowy

43 820,00

"RUSZAJ Z NAMI NA ŻAGLE - SPORTOWE LATO DLA MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"
to projekt odpowiadający zapotrzebowaniu dzisiejszych czasów, w których młodzież swoje wolne
chwile spędza przed ekranem komputera lub telefonu. Projekt zakłada przeszkolenia i zachęcenia
młodzież do żaglówek, realizację cyklu działań o charakterze sportowym. Jego dodatkowym atutem
jest zwiększenie kompetencji młodych ludzi w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Będzie
on realizowany od maja do września 2018 roku. Wśród głównych celów projektu są:
- stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku; - wskazanie alternatywnych form spędzania czasu
wolnego;
- integracja młodzieży z terenu województwa łódzkiego. Zakładamy, że w projekcie weźmie udział 60
osób.
Zadanie dotyczy reintegracji społecznej osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz zwiększeniem ich pozazawodowej działalności- uczestnicy osoby starsze oraz dorośli, dzieci.
Zaplanowano cykl warsztatów m.in.: rękodzieła typu ceramika, biżuteria, decoupage, wiklina
papierowa, itp. oraz zajęcia ruchowe i taneczne. Zakończenie-uroczyste podsumowanie w formie
konferencji z pokazem prac oraz występem tanecznym i poczęstunkiem. Zajęcia przyczynią się
do poprawienia sprawności seniorów, reintegracji seniorów i osób młodszych, w tym dzieci. Będą
służyły większej wiedzy i umiejętności w zakresie rękodzieła ludowego i artystycznego naszego regionu.
Ta aktywność będzie potrzebna do poprawy sprawności manualnej oraz wyuczenia nowych technik, by
móc je przekazać np. młodszym członkom społeczności.
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PD322

BLIŻEJ ZDROWIA Profilaktyka zdrowia
i aktywności sportowej
wśród osób w wieku 50+

147 022,22

PD329

Program Rodzinna
Promocja Aktywności
Fizycznej dla Zdrowia
"Sportowa Rodzina"

159 000,00

PD334

MODERNIZACJA
ODDZIAŁU
DERMATOLOGICZNEGO
W SZPITALU
WOJEWÓDZKIM
IM. JANA PAWŁA II
W BEŁCHATOWIE

296 911,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Projekt BLIŻEJ ZDROWIE dot. Promocji aktywnego stylu życia wśród mieszkańców terenów wiejskich
i małych miejscowości do 10 tys. osób z powiatów bełchatowskiego i łaskiego, którzy ukończyli 50 lat i
zachęcania ich do9 uprawiania aktywności sportowej. Odpowiada na problem utrudnionego dostępu
do zorganizowanej oferty zajęć sportowych skierowanych do tej grupy osób wynikający
z braku takiej oferty, odpowiednich instruktorów, lub utrudnień w dostępie do obiektów sportowych
w miastach powiatowych. Celem projektu jest umożliwienie minimum 200 osobom, które ukończyły
50 lat i starszych dostępu do różnych form aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć z jogi,
gimnastyki/fitnessu oraz aqua-areobiku w miejscowościach Zelów, Drużbice, Buczek, Czestków.
Program skierowany jest do rodzin subregionu południowego. Udział w nim weźmie 200 rodzin(około
800 osób), po 40 rodzin z 5 powiatów. Zadanie ma charakter sportowy. Rodziny uczestniczące będą
wielopokoleniowe. Celem jest integracja rodzinna. W rodzinie znacznie łatwiej jest przekonać
i zachęcić do zdrowotnego stylu życia bliskiego członka rodziny. Rodzinny udział w aktywności ruchowej
przynosi wzajemną mobilizację do systematycznej aktywności. Na stan zdrowia populacji poprzez te
zadanie wpływają takie czynniki jak zachowania zdrowotne, dostęp do zdrowego sposobu odżywiania,
stopień aktywności fizycznej, uzależnienia. Rekreacja ruchowa stwarza więzi rodzinne, pozytywnie
wpływa na relacje nie tylko rodzinne, ale i społeczne.
Oddział dermatologiczny funkcjonuje w strukturze Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II
w Bełchatowie jako jednostka udzielająca świadczeń medycznych w ramach NFZ. W oddziale rocznie
hospitalizowanych jest około 600 pacjentów z wszelkimi i schorzeniami dermatologicznymi. Głównym
problemem obecnie funkcjonującego oddziału jest nadmiernie wyeksploatowana infrastruktura, która
utrudnia, a nawet uniemożliwia utrzymanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego. Założeniem
inwestycji jest przede wszystkim przeprowadzenie prac modernizacyjnych pomieszczeń
poszczególnych obszarów dla potrzeb oddziału, których obecny stan jest niezadawalający. Pomimo
podejmowania działań naprawczych tuż po powstaniu defektu, infrastruktura w naturalny sposób
ulega znacznemu wyeksploatowaniu. Zrealizowanie przedmiotowego projektu ma na celu stworzenie
lepszych warunków do pobytu oraz leczenia pacjentów.
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PD335

Piotrków Trybunalski
doda Ci skrzydeł szkolenia lotnicze
dla mieszkańców

156 000,00

PD336

Organizacja imprezy
sportowej. Ultramaraton
kajakowo rowerowo
biegowy IRON SIMPLE
HUMAN

27 600,00

PD337

Nie bójmy się ratować
życia - cykl kursów
pierwszej pomocy

180 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem projektu jest kształtowanie postaw konstruktywnego spędzania wolnego czasu
poprzez szkolenie szybowcowe dla 20 osób i organizację 100 szt. lotów zapoznawczych. Projekt
umożliwi mieszkańcom zapoznanie się i wdrożenie w lotnicze środowisko i jego kulturę. Z uwagi
na bogate tradycje lotnicze Polski i światową dominację w sportach lotniczych warto nieustannie
poszukiwać i odkrywać nowe talenty lotnicze. Jako uzasadnienie potrzeb realizacji projektu należy
wskazać umożliwienie dostępu do wyszkolenie szybowcowego dla mieszkańców o ograniczonych
zasobach finansowych. Ideą jest dynamiczny rozwój i kultywowanie 100-letniej tradycji polskiego
lotnictwa, jednego z najstarszych i najbardziej zasłużonych na świecie. Bezpłatne szkolenia rozwiązują
problem dostępności tego typu szkoleń dla mieszkańców.
Ultramaraton jest wzorowany na drużynowych wyścigach Discovery Challange w tym wypadku
rywalizacja będzie się odbywać w dwu osobowych zespołach. Zespół startuje do wyścigu kajakowego
na dystansie 4 km, następnie przesiada się na rowery i pokonuje dystans 220 km i kończy biegiem
na dystansie 15 km. Impreza organizowana cyklicznie przyczyni się do rozpropagowania pięknych
terenów wyżyny Przedborskiej wśród ludzi uprawiających turystykę rowerową, ożywi w wymiarze
sezonowym wyludnione obszary Gminy Wielgomłyny i Kobiele Wielkie, da impuls do rozwoju
agroturystyki na tych obszarach. Atutem imprezy jest również wyróżnienie. Formuła jest unikatowa
nawet w skali kraju.
Celem projektu jest propagowanie i przybliżanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Cykl kursów pierwszej pomocy, będzie odbywał się w trzech
miastach subregionu południowego. Na kursach mieszkańcy województwa zdobędą niezbędną wiedzę
oraz poznają właściwe wzorce zachowań podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w tym
sposoby radzenia sobie ze stresem. Włączeni w sztukę udzielania pierwszej pomocy mieszkańcy
wyrobią w sobie odpowiednie nawyki, które być może za kilka lat, zaowocują uratowaniem życia
potrzebującej osobie. Nauka pierwszej pomocy pomoże przełamać barierę strachu związaną z
udzielaniem pierwszej pomocy oraz wykształci prawidłową postawę wobec zagrożeń i sytuacji
nadzwyczajnych.
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PD346

ROZWÓJ DZIĘKI
AKTYWNOŚCI

299 300,00

PD348

Szpitalny Zielony Park
Rehabilitacyjny

296 300,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
W dzisiejszych czasach cyfrowej komunikacji warto wskazywać wagę bezpośredniego kontaktu. Taniec
uczy samodyscypliny, kształtuje umiejętność pracy w grupie. Więzi rodzące się na treningach często
przekształcają się w wieloletnie przyjaźnie. Regularne zajęcia i zawody taneczne wzmacniają siłę woli,
wytrwałość, niwelują stres przed występami publicznymi. Dzieci to najważniejsza grupa mieszkańców.
Od ich wychowania, sposobu życia, zależy przyszłość naszego regionu. Chcąc mieć
za kilka lat osoby zdrowe, ambitne i zsocjalizowane działajmy już dziś! Niezbędni są trenerzy, którzy
zmotywują do wysiłku fizycznego. Poprzez regularne treningi pokażą radość z samodoskonalenia.
Cechy, które nabędziemy za młodu, zaprocentują na całe życie. Dajmy sobie na to szansę!
Projekt SZPITALNY ZIELONY PARK REHABILITACYJNY dotyczy stworzenia miejsca wyposażonego
w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny wspomagający powrót pacjenta do sprawności psychofizycznej
przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod usprawniania w przyjaznym otoczeniu zieleni. Zadanie
to polega na budowie siłowni zewnętrznej na terenie Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im.
Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Teren wyłożony będzie bezpieczną nawierzchnią
antypoślizgową, a wokół ustawione będą ławeczki. Siłownia składać się będzie z zestawu urządzeń do
rehabilitacji ruchowej. Sprzęt ten służy do polepszenia sprawności fizycznej organizmu, a jego
usytuowanie na terenie zielonym szpitala wzmocni funkcjonowanie układu oddechowego i
odpornościowego osób rehabilitowanych. Z siłowni zewnętrznej korzystać będzie cała lokalna
społeczność.
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PD349

Edukacja prozdrowotna
poprzez zajęcia ruchowe
i wykładowe "Aktywny
Senior"

177 000,00

PD351

"Na Świętego Marcina
najlepsza gęsina".
Wydarzenie połączone
z obchodami 11 listopada

46 470,00

PD352

V Maraton Wokół Zalewu
Sulejowskiego. Wrzesień
2018

74 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Zadanie o charakterze społecznym i prozdrowotnym skierowane do około 1000 osób powyżej 60 roku
życia oraz ich rodzin. Ma na celu wyeliminowanie szkodliwych nawyków dla zdrowia, poprzez
zaangażowanie tej grupy społecznej do aktywnego trybu życia i regularnego badania ich stanu zdrowia,
poprawy stanu zdrowia, zapobiegania ich starzeniu się.
Zadanie prowadzone będzie w 2 częściach: teoretycznej i praktycznej.
W części teoretycznej przeprowadzone zostaną wykłady (przez rehabilitantów, psychologów,
diabetyków) na temat zdrowego żywienia. Przeprowadzone zostaną bezpłatne badania: pomiaru
ciśnienia, cukru, mammograficzne i cytologiczne.
W części praktycznej zorganizowane zostaną zajęcia ruchowe, rekreacyjne mające na celu
ukształtowanie nawyku do systematycznej aktywności ruchowej, o charakterze sportowo-zabawoworehabilitacyjnym.
W ramach budżetu partycypacyjnego chcemy 11 listopada 2018r. zorganizować wydarzenie
pn. „Na świętego Marcina najlepsza gęsina” dostępne dla mieszkańców województwa łódzkiego.
Zadanie polega na połączeniu tradycji świętomarcińskich z uroczystym świętowaniem Dnia
Niepodległości oraz promowaniem tradycji kulinarnych i kulturowych. Celem organizacji wydarzenia
jest reaktywowanie staropolskiego obyczaju związanego z przygotowywaniem potraw z gęsiny w dniu
11 listopada oraz zwiększenie świadomości mieszkańców regionu na temat tradycji z nim związanych.
Projekt ma na celu integrację mieszkańców oraz budowanie tożsamości regionalnej
poprzez prezentację dorobku kulturowego. Brak tożsamości regionalnej i integracji środowisk
zamieszkujących województwo przemawia za stworzeniem uroczystości, która pozwoli rozbudować
więzi wspólnotowe i lokalny patriotyzm.
Celem "V Maratonu Wokół Zalewu Sulejowskiego" jest krzewienie kultury fizycznej oraz promocja
Województwa łódzkiego i Gminy Sulejów. Maraton stał się cykliczną imprezą na stałe wpisującą się
w kalendarz imprez sportowych dla kolarstwa przełajowego i biegów terenowych. Jest promocją
walorów turystycznych i rekreacyjnych Zalewu Sulejowskiego i okolic. Propagowanie zdrowego tryby
życia, sportu, turystyki i rekreacji poprzez integrację biegaczy, rowerzystów i kibiców,
w tym społeczności lokalnej. W 2016 r. udział wzięło blisko 400 osób.
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PD354

Sąsiedzkie mikrodziałania
- program wsparcia
inicjatyw sąsiedzkich
w subregionie
południowym

300 000,00

PD355

Bezpieczeństwo
mieszkańców powiatu
łódzkiego wschodniego Skuteczna Profilaktyka

100 000,00

PD358

ZAJĘCIA TANECZNE
I PŁYWACKIE DLA DZIECI
Z UBOGICH RODZIN
ZWIEŃCZONE OBOZEM
SPORTOWYM

235 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Mikrodziałania sąsiedzkie mają być lokalnym programem mikrodotacji wspierającym aktywność
mieszkańców podregionu. Zadanie ma na celu aktywizację obywatelską mieszkańców
poprzez udzielanie im mikrowsparcia od 1000 zł do 5000 zł na realizację oddolnych projektów wspólnie
ze swoimi sąsiadami, lokalnymi NGA, grupami nieformalnymi. Mieszkańcy będą realizować działania
samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wybrany przez Urząd Marszałkowski
Operator mikrograntów będzie lokalnie współpracował z grupami zapewniając im wsparcie na etapie
tworzenia pomysłów na projekty, realizację projektów i ich obsługi. Mikrodotacje będą udzielane w
drodze konkursu, gwarantującego równy udział wszystkich podmiotów.
Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i ich zaufania
do przedstawicieli służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez:
1. Podniesienie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką.
2. Przeprowadzenie szkoleń dla rodziców.
3. Utworzenie scenariuszy zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej umożliwiających
prowadzenie spotkań przez zaproszone osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na temat
bezpiecznych zachowań/zagrożeń bezpieczeństwa.
4. Przeprowadzenie działań profilaktycznych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
uatrakcyjnionych przez rozpropagowanie gadżetów wpływających na poprawę bezpieczeństwa.
Celem zadania jest organizacja zajęć sportowych (tanecznych i pływackich) dla 100 dzieci z ubogich
rodzin z Radomska i okolic, a także wyjazd dzieci na letni obóz sportowy. Zwieńczeniem projektu będzie
organizacja zawodów pływackich oraz tanecznych. Projekt zatem będzie miał nie tylko charakter
sportowy, ale również turystyczny, edukacyjny i prozdrowotny.
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PD364

Oznakowanie obiektów
turystycznych na odcinku
Łódzkiej Magistrali
Rowerowej N-S

21 670,00

PD369

"WIEM JAK BEZPIECZNIE
PO DRODZE PORUSZAĆ
SIĘ" - akcja profilaktyczna
dla uczestników ruchu
drogowego

10 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego pt. "Oznakowanie
obiektów turystycznych na odcinku Łódzkiej Magistrali Rowerowej N-S" polegać będzie
na oznakowaniu najciekawszych obiektów turystycznych znakami typu E-10 oraz E-9. Znaki
zlokalizowane będą na poboczach dróg powiatowych, gminnych i będą informacją dla osób
podróżujących szlakiem, gdzie znajdują się najciekawsze zabytki godne zobaczenia. Dobre
oznakowanie dojazdu do obszarów turystycznych jest kluczowym punktem obsługi podróżujących
turystów w województwie, dzięki czemu turysta odczuje większą satysfakcje z pobytu i chętnie
do niego powróci. Znaki te wpiszą Polskę w rozpoznawalny na całym świecie system oznakowania
turystycznego, jednocześnie ułatwiając poruszanie się po najatrakcyjniejszych miejscach naszego
województwa.
Akcja profilaktyczna przy ciągach komunikacyjnych w ramach której odbędą się pogadanki
z uczestnikami ruchu drogowego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy będą mieli
możliwość skorzystania z symulatorów dachowani i zderzeń, a także przeprowadzenia czynności
reanimacyjnych na fantomie. Akcja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach
wojewódzkich znajdujących się w powiecie łódzkim wschodnim i powiatach ościennych a także
uświadomienie, jak może zakończyć się brawura na drodze. Uczestnicy akcji zostaną obdarowani
gadżetami odblaskowymi
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PD370

Kulinarna karuzela
regionu łódzkiego
w rytmach disco polo
dance

PD375

WYMIANA CENTRALI
TELEFONICZNEJ
I URUCHOMIENIE
NOWYCH
FUNKCJONALNOŚCI
TELEINFORMATYCZNYCH
DLA PACJENTÓW
W SZPITALU
WOJEWÓDZKIM
W BEŁCHATOWIE

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

284 210,00

Promocja i propagowanie spędzania wolnego czasu przez całe rodziny oraz kultywowanie tradycji
kulinarnych wielu pokoleń. Celem zadania jest ocalenie od zapomnienia potraw regionalnych
województwa łódzkiego, a także promowanie nowych smaków kulinarnych. W wydarzeniu wezmą
udział mieszkańcy i miłośnicy kultywowania tradycji kulinarnych (koła gospodyń wiejskich, restauracje,
smakosze i koneserzy kuchni oraz potraw regionalnych).
W towarzyszącym wydarzeniu konkursie wytypowane zostaną zwycięskie potrawy w następujących
kategoriach:
Najsmaczniejsza potrawa,
Najbardziej efektowana potrawa,
Najbardziej zaskakująca potrawa.
Proponuje się, aby wydarzeniu towarzyszyły występy gwiazd muzyki disco polo oraz występ artysty
kabaretowego. Miło spędzony czas pozwoli na integrację wielu pokoleń.

166 300,00

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie w ramach zadania zamierza wymienić obecnie
użytkowaną centralę telefoniczną oraz uruchomić dodatkowe funkcjonalności tj. system rejestracji
telefonicznej pacjentów i system nagrywania i archiwizacji rozmów przychodzących. Wdrożenie
zadania zdecydowanie poprawi jakość realizowanych procesów w Szpitalu, w szczególności
w zakresie komunikacji telefonicznej z pacjentami. Przyczyni się do optymalizacji rejestracji pacjenta,
skróci czas obsługi i ograniczy konieczność przyjazdu pacjentów do rejestracji. Ponadto zapewni
odpowiedni poziom bezpieczeństwa osób dzwoniących do Szpitala na wypadek ewentualnej
konieczności dostępu do nagrań i analizy zgłoszeń, co z pewnością przełoży się na poziom obsługi
i poczucie komfortu pacjentów.
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PD382

Zdrowy kręgosłup profilaktyka wad postawy
jako czynnik
prawidłowego rozwoju
dziecka

PD383

SYSTEM INFORMATYCZNY
USPRAWNIAJĄCY
REJESTRACJĘ PACJENTÓW
DO PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH
W SZPITALU
WOJEWÓDZKIM
W BEŁCHATOWIE

PD385

Ponadpowiatowe
aktywne weekendy
rodzinne

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

219 876,00

"Projekt „Zdrowy kręgosłup - profilaktyka wad postawy jako czynnik prawidłowego rozwoju dziecka".
Celem projektu jest przeprowadzenie badań przez ortopedę, dzieci klas l-IV szkół podstawowych, gmin
podmiejskich i wytypowanie grupy osób, która będzie następie uczestniczyć w ćwiczeniach
korekcyjnych. Przeciwdziałanie wadom postawy i ich profilaktyka są bardzo istotne dla prawidłowego
rozwoju dziecka, nieleczone są często przyczyną późniejszych problemów zdrowotnych
i ograniczeniem dla rozwoju osób chcących rozwijać swoje pasje i plany o wymarzonej szkole i pracy.

259 300,00

System informatyczny usprawniający rejestrację pacjentów do poradni specjalistycznych zakłada
wdrożenie systemu kolejkowego z biletomatem w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II
w Bełchatowie. W nowoczesnym systemie opieki zdrowotnej, zarządzanie procesem rejestracji
i ruchem pacjentów w placówce medycznej jest kluczowym elementem obsługi. System przyczyni się
do skrócenia czasu obsługi i wyeliminowaniu kolejek oczekujących, tak by poczucie komfortu pacjenta
było na jak najwyższym poziomie.

246 680,00

Założeniem projektu jest zorganizowanie na terenie gminy Tuszyn w 2018 animowanych zajęć
weekendowych dla dzieci i rodzin. Będzie sportowo, zdrowo, edukacyjnie, bajkowo, muzycznie,
ekologicznie, kolorowo i bardzo ciekawie. Każdy weekend to nowe wyzwania, pomysły na aktywne
spędzanie czasu i na integrację środowiska. Bądźmy razem! Wiek, płeć i przekonania religijne
nie mają znaczenia. Podejmiemy działania ukierunkowane na: integrację rodzin z terenów gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich województwa, wzmocnienie więzi społecznych, wzbogacenie oferty
rekreacji na terenie województwa, inspirowanie działań pobudzających aktywność społeczną.
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PD390

Drzwi do kariery - otwarty
konkurs muzyczny

130 000,00

PD391

SPŁYW KUPAŁY

187 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem projektu jest konfrontacja osiągnięć amatorskich zespołów muzycznych, małych form muzyki
rozrywkowej oraz artystów indywidualnych. Konkurs pozwoli na wyłonienie talentów spośród
wykonawców, prezentację artystyczną, wymianę doświadczeń między uczestnikami, instruktorami
i organizatorami życia muzycznego. realizacja projektu spopularyzuje wiele wartościowych
i ciekawych kompozycji oraz upowszechni sztukę muzyczną. Dla najlepszych artystów będą
przewidziane nagrody - w tym możliwość nagrania płyty w profesjonalnym studiu muzycznym. konkurs
zakończy koncert gwiazdy wieczoru.
Dwudniowa impreza, podczas której odbędą się 3 spływy kajakowe o różnym stopniu trudności. Całej
imprezie towarzyszyć będą imprezy tematyczne promujące region. Spływ Kupały odbędzie się
w dniach 29-30 czerwca. Pod koniec pierwszego dnia odbędzie się rozpalanie ognia sobótkowego,
szukanie kwiatu paproci, rzucanie wianków oraz tańce i śpiewy. Imprezie towarzyszyć będzie koncert
oraz regionalna kuchnia. Głównym celem jest wypromowanie tej części ziemi łódzkiej
jako atrakcyjnego turystycznie, a zwłaszcza walorów Pilicy, Przedborskiego i Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego. Spływ Kupały to szansa na odbudowę regionalnej tożsamości w strojach, smakach
oraz obrzędach ludowych. Połączenie tradycji i czynnej formy wypoczynku będzie platformą łączącą
pokolenia regionu.

39

SUBREGION ZACHODNI
(obejmujący powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański)
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Z400

"PSTRYK KRESKA!-HA HA
HA:)". Konkurs
fotograficzno-plastyczny
pod hasłem:
Region na wesoło

24 000,00

Z401

XII Sejmik Wiejskich
Zespołów Teatralnych
w Ożarowie

74 585,00

Z402

Zbiornik Jeziorsko i Warta
na fali kultury

297 200,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Konkurs polegający na wykonaniu pracy fotograficznej lub plastycznej (grafika, rysunek)
o charakterze satyrycznym w dwóch kategoriach do wyboru: Widok z okna i Ludzie wokół mnie. Praca
(format max. A4) musi nawiązywać do architektury, krajobrazu regionu lub ukazywać ludzi żyjących
w tym otoczeniu. Każdy może przysłać 1 pracę w każdej kategorii. Konkurs oprócz prezentacji zdolności
artystycznych autorów ma na celu przedstawienie regionu w pozytywnym świetle.
TO ŁÓDZKIE - uśmiechnij się!
Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych to dwudniowe wydarzenie kulturalne o zasięgu regionalnym,
którego celem jest upowszechnienie dorobku amatorskich teatrów wiejskich, doskonalenie warsztatu
aktorskiego zespołów przez konsultacje z komisją artystyczną. Sejmiki to spotkanie, które w formie
widowisk teatralnych daje możliwość poznania zwyczajów związanych z życiem codziennym wsi,
tej dawnej, ale i tej współczesnej, gwary i barwnych strojów regionalnych. To także utrwalenie
prezentowanych widowisk w formie nagrań wideo, by zachować dla potomnych wyjątkowe zjawiska
kultury ludowej. Zadanie pozwoli utrwalić tradycje, tak ważne dla podtrzymywania świadomości
i tożsamości kulturowej społeczności.
Zadanie obejmuje zorganizowanie szeregu wydarzeń artystyczno- kulturalnych w Gminie Pęczniew,
Gminie Sieradz oraz Gminie i Mieście Warta położonych nad Zbiornikiem Jeziorsko i rzeką Warta.
Zadanie ma na celu niwelowanie zróżnicowania w poziomie rozwoju cywilizacyjnego w sferze kultury i
zwiększenie dostępu do wydarzeń artystyczno-kulturalnych mieszkańcom z obszarów wiejskich.
Zadanie odpowiada na zdiagnozowane problemy występujące w subregionie poddębicko-sieradzkim,
mianowicie niski poziom dostępności do wydarzeń artystyczno-kulturalnych i brak odpowiedniej
infrastruktury w tym zakresie tj. Teatry, Muzea, Kina, Centra Rozrywkowo-Kulturalne.
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Z404

UCYFROWIENI 45+

94 684,50

Z405

Załęczański OrientPark system orientacji
turystycznej i sportowej
w Załęczańskim Parku
Krajobrazowym

205 300,00

Z406

Łask Splash

56 830,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem projektu jest włączenie cyfrowe 100 osób 45+ z terenu Województwa Łódzkiego (subregion
zachodni), co przyczyni się do zmniejszenia poziomu ich wykluczenia społecznego. Uczestnicy projektu
wezmą udział w cyklu warsztatów podnoszących i/lub rozwijających umiejętności informatyczne na
dwóch poziomach zaawansowania (32 godziny lekcyjne zrealizowane w ciągu miesiąca dla 10 grup po
10 osób). W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się praktycznego wykorzystywania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w życiu codziennym. Dzięki szkoleniom uczestnicy będą mogli
sprawniej funkcjonować we współczesnym społeczeństwie, a pojęcia takie jak: e-administracja,
cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura nie będą im obce.
Załęczański OrientPark to stworzenie nowoczesnego systemu orientacji turystycznej i sportowej
w Załęczańskim Parku Krajobrazowym (ZPK). Problemem w ZPK jest słabe oznakowanie szlaków
i miejsc ciekawych turystycznie oraz ich opis. Takie wnioski wyciągnęliśmy po spotkaniu z turystami
oraz uczestnikami zawodów orientacji sportowej rozgrywanych na terenie parku. Problem
ten sygnalizowali uczestnicy łódzkiego MIXERA. W celu rozwiązania problemu proponujemy system
oparty na wykorzystaniu smartfonów z którymi dziś każdy turysta się nie rozstaje. Chcemy sprawić, aby
każdy chętny do wypoczynku w parku zechciał wejść na ciekawe szlaki i poznał informacje
o najciekawszych miejscach jak również mógł się sprawdzić sportowo za pomocą aplikacji
na smartfona.
Łask Splash to propozycja pikniku sportowo -ekologicznego, podczas którego istotą jest promocja
rekreacyjnych form spędzania wolnego czasu, integracja społeczna a także podejścia ekologicznego do
otaczającej nas przestrzeni. Podczas pikniku udostępnione zostaną atrakcje sportowe do jakich na co
dzień nie mamy dostępu bezpłatnego: mini bubmerball, mega ślizgawka (najdłuższa w Polsce)
i wiele innych. A także społeczność dzięki zaangażowaniu animatorów stworzy ekologiczne obiekty
małej architektury tzn. stojaki, kwietniki, ławeczki z palet.
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Z408

Rehabilitacja wodą hydroterapia dla dzieci
i młodzieży w Rafałówce

260 250,00

Z410

Nauczmy się tolerancji.
Projekt dotyczący
wychowania
międzykulturowego,
obalania stereotypów
i uprzedzeń

250 000,00

Z414

Przegląd orkiestr
Ochotniczych Straży
Pożarnych

50 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Zadanie dotyczy rozszerzania przez Ośrodek w Rafałówce zakresu form rehabilitacji prowadzonej
dla dzieci o hydroterapię - zwaną również wodolecznictwem, która wykorzystuje oddziaływanie wody
na organizm poprzez czynniki termiczne, hydrostatyczne i mechaniczne. Podczas zajęć wykorzystuje
się wszystkie sposoby oddziaływania wody na organizm dziecka. Podstawę leczniczego działania
stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.
W tym celu niezbędny jest zakup urządzeń do hydroterapii, wraz z dostosowaniem budynku). Pozwoli
to na poprawę jakości świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa.
Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, w tym szkół integracyjnych z małych
miejscowości i osób starszych - seniorów, w tym niepełnosprawnych. Jego celem jest rozwijanie
wrażliwości, kształtowanie postaw i tolerancji u dzieci oraz zwrócenie uwagi na różnorodność świata,
odmienność ludzi i ich sytuacji (warunków życia, możliwości działania). Projekt dotyczy różnych
aspektów różnorodności, m.in. etnicznej, kulturowej, wynikającej z niepełnosprawności, wieku.
Na projekt składają się: warsztaty kompetencji społecznych dzieci, prowadzone w 20 szkołach
subregionu zachodniego, konkurs plastyczny - uczestnicy warsztatów przedstawią swoje wyobrażenie
postaw wobec inności; sesje dziecięce i warsztaty dla seniorów (co najmniej 2 spotkania wyjazdowe na
terenie województwa łódzkiego, z elementami zajęć międzypokoleniowych).
Celem przeglądu orkiestr OSP z terenu subregionu i powiatów ościennych jest kontynuowanie tradycji
grania marszowego, społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia mieszkańców, budowanie
tradycji
muzycznych,
propagowanie
szeroko
pojętej
kultury
muzycznej
poprzez popularyzację i rozwijanie uzdolnień artystycznych w kierunku gry na instrumentach dętych.
Sprzyjanie artystycznym działaniom służącym doskonaleniu warsztatu muzycznego członków orkiestry.
Uświetnianie
uroczystości kulturalnych, patriotycznych, religijnych, okolicznościowych
i innych.
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Z415

LUBIĘ RYBY - Święto Ryby
nad Jeziorskiem
w Pęczniewie

98 250,00

Z416

Woda. Skarb rzeką
płynący

221 220,00

Z417

Razem dla Dzieci - STREFA
RODZICA - warsztaty
dla rodziców

200 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Impreza plenerowa nad Zbiornikiem Jeziorsko w miejscowości Pęczniew: zawody wędkarskie, konkursy
edukacyjne
dla
dzieci,
warsztaty,
pokazy
kulinarne,
występy
artystyczne.
Realizacja zadania ma na celu promocję rybactwa śródlądowego, produktów tradycyjnych, walorów
turystycznych i środowiska naturalnego regionu oraz budowanie tożsamości społeczności lokalnej,
zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa, podnoszenie świadomości
konsumentów.
Mieszkańcy miejscowości położonych nad Jeziorskiem i hodowcy ryb z regionu łódzkiego są mało
zintegrowani. Impreza pozwoli na nawiązanie znajomości, kontaktów lokalnych. Wpłynie
na podniesienie świadomości konsumentów, w tym najmłodszych. Jako jedyna tego typu impreza
w regionie będzie doskonałą formą promocji walorów turystycznych i potencjału gospodarczego
regionu i województwa.
"Woda, skarb rzeką płynący" jest szeroko rozumianym narzędziem edukacji ekologicznej, w zakresie
zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, z uwzględnieniem tematyki ochrony wód
i gospodarki wodnej. Podejmowane w niej działania przyczyniają się do zwiększenia świadomości
ekologicznej, kształtowania właściwych postaw i wartości, oraz podniesienie poziomu wiedzy
z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej. Motywacją się duże prawdopodobieństwo
wystąpienia klęsk żywiołowych, związanych ze środowiskiem wodnym, uzależnionym w dużej mierze
od działalności człowieka polegającej na przekształcaniu środowiska naturalnego pod kątem
zapewniania ochrony przed takimi zagrożeniami. Celem długookresowym działań jest zrównoważona
gospodarka zasobami wodny oraz zwiększanie świadomości mieszkańców o zasobach wodnych
oraz o skarbach naturalnych.
Prowadzone przez specjalistów warsztaty dla rodziców, podczas których uzyskują oni odpowiedź
na pytania: Czy za przewinienie zawsze należy wymierzyć karę? Czy jedyną motywacja dla dziecka jest
nagroda? Czy zawsze warto być konsekwentnym ? Czy wszystkie dzieci uczą się poprzez słuchanie
i zapamiętywanie? Czy "niegrzeczne" dzieci są mało inteligentne? Dlaczego tak trudno dogadać się
z nastolatkiem? Czy szkoła musi oznaczać koniec zabawy? Czego uczy praca domowa? Dlaczego moje
dziecko nie może usiedzieć w miejscu? Czy szóstki w szkole gwarantują sukces w życiu?
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Z418

Tanecznym krokiem
przez życie

299 300,00

Z419

"Zdrowe Jelita 50+"
dla społeczności
subregionu zachodniego

299 750,00

Z420

Dawne Miasta Ziemi
Sieradzkiej: Przywrócenie
Pamięci KulturowoHistorycznej Regionu

68 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
W dzisiejszych czasach cyfrowej komunikacji warto wskazywać wagę bezpośredniego kontaktu. Taniec
uczy samodyscypliny, kształtuje umiejętność pracy w grupie. Więzi rodzące się na treningach często
przekształcają się w wieloletnie przyjaźnie. Regularne zajęcia i zawody taneczne wzmacniają siłę woli,
wytrwałość, niwelują stres przed występami publicznymi. Dzieci to najważniejsza grupa mieszkańców.
Od ich wychowania, sposobu życia, zależy przyszłość naszego regionu. Chcąc mieć
za kilka lat osoby zdrowe, ambitne i zsocjalizowane działajmy już dziś! Niezbędni są trenerzy, którzy
zmotywują do wysiłku fizycznego. Poprzez regularne treningi pokażą radość z samodoskonalenia.
Cechy, które nabędziemy za młodu, zaprocentują na całe życie. Dajmy sobie na to szansę!
Wykonanie badania kolonoskopii dla mieszkańców subregionu zachodniego po 50 roku życia, którzy
nigdy nie mieli wykonanej kolonoskopii lub nie mieli wykonanego badania w ciągu ostatnich 10 lat.
Wykonywanie badań przez placówkę w powiecie, w którym nie ma badań w ramach „Program Badań
Przesiewowych raka jelita grubego". W ramach programu przeprowadzona zostanie akcja
informacyjna, konsultacje lekarskie przed, po badaniu oraz po uzyskaniu wyniku badania
histopatologicznego preparatu/ów. Program ma na celu zwiększenie wykrywalności zmian
przednowotworowych (polipów) oraz wczesnych nowotworów jelita grubego, zmniejszenie ogólnej
śmiertelności z powodu raka jelita grubego, obniżenie kosztów leczenia.
Dawne Miasta Ziemi Sieradzkiej to projekt mający na celu integrację mieszkańców oraz zasobów
kulturowych obszaru historycznej Ziemi Sieradzkiej. Miejsca wytypowane do przeprowadzenia
projektu: Burzenin, Łask, Sieradz, Warta i Widawa posiadały w przedrozbiorowej Polsce prawa
miejskie.
O historię małych ojczyzn oraz walory ich zabytków należy dbać i walczyć. Ich uwypuklenie zwiększy
poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania, przyciągnie turystów i pozwoli lepiej korzystać
z potencjału gminy. Świadomi korzeni, chętniej rozwijamy skrzydła!
Planowany projekt obejmuje:
- oryginalny program popularyzacji dziejów każdego z miast;
- plenerowe pikniki edukacyjne adresowane mieszkańcom oraz turystom;
- przygotowanie publikacji o zabytkach i historii miast przedrozbiorowej Ziemi Sieradzkiej.
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Z421

"Zażynki" 4 sierpnia
w Suchoczasach

95 000,00

Z422

Sport w Żeromskim

38 683,60

Z423

Sąsiedzkie mikrodziałania
- program wsparcia
inicjatyw sąsiedzkich
w subregionie zachodnim

300 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Zażynki to jeden z obrzędów żniwnych będące w tradycji wsi do lat 20 XX wieku. Jest wielowiekową
tradycją związaną z rozpoczęciem żniw. Pragniemy przedstawić tą tradycję i zaprosić z terenu
8 powiatów subregionu zachodniego delegacje składające się z 50 osób , które będą brały udział
w "Zażynkach" oraz inni zaproszeni goście. Delegacje z tych powiatów przedstawią programy
artystyczne ze swego regionu , będą uczestniczyły w koszeniu zboża i zawodach.
Zwiększona i systematyczna aktywność ruchowa, zintensyfikowanie wychowania fizycznego wychodzi
naprzeciw pogarszającej się kondycji fizycznej oraz zdrowia naszego społeczeństwa. Wychodząc temu
naprzeciw chcielibyśmy prowadzić zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej, piłki koszykowej i pływania.
Zajęcia przeznaczone są dla dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych z powiatu sieradzkiego
i zduńskowolskiego. Liczebność każdej grupy to około 15 osób. Dwie jednostki treningowe w tygodniu
dla grupy dziewcząt i chłopców oraz dwie jednostki treningowe zajęć na basenie. Istotą programu jest
wprowadzenie rywalizacji międzyszkolnej w postaci rozgrywek, propagowanie nauki pływania,
bezpieczeństwa w wodzie i korygowanie wad postawy wśród młodzieży.
Mikrodziałania sąsiedzkie mają być lokalnym programem mikrodotacji wspierających aktywność
mieszkańców subregionu zachodniego obejmującego powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki,
łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański. Zadanie ma na celu aktywizację obywatelską
mieszkańców poprzez udzielanie im mikrowsparć od 1000 zł do 5000 zł na realizację oddolnych
projektów wspólnie ze swoimi sąsiadami, lokalnymi NGO, grupami nieformalnymi. Mieszkańcy będą
realizować działania samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wybrany przez
Urząd Marszałkowski Operator mikrograntów będzie lokalnie współpracował z grupami zapewniając
im wsparcie na etapie tworzenia pomysłów na projekty, realizację projektów i ich obsługi.
Mikrodotacje będą udzielane w drodze konkursu, gwarantującego równy udział wszystkich
podmiotów.
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Z424

BUDOWA CIĄGU PIESZOROWEROWEGO WZDŁUŻ
DROGI WOJEWÓDZKIEJ
NR 449 W MIEJSCOWOŚCI
ROMANÓW, GMINA
BŁASZKI

173 618,00

Z425

Cykl konferencji
szkoleniowych
"Bezpieczni
w cyberprzestrzeni"

91 020,00

Z426

Festyn rodzinny
nad Zalewem Próba
sposobem na integrację
pokoleń i promocję
regionu

193 170,00

Z429

BRAWO RUCH - festiwal
sportów rekreacyjnych

192 400,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
W ramach zadania planowana jest budowa chodnika z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie wraz z wykonaniem koryta w gruncie i włożeniem krawężników.
Minimalna szerokość chodnika – 1,5 m. przedmiotowy chodnik o długości około 150 m. byłby
kontynuacją już istniejącego, łącząc dwie drogi gminne o numerach 161/1 i 55. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 449, obręb geodezyjny Romanów – 0036, gmina
Błaszki, na działce ewidencyjnej nr 79. Celem realizacji zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa
mieszkańców Romanowa oraz pozostałych uczestników ruchu.
Dynamiczny rozwój zagrożeń i incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów i sieci
komputerowych oraz użytkowników korzystających z usług oferowanych przez nowoczesne
technologie informatyczne powoduje, że zachowanie bezpieczeństwa w przestrzeni tworzonej
przez te systemy, usługi wraz z relacjami z użytkownikami – zwanej cyberprzestrzenią – jest obecnie
jednym z istotniejszych problemów na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Celem projektu jest zwiększenie świadomości oraz nabycie wiedzy przez co najmniej 250 mieszkańców
subregionu zachodniego województwa łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa korzystania z Internetu,
poprzez organizację co najmniej pięciu otwartych konferencji szkoleniowych.
Zadanie dotyczy organizacji imprezy plenerowej o charakterze kulturalnym nad Zbiornikiem Próba.
Adresowane jest do całych rodzin mieszkańców województwa łódzkiego. Celem jest organizacja czasu
wolnego integracja międzypokoleniowa, aktywizacja mieszkańców regionu poprzez udział
w imprezie plenerowej, jak również promocja Zbiornika Próba. Realizacja zadania przyczyni się
do poszerzenia oferty kulturalnej, kierowanej do mieszkańców regionu. Bedzie również odpowiedzią
na zgłaszane potrzeby w tym zakresie. W ramach zadania pojawią się propozycje skierowane
do dzieci, w tym: wesołe miasteczko, animatorzy zabaw. Dla młodzieży i dorosłych zaplanowano
koncerty m.in. zespołu disco polo i gwiazdy wieczoru.
BRAWO RUCH, to cykl czterech imprez sportowo-rekreacyjnych mających na celu umożliwienie
korzystania z radości sportu i rekreacji mieszkańcom regionu, a także prezentacji zorganizowanych
grup (kluby, organizacje publiczne i pozarządowe, stowarzyszenia itp.), w których mieszkańcy będą
mogli kontynuować przygodę ze sportem.
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Z430

Bezpieczne, aktywne
przejście dla Złoczewa!

32 000,00

Z431

Siłownia na świeżym
powietrzu - Outdoor
fitness

130 770,00

Z432

Urządzenie miejsc
terapeutycznorekreacyjnych
przy pawilonach
dla pacjentów lecznictwa
psychiatrycznego Centrum Psychiatryczne
w Warcie

194 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Zadanie ma na celu powstanie aktywnego przejścia dla pieszych. Przejście wymienione w projekcie
położone jest w miejscu, gdzie ruch pieszych jest wzmożony. Wspomniane przejście jest uczęszczane
ze względu na usytuowanie w pobliżu kościoła, szkoły, przedszkola i sklepu. Realizacja projektu
aktywnego przejścia wpłynie wydatnie na polepszenie bezpieczeństwa nie tylko dzieci i osób starszych
a także całej lokalnej społeczności.
Celem projektu jest zagospodarowanie wolnej przestrzeni i wyposażenie jej w sprzęt do ćwiczeń
aerobowo-siłowych. Ogólnodostępny charakter będzie miał wpływ na integracje społeczności lokalnej,
a poprzez promowana w ten sposób aktywność fizyczna i zdrowy stylu życia mieszkańców będzie
pozytywnie przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym.
Projekt zakłada ochronę zdrowia, urządzenie miejsc terapeutyczno-rekreacyjnych przy pawilonach dla
chorych poprzez zakup i montaż sprzętu sportowego, zadaszeń, stołów, ławek, utwardzenie terenu i
posadzenie zieleni. powstała infrastruktura służyć będzie pacjentom, rodzinom, opiekunom oraz
terapeutom prowadzącym zajęcia w zakresie terapii ruchowej i działań edukacyjno-rekreacyjnych.
Głównym beneficjentem proponowanego działania będą pacjenci placówki, która ma charakter
szczególny i specyficzny, zajmując się zdrowiem psychicznym. Podstawowym celem projektu jest
poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez efektywniejszą realizację zajęć
terapeutycznych skierowanych na pacjenta z wykorzystaniem proponowanych rozwiązań obecnie
brakujących. Radykalnie poprawią się warunki pobytu pacjentów, w tym różnorodny sposób
prowadzenia zajęć terapeutycznych.
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Z434

Oaza zieleni dla zdrowia
i życia - ogród na terenie
Szpitala Wojewódzkiego
w Sieradzu

299 900,00

Z435

Poprawa bezpieczeństwa
na przejściach
dla pieszych w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 486
ul. 18 stycznia w Wieluniu

64 000,00

Z438

Organizacja koncertów
muzyki organowej
i kameralnej w kościele
księży salezjanów
w Lutomiersku

30 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Projekt zakłada zorganizowanie ogrodu przyszpitalnego przy pawilonach łóżkowych Szpitala
Wojewódzkiego w Sieradzu.
Ogród będzie przeznaczony dla pacjentów i odwiedzających, którzy otrzymają możliwość przebywania
w zielonej przyjaznej „OAZIE", dającej poczucie bezpieczeństwa z zapewnioną dostępnością dla osób
niepełnosprawnych. Ogród zorganizowany zostanie w celach leczniczo-rekreacyjnych, aby podnieść
efektywność leczenia, będzie pełnił również funkcje ogrodu terapeutycznego. Całość zostanie
ogrodzona, wybudowane będą drogi spacerowe. Wzdłuż chodników pojawią się ławki parkowe, kosze,
stoły do gry w warcaby i tenisa stołowego. Istniejące tereny zieleni zostaną poddane odpowiednim
zabiegom pielęgnacyjnym, a w pozostałej części ogrodu dosadzone będą szlachetne drzewa i krzewy.
Budowa wysięgnika nad przejściem i umieszczenie na nim znaku D-6 w formie aktywnej z pulsującym
światłem koloru pomarańczowego oraz projektorem oświetlającym przejście dla pieszych.
W przedmiotowych miejscach jezdnia ma znaczną szerokość. Przez przejście wiedzie szlak z osiedli
mieszkaniowych do centrum miasta oraz szkół. Natężenie ruchu zarówno pojazdów jak i pieszych
w tych miejscach jest znaczne a widoczność w porze zmierzchu i świtu szczególnie w okresie jesiennozimowym - słaba.
Od wielu lat (a szczególnie od czasu powstania w lutomierskim klasztorze Salezjańskiej Szkoły
Muzycznej - 1996) w kościele księży salezjanów w Lutomiersku ma miejsce działalność kulturalna
w postaci m.in. organizowanych koncertów. Wykonawcami koncertów są soliści organiści, zespoły
kameralne, chóry, zespoły wokalno-instrumentalne i orkiestry symfoniczne. Wzbogacając
i poszerzając tę działalność proponujemy w ramach propozycji zadania do zrealizowania w ramach
budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na rok 2018 - cykl koncertów muzyki organowej
i kameralnej w kościele księży salezjanów w Lutomiersku.
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Z440

Klub nowoczesnego
seniora

134 960,00

Z445

Cudze chwalicie, swojego
nie znacie

170 120,00

Z449

Nasze dzieci lubią bawić
się i podróżować

28 390,00

Z452

WPF… Wakacyjne Pokazy
Filmowe na terenach
wiejskich

235 962,50

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Organizacja bezpłatnych kursów komputerowych dla seniorów podczas których specjalista w prosty
i przyjazny sposób wytłumaczy, jak korzystać z komputera i Internetu, w tym m.in. nauka tworzenia
dokumentów, zakładania poczty elektronicznej, korzystania z wyszukiwarek internetowych, serwisów
społecznościowych. Kurs dedykowany będzie osobom starszym, zagrożonym wykluczeniem
społecznym, z powiatów sieradzkiego i zduńskowolskiego w zakresie umiejętności posługiwania się
komputerem oraz innymi nowoczesnymi urządzeniami i miałby na celu zmniejszenie poczucia
wyobcowania seniorów oraz podniesienie ich poziomu umiejętności obsługi komputera – Internetu
i innych nowoczesnych urządzeń (smartfonów, tabletów). W ramach dodatkowego wsparcia będzie
możliwość skorzystania z dyżurów informatyka.
Zadanie polega na zorganizowaniu 8 dwudniowych autokarowych wycieczek edukacyjnych dla 45
osobowych grup uczniów lokalnych gimnazjów. Edukacja będzie dotyczyć wiedzy o regionie. Celem
ogólnym, o charakterze długoterminowym, jest wzrost poziomu tożsamości regionalnej,
a przez to wzrost kapitału społecznego. Celem szczegółowym jest zwiększenie wiedzy na temat historii
oraz zasobów kulturalnych, turystycznych i krajoznawczych regionu.
Zorganizowanie wycieczek dla dzieci na terenie województwa łódzkiego. Dzieci poznają piękno
otaczającej przyrody, będą uczestniczyć w wielu naukowych warsztatach, a także poznają jak można
wypoczywać na łonie natury. Zorganizowanie Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, który
dostarczy wspaniałej zabawy dzieciom i pozwoli na integrację rodzin. Mieszkamy w małej
miejscowości, gdzie obiekty kulturalne, rekreacyjne i zabytkowe są od nas oddalone o kilkadziesiąt
kilometrów. Dlatego nie wszystkie dzieci mają możliwość kontaktu z takimi miejscami, gdyż wiąże się
to z podróżowaniem i pewnymi kosztami, na które nie stać wszystkich rodziców. Jedynym
rozwiązaniem jest organizacja wycieczek i uroczystości plenerowych.
Organizacja cyklu "Wakacyjnych Pokazów Filmowych" na terenach subregionu zachodniego
województwa łódzkiego. Wydarzenia byłyby adresowane przede wszystkim do mieszkańców terenów
wiejskich na terenie danego subregionu. Miejscowości do cyklu powinny być wyłonione na podstawie
konsultacji społecznych, np. głosowania za pośrednictwem narzędzi internetowych.
Z uwzględnieniem, że każdy powiat z subregionu , powinien choć raz gościć cykl na swoim terenie.
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Z458

Z459

TYTUŁ ZADANIA
Budowa chodnika przy
drodze wojewódzkiej
nr 480 w miejscowości
Strumiany strona lewa
PORA NA PIOSENKĘ prezentacja piosenek,
których autorzy lub treść
związana jest
z województwem łódzkim

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

298 880,00

Zadanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa pieszych obsługi komunikacyjnej poprzez wybudowanie
chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

29 000,00

Z462

GEOTERMALNIE
PO POLSKU KONFERENCJE
GEOTERMALNE

300 000,00

Z465

SPLĄTANI MIŁOŚCIĄ
DO MUZYKI

240 649,75

Konkurs wokalny skierowany do dzieci i dorosłych polegający na prezentacji piosenek, których autor
(tekstu lub muzyki) lub treść związana jest z regionem. Kryterium doboru piosenki zmotywuje
uczestników do poszukiwań wśród rodzimych utworów muzycznych - ich odkrycia i upowszechniania.
Konkurs będzie szansą na zaprezentowanie talentu każdego, kto lubi śpiewać, a dla słuchaczy okazją
do zapoznania się z historią kultury muzycznej regionu. Każda PORA jest DOBRA NA PIOSENKĘ!
Zadanie polega na organizacji 8 konferencji w 8 powiatach subregionu zachodniego (powiaty:
poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański).
Tematyka konferencji to propagowanie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE),
w szczególności naturalnych zasobów wód geotermalnych. Konferencje połączone będą z wizytami
studyjnymi w miejscach gdzie innowacyjne rozwiązania z zakresu OZE są już realizowane.
Aby propagować wiedzę z zakresu OZE wśród dzieci i młodzieży w szkołach organizowane będą
konkursy z zakresu wiedzy o OZE połączone z przyznawaniem nagród.
"SPLĄTANI MIŁOŚCIĄ DO MUZYKI" to cykl warsztatów integracyjnych, wokalno-instrumentalnych
z elementami choreografii oraz emisji głosu, których efektem finałowym będą 3 koncerty muzyczne
60-osobowej grupy wokalnej ze znanymi na cała Polskę artystami - po jednym w każdej gminie.
Koncerty zostaną zaprezentowane w oparciu o repertuar zaproszonych artystów. Realizacja zadania
ma na celu integrację oraz wykształcenie umiejętności współpracy utalentowanych muzycznie dzieci
i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z trzech gmin powiatu poddębickiego (Uniejów, Zadzim,
Wartkowice). Zamierzeniem realizatorów zadania jest osiągnięcie przez beneficjentów wysokiego
poziomu umiejętności scenicznych, wokalnych oraz interpersonalnych oraz występ z zaproszonym,
znanym na cały kraj artystą.

50
KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

Z466

Poprawa bezpieczeństwa
na przejściach
dla pieszych w ciągu drogi
wojewódzkiej ul.
Warszawskiej w Wieluniu
(DK 74)

94 000,00

Z469

Strońsko-zapomniana
perła regionu.
Opracowanie i druk
publikacji
popularnonaukowej

35 000,00

Z471

"Zawalcz o swoje życie
zanim będzie za późno"badania profilaktyczne
USG jamy brzucha i piersi

296 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Budowa wysięgnika nad przejściem i umieszczenie na nim znaku D-6 w formie aktywnej z pulsującym
światłem koloru pomarańczowego oraz projektorem oświetlającym przejście dla pieszych.
W przedmiotowych miejscach jezdnia ma znaczną szerokość. Przez przejście wiedzie szlak z osiedli
mieszkaniowych do centrum miasta oraz szkół. Natężenie ruchu zarówno pojazdów jak i pieszych
w tych miejscach jest znaczne, a widoczność w porze zmierzchu i świtu szczególnie w okresie jesiennozimowym - słaba.
Zadanie polega na opracowaniu oraz druku publikacji popularnonaukowej w formie albumu
prezentującej dziedzictwo historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze miejscowości Strońsko w gminie
Zapolice. W Strońsku znajduje się jeden z najbardziej wartościowych zabytków materialnych
w województwie łódzkim – romański kościół pw. Św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic. Wieś oprócz
malowniczego położenia posiada wiele innych walorów historycznych oraz kulturowych. Mimo tych
walorów wiedza na temat miejscowości jest w dalszym ciągu bardzo rozproszona i znikoma wśród
mieszkańców regionu i województwa. Celem zadania jest wzmocnienie tożsamości lokalnej
mieszkańców gminy Zapolice, upowszechnienie oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej bogatych
tradycji historycznych oraz innych walorów miejscowości Strońsko.
Zadanie dotyczy wykonania badań profilaktycznych, USG jamy brzucha i USG piersi na terenie
subregionu zachodniego obejmującego powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski,
sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański. Głównym celem zadania jest zapobiegnięcie
i wczesne zdiagnozowanie zmian nowotworowych. Wykonanie badań przyczyni się do wczesnego
wykrycia choroby nowotworowej, wcześniejszego podjęcia decyzji o leczeniu onkologicznym
oraz poprawy zdrowia a tym samym wpłynie na komfort psychiczny osoby badanej oraz przedłużenie
życia.
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Z473

Wojewódzki Festiwal
Smaku i Rękodzieła

299 290,00

Z475

Łask Play. Włącz się!

100 741,25

Z478

HISTORIA NA SCENIE festiwal form teatralnych
dla dzieci i dorosłych

73 000,00

Z480

Wojewódzki Dzień Sołtysa
11 marca 2018 r.

250 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Dwudniowy Festiwal Smaku i Rękodzieła to przedsięwzięcie, którego celem jest integracja regionu. Od
niedawna wiemy, jak ważna dla mieszkańców jest tożsamość regionalna . Podczas Festiwalu spotkają
się artyści, ludzie sztuk, osoby, które przez wiele lat propagują dziedzictwo kulturowe regionu, promują
regionalne wyroby, potrawy i produkty. Przez dwa dni mieszkańcy będą mogli poznać korzenie regionu,
jego folklor, ale również uczestniczyć w wielu spotkaniach dotyczących ciekawostek historycznych.
Festiwal będzie również miejscem integracji poprzez spotkania z muzyką, ze znanymi wykonawcami.
Łask Play Włącz się! festiwal kultury oraz sztuki młodzieży i dla młodzieży, gdzie poprzez trzy główne
dziedziny, jakimi jest Muzyka, Sztuka i taniec pragniemy łączyć młodzież i edukować. Łask Play jest
interdyscyplinarnym wydarzeniem, gdzie poza interesującymi artystami na scenie, stworzy szansę
zaprezentowania swoich umiejętności i twórczości również młodym i aspirującym artystom amatorom
oraz umożliwi młodzieży dostęp do edukacji w zakresie sztuki i kultury street-artu. Udział lokalnych
artystów oraz możliwość pracy na warsztatach unaoczni uczestnikom możliwości i szansę wejścia w
świat sztuki. Idea projektu powstała w sercach 3 artystów i społeczników w Łasku, którzy dostrzegli tę
potrzebę oraz zapoczątkowali ją.
Festiwal skierowany do grup (od 2 do 10 osób) dzieci ze szkół podstawowych, średnich
oraz dorosłych . Grupy prezentują w czasie maksymalnie 10 minut fragment historii miasta, obiektu
architektury sławnej postaci związanej z regionem łódzkim. Forma przedstawienia dowolna. Festiwal
ma na celu pokazanie aktorskich talentów oraz utrwalenie historii "małej ojczyzny" w świadomości
mieszkańców.
W Dniu Sołtysa 11 marca 2018 r. będzie po raz pierwszy wręczanie odznaki dla Sołtysów. Znak okrągły
mosiężny, polerowany z napisem literami wypukłymi na otoku u góry "Sołtys". W środku umieszczone
na tle ornamentowanym godło państwowe (orzeł posrebrzany) zgodny ze wzorem stosowanym w
latach międzywojennych. Przygotowane będą programy związane z tradycją funkcji Sołtysa , część
artystyczna , tradycyjne potrawy i napoje sołeckie. Uzyskane przez Sołtyski i Sołtysów odznaczenia
będą dla nich życiowym wydarzeniem. Jednocześnie wprowadzamy w naszym województwie tradycję
- 11 marca Dzień Sołtysa Województwa Łódzkiego i odznakę sołecką. Uroczystość odbędzie się w
Gminie Buczek. Udział będzie brało 2 000 Sołtysek i Sołtysów.
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Z481

Cykl "Aktywne i zdrowe
pikniki pomarańczowe"

170 000,00

Z482

BAJKOWÓZ-mobilny teatr
lalek

300 000,00

Z485

Festiwal Edukacji,
Wychowania i Doradztwa
Zawodowego

39 910,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Cykl "Aktywne i zdrowe pikniki pomarańczowe" ma na celu integrację lokalnej społeczności,
ale również promocję zdrowego trybu życia i aktywnego sposobu spędzania czasu z rodziną. Pikniki
w formie strefy ze stoiskami ekspertów - darmowe zajęcia, wykłady, warsztaty, treningi, porady dietetyk, trener, lekarz/rehabilitant. Poruszane będą również tematy pozytywnego wpływu aktywności
fizycznej na kondycję psychiczną - walka z depresją. Integralną częścią każdego pikniku będą biegi (dla
dzieci, rodzinne) z pamiątkowym medalem i koszulką oraz strefa dla dzieci - wesołe miasteczko,
animacje i zabawy z elementami edukacyjnymi.
BAJKOWÓZ - to duży samochód przystosowany do celów artystycznych teatru lalkowego, który
dojedzie z bajką wszędzie - do przedszkoli, szkół, domów kultury, tam gdzie będą na niego czekały
dzieci. Projekt zakłada organizację 100 spektakli lalkowych (małych form teatralnych) w regionie
łódzkim. Sceną będzie bajecznie kolorowy samochód.
Zadanie zakłada zwiększenie dostępu do kultury dla dzieci z obszaru województwa łódzkiego, które
z uwagi na odległość lub trudną sytuację materialną są wykluczone z życia kulturalnego.
Festiwal będzie trzydniowym świętem dla mieszkańców subregionu zachodniego województwa
łódzkiego. Celem jest popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - pierwszego dnia - edukacji
zorientowanej na ciekawość nauki i jej zdobyczy; umiejętność uczenia się i rozbudzania kreatywności i
innowacyjności. Integralną częścią edukacji jest wychowanie. Dlatego festiwal w drugim dniu będzie
promował wartość wychowania w oparciu o rozwijanie w ludziach pasji, idei wolontariatu
i obywatelskiej aktywności. Trzeci dzień będzie dniem doradztwa zawodowego - prezentacją
możliwości wykorzystania efektów rozwoju człowieka w inspirującej aktywności zawodowej. Festiwal
będzie dialogiem mieszkańców subregionu z autorytetami oraz pracownikami instytucji działającymi
na rzecz edukacji, wychowania i doradztwa zawodowego.
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Z488

Z jednej misy bożonarodzeniowe
klimaty w naszym domu,
regionie, Europie

49 500,00

Z491

Punkt konsultacyjny
dla dzieci i młodzieży
z problemem uzależnienia
od dopalaczy i innych
środków

15 330,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Problem: Trywializacja, komercjalizacja Świąt Bożego Narodzenia, stereotypy, zagubienie w relacjach
międzyludzkich. Cel główny: Zrozumienie istoty, znaczenia Świąt w życiu człowieka, społeczności,
narodów, przełamanie stereotypów kulturowych, kształtowanie szacunku, wrażliwości, tolerancji
dla dziedzictwa kulturowego Europy, integracja. Ponadto:
Kształtowanie:
1. umiejętności językowych, twórczych,
2. umiejętności planowania, organizowania, współpracy w grupie, prezentowania, pokonywania
stresu, integracja społeczności lokalnej, ponadlokalnej, w efekcie skuteczność podejmowania
inicjatyw.
Działania:
1. Warsztaty:
• plastyczne „Św. Mikołaj w Europie”
• wokalne „Kolędy, pastorałki w regionie, Europie”
• artystyczne „Choinka marzeń”
• plastyczne „Europejska kartka bożonarodzeniowa”
• muzealne „Świętowanie pod strzechą”
• kulinarne „Świąteczne smaki”
• dziennikarskie „Boże Narodzenie łączy”
2. Feta finałowa
Akcja charytatywna „Miej serce”
Zadanie dotyczy stworzenia punktu konsultacyjnego, w którym młodzi ludzie z problemem uzależnień
oraz ich rodzice/opiekunowie będą mogli uzyskać fachową pomoc w zakresie diagnostyki, profilaktyki
i leczenia uzależnień oraz motywacji do podjęcia działań. Głównym celem zadania jest pomoc młodym
osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz ich najbliższym. Realizacja zadania
przyczyni się do zmniejszenia liczby osób uzależnionych oraz redukcji szkód związanych
z uzależnieniami.
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Z492

MUNDIALITO "Mistrzostwa Świata"
dzieci w piłce nożnej

276 696,00

Z493

FESTIWAL KULTURY
I TRADYCJI REGIONALNEJ

58 150,00

Z494

Poprawa bezpieczeństwa
w drodze ze szkoły
i dworca PKS,
przez przebudowę
chodnika przy DW 481

Z495

Sport buduje wewnętrzne
wartości. Uczy szacunku
i wiary w swoje
możliwości

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
MUNDIALITO - Mistrzostwa Świata dzieci w piłce nożnej jest zadaniem skierowanym do chłopców
i dziewcząt z województwa łódzkiego. Projekt zakłada przeprowadzenie turnieju piłkarskiego,
złożonego z eliminacji i Finału Subregionalnego. Rywalizację planuje się w dwóch kategoriach
wiekowych - dla rocznika 2006 i młodsi oraz rocznika 2009 i młodsi tuż przez Mistrzostwami Świata
w Rosji - turniej swoją organizacją będzie nawiązywał do tej imprezy. Celem projektu jest integracja
dzieci z poszczególnych klubów/szkół/osiedli poprzez włączenie ich do rywalizacji sportowej a także
wyłonienie talentów sportowych, krzewienie idei fair play, zapoznanie uczestników z formułą
organizacji wielkiej imprezy sportowej.
FESTIWAL KULTURY I TRADYCJI REGIONALNEJ - to przedsięwzięcie mające na celu prezentację
i upowszechnianie w świadomości mieszkańców regionu zasobów i potencjału w sferze kultury ludowej
i regionalnych uwarunkowań w obszarze historii regionu.

254 553,00

Wnioskowane zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i dworca PKS,
przez przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 481” przyczyni się do pieszego skomunikowania
dworca PKS oraz centrum Łasku z osiedlem mieszkalnym Mickiewicza, szkołą ponadgimnazjalną I
Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, a także Kościołem.

300 000,00

Zadaniem projektu jest szerzenie aktywności sportowej wśród młodzieży na terenach subregionu
zachodniego. Ułatwienie dostępu do sprzętu sportowego, który wspomaga rozwój sportu jest zwykle
ważnym aspektem w tym zadaniu. Dzieci i młodzież we współczesnych czasach korzysta z telefonii
komórkowej, komputerów i tabletów co niestety nie przyczynia się do utrzymania zdrowego trybu
życia, wręcz zmusza do biernej postawy wobec sportu. Celem projektu jest wskazanie właściwych
postaw wobec zdrowego stylu życia. Tworzenie na terenach wiejskich małych klubów sportowych.
Zakup odzieży i sprzętu umożliwi rozwój sportu. Promowanie sportu musi być właściwie
zareklamowane co wymaga prowadzenia strony internetowej dla całego subregionu zachodniego.
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Z497

Aktywne lato w Wieluniu

48 512, 70

Z498

Warsztaty KODO Łódzkie

117 260,00

Z499

Latający Dom Kultury

180 600,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Organizacja i zachęcenie do aktywnego wypoczynku poprzez kulturę i sport. Integracja lokalnej
społeczności, rodzinne spędzanie czasu wolnego. Projekt zapewni bezpieczeństwo, fachową opiekę
i możliwość spędzenia poznawczych wakacji. Dedykowany jest dla dzieci i młodzieży spędzających
wakacje w mieście, ich pracującym rodzicom i całej społeczności lokalnej. W ramach projektu
przewiduje się cykl zajęć sportowych, kulturalnych i artystycznych. Okres trwania projektu 3 tygodnie.
Projekt składa się z 3 paneli. Celem poszczególnych programów są gry i zabawy oraz zajęcia sportowe
i zręcznościowe. Warsztaty rozwoju poprzez kreatywność i wyobraźnię. Rozbudzanie aktywności
artystycznej i poznawczej.
Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy z dziedziny nowych technologii dla 100 uczniów
w wieku 9 -12 i 13 - 16 lat z terenu subregionu zachodniego Województwa Łódzkiego i zachęcanie ich
do podnoszenia kompetencji informatycznych poprzez zorganizowanie bezpłatnych warsztatów
obejmujących zagadnienia takie jak np.: programowanie, grafika komputerowa, tworzenie stron
internetowych, gier i aplikacji mobilnych oraz robotyka. Zajęcia obejmować będą 32 godziny lekcyjne
w grupach 10 osobowych. Udział w warsztatach przyczyni się do nabycia zaawansowanych
umiejętności ułatwiających zdobycie dobrego wykształcenia i niezbędnych w wielu zawodach
przyszłości.
„Latający dom kultury" to cykl 12 spotkań plenerowych o charakterze animacyjnym, aktywizujących
dzieci i młodzież z terenów miejskich i wiejskich. Każde spotkanie to artystyczna wypraw do innego
świata. Animacja stanowi punkt wyjścia do uruchomienia wyobraźni, wkroczenia do przestrzeni pełnej
teatru, muzyki, tańca, działań twórczych. Animacje są realizowane po 2 razy w każdym
z powiatów należących do subregionu zachodniego, w szczególności na obszarach o nasilonych
problemach społecznych. Celem projektu jest aktywizacja kulturalnospołeczna dzieci i młodzieży, które
podczas wakacji pozostają w domach i nie mają szansy spędzić wolnego czasu w sposób twórczy i
rozwojowy. Przestrzeń parków i osiedlowych skwerów stanie się sceną.
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SKRÓCONY OPIS ZADANIA

Ł506

Promocja czytelnictwa
i bibliotek wśród
dorosłych i dzieci
w województwie łódzkim

25 000,00

Zadanie dotyczy promocji czytelnictwa i bibliotek wśród mieszkańców województwa łódzkiego.
Spotkania autorskie dla dorosłych i dzieci, konkursy literackie dla różnych grup wiekowych.

Ł507

Smartfon mój przyjacielco każdy senior wiedzieć
powinien o urządzeniach
mobilnych

178 435,00

Ł510

110 lat historii
najstarszego Łódzkiego
Klubu Sportowego

142 000,00

Ł511

Warsztaty KODO Łódzkie

118 572,00

Celem zadania jest przybliżenie seniorom urządzeń mobilnych, oswojenie z ich działaniem,
zaprezentowanie ich możliwości, praktycznego wykorzystania innego niż tylko telefonowanie. Rozwój
aplikacji mobilnych, w tym służących do monitoringu stanu zdrowia, w ostatnim czasie jest ogromny,
umiejętne korzystanie z nich pozwoli z pewnością na zwiększenie poczucia komfortu, przybliży
seniorów do korzystania z dobrodziejstw Internetu i zmniejszy poczucie wykluczenia w obszarze
technologii cyfrowych.
Zadanie dotyczy opinia 110 letniej tradycji najstarszego Łódzkiego Klubu Sportowego wydanej
pod postacią publikacji popularnonaukowej. Głównym celem stworzenia publikacji jest upamiętnienie
działalności Klubu, jego sukcesów, ważnych postaci związanych z naszym miastem.
Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy z dziedziny nowych technologii dla 100 uczniów
w wieku 9 -12 i 13 - 16 lat z terenu subregionu m. Łódź i zachęcanie ich do podnoszenia kompetencji
informatycznych poprzez zorganizowanie bezpłatnych warsztatów obejmujących zagadnienia takie jak
np.: programowanie, grafika komputerowa, tworzenie stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych
oraz robotyka. Zajęcia obejmować będą 32 godziny lekcyjne w grupach 10 osobowych. Udział w
warsztatach przyczyni się do nabycia zaawansowanych umiejętności ułatwiających zdobycie dobrego
wykształcenia i niezbędnych w wielu zawodach przyszłości.
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Ł512

Domki dla naszych
skrzydlatych przyjaciół

75 500,00

Ł515

Rowerem nad Pilicę

25 800,00

Ł517

Budowa siłowni
plenerowej przy
ul. Aleksandrowskiej 159

85 300,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Domki dla naszych skrzydlatych przyjaciół to projekt ekologiczny. Projekt zakłada zakup przez Urząd
Marszałkowski 700 sztuk budek lęgowych dla ptaków oraz prowadzenie prelekcji z zakresu ochrony
gatunków ptaków (jerzyki, sikory, szpaki, wróble) na których będą rozdane zakupione budki. Realizacja
projektu przyczyni się do ochrony gatunku tych ptaków, spadku populacji owadów,
oraz wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Łodzi.
Zadanie polegałoby na organizacji dwudniowego rajdu rowerowego dla mieszkańców województwa
łódzkiego w szczególności Łodzi. Grupa rowerzystów liczyłaby ok. 60 osób. Rajd odbyłby się
w weekend (sobota i niedziela). Rajd zaplanowany zostanie w okresie czerwcowym lub wrześniowym,
tak aby „wydłużyć sezon” osobom prowadzącym lokalny biznes w branży turystycznej. Mieszkańców
województwa rozpoczynających rajd w Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego dowiózłby bus, natomiast
ich rowery, specjalnie do tego przystosowana przyczepa.
Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom poznania własnego regionu, jego głównych walorów
i atrakcji zarówno turystycznych jak i przyrodniczych. Ponadto poprzez realizację projektu chcielibyśmy
umocnić wśród mieszkańców łódzkiego tożsamość regionalną.
Siłownia plenerowa na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi (rower, wioślarz,
twister, stepper, biegacz, orbitrek, wyciąg, krzesło, dwie szachownice, drewniana wiata ze stołem
i ławkami, dwa stojaki na rowery - 10 miejsc).
Inwestycja przyczyni się do powstania na terenie osiedla „Kochanówka" ogólnodostępnego miejsca,
gdzie mieszkańcy mogliby aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu.
Przedstawiona propozycja dotyczy także dużej grupy osób z terenu całego miasta, licznie
odwiedzających pacjentów Szpitala.
Ćwiczenia na świeżym powietrzu lepiej dotleniają organizm. Trening siłowy na dworze redukuje stres,
uspokaja i łagodzi nerwy. Siłownia zostanie zlokalizowana na terenie parkowym w bezpośrednim
sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego.
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Ł520

Filmowa Łódź-promocja
dziedzictwa filmowego
Łodzi poprzez
wydawnictwa, wycieczki
tematyczne, gry miejskie
i wystawę

90 100,00

Ł523

Wycieczki turystycznokrajoznawcze łódzkich
seniorów szlakiem
zabytków kultury
materialnej
i przyrodniczej
województwa łódzkiego.

23 000,00

Ł527

1.2.3 - Tenis w Łodzi
dla wszystkich!

198 720,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem projektu jest promocja łódzkiego dziedzictwa filmowego. Służyć temu powinny materiały
drukowane - ogólny folder o związkach Łodzi z filmem plus ulotki tematyczne poświęcone
najważniejszym filmom zrealizowanym w Łodzi - dzięki temu będzie można powędrować po Łodzi m.in.
szlakiem "Ziemi Obiecanej", "Vabanku" czy "Idy". Materiały te powinny być także dostępne
w wersji elektronicznej do pobrania. Dodatkowo dla lepszej i trwalszej promocji dziedzictwa filmowego
powinny odbywać się cykliczne spacery szlakiem Łodzi filmowej oraz gry miejskie, nawiązujące do fabuł
poszczególnych filmów. Świetnym uzupełnieniem byłaby wystawa archiwalnych kadrów i fotosów z
łódzkimi plenerami, eksponowana w przestrzeni publicznej.
Celem zadania jest poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych województwa przez łódzkich
seniorów poprzez wycieczki szlakiem najważniejszych zabytków kultury materialnej i przyrodniczej
regionu. Wycieczki te przyczynią się do poznania historii naszego województwa, jego zabytków,
dawnych zwyczajów i różnorodności kulturowej podregionów ziemi łódzkiej. Adresatami zadania są
osoby starsze, w wieku 60+, które do tej pory nie miały możliwości uczestniczyć w tego typu
wycieczkach, głównie ze względów ekonomicznych. Wspólne wycieczki seniorów wpłyną także
na integrację grup seniorów.
Zadanie dotyczy aktywizowania i propagowania zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie
i dostępność dyscypliny sportowej jaką jest Tenis ziemny. Głównym celem jest dotarcie do środowisk,
które są wykluczone z życia społecznego a tym samym wyizolowane ze sportu: dzieci z domów dziecka,
osoby niepełnosprawne, seniorzy 60+ i dzieci z rodzin dotkniętych patologią. Projekt ma zachęcić do
uprawiania „zdrowego wypoczynku” poprzez zabawę dla mieszkańców Łodzi oraz osób
z okolicznych wsi i miejscowości z całego województwa poprzez bezpłatne udostępnienie 2 kortów
z darmową obsługą i sprzętem.
Sport jest wyjątkowo dobrym podłożem dla tolerancji, szacunku oraz integracji, wprowadza nową
jakość życia.
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Ł529

Łódzki Regionalny Infobus
Turystyczny

299 999,00

Ł530

Poznaj Łódź

184 600,00

Ł535

Przedbórz - Łódź historyczny rajd konny
w 595. rocznicę nadania
Łodzi praw miejskich

60 000,00 zł

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Zakup samochodu - kampera turystycznego oraz dostosowanie go do celów promocyjnoinformacyjnych dla województwa łódzkiego. Kamper wraz z obsługą używany byłby w czasie wydarzeń
w regionie oraz podczas dużych imprez w Polsce i za granicą. Jako mobilne centrum promocji regionu
byłoby stosownym narzędziem informacji dla zainteresowanych naszym regionem oraz innowacyjnym
sposobem dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych. Mobilny punkt informacji turystycznej
w znacznym stopniu usprawni koordynację systemu informacji turystycznej naszego województwa, jak
również zwiększy zasięg i skuteczność działań promocyjnych. Głównymi beneficjentami realizacji
powyższego zadania będą mieszkańcy województwa łódzkiego oraz turyści, a także mieszkańcy innych
regionów
Polski
odwiedzający
nasz
region
podczas
imprez,
festiwali
i targów.
Zadanie ma na celu zwiększenie dostępu do kultury dla młodzieży z obszaru województwa łódzkiego,
która z uwagi na odległość lub trudną sytuację materialną jest wykluczona z życia kulturalnego.
W ramach projektu zostanie zorganizowanych osiem wycieczek stuosobowych do Łodzi. Zadanie
zakłada bezpłatny przejazd w obie strony młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym z regionu
łódzkiego do Łodzi, zwiedzanie obiektów zrewitalizowanych: wycieczkę do EC1, zwiedzanie Dworca
Łódź Fabryczna, Piotrkowskiej oraz Manufaktury. We wszystkich wycieczkach wezmą udział
przewodnicy turystyczni.
Celem rajdu jest rekonstrukcja historyczna trasy, jaką przed 595 laty pokonało poselstwo
z Przedborza do Łodzi z aktem nadania Łodzi praw miejskich. Przejazd rozpoczynać będzie
rekonstrukcja uroczystości odebrania dokumentu lokacyjnego z rąk króla Władysława Jagiełły
na rynku w Przedborzu. Następnie rekonstruktorzy w średniowiecznych strojach pokonają konno trasę
do Łodzi. W trzech miastach leżących na trasie czterodniowego rajdu zorganizowane zostaną pikniki
historyczne. Trasa rajdu kończyć się będzie w centrum Łodzi. Podczas oficjalnych obchodów 595.
rocznicy nadania Łodzi praw miejskich rekonstruktorzy przekażą dokument lokacyjny władzom miasta
uczestniczącym w oficjalnych uroczystościach rocznicowych.

60
KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

Ł540

Doskonalenie techniki
jazdy - jazdy na trolejach dla mieszkańców Łodzi
i okolicznych gmin

199 000,00

Ł543

Aktywni 60+ Komputer
dla seniora

285 000,00

Ł544

Program Tanecznej
Integracji Województwa
Łódzkiego

299 300,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Przeszkolenie praktyczne 300 młodych kierowców doskonalące ich technikę jazdy za pomocą treningu
na trolejach. Dzięki szkoleniu ulegną podwyższeniu umiejętności bezpiecznej jazdy samochodem,
poprzez poprawę techniki jazdy w różnych warunkach drogowych (w tym w sytuacjach ekstremalnych).
Kierowcy przekonają się również o znaczeniu właściwej pozycji za kierownicą. uczestnicy szkoleń
zastosują w praktyce prawidłowe metody posługiwania się kołem kierownicy
i nabędą umiejętności wychodzenia z poślizgu nadsterownego – trenując na trolejach reakcje obronne.
Dzięki szkoleniom wzrośnie bezpieczeństwo drogowe, szczególnie wśród młodych kierowców, którzy
naukę jazdy odbyli w miesiącach letnich lub wśród tych kierowców, którzy unikają, z obawy o swe
umiejętności, warunków zimowych.
Projekt obejmuje warsztaty praktycznego korzystania z komputera i Internetu dla 400 mieszkańców
subregionu m. Łódź. Uczestnicy, mieszkańcy regionu z kategorii wiekowej 60+, podzieleniu na grupy
(max. 12 osób), odbędą 15 godzin zegarowych warsztatów teoretyczno-praktycznych z tabletem
i komputerem podłączonym do Internetu. Zajęcia obejmować będą nie tylko zasady obsługi
i bezpiecznego korzystania z Internetu, ale także wstęp do e-usług cyfrowych (np. e-zdrowie,
e-administracja, e-zakupy, bankowość elektroniczna) oraz wykorzystywanie cyfrowych kanałów
komunikacyjnych (poczta elektroniczna, komunikatory, media społecznościowe). Dla uczestników
szkoleń uruchomiona zostanie pracownia cyfrowa (czynna 5 dni w tygodniu), gdzie pod opieką
instruktora będzie można doskonalić nowe umiejętności.
W dzisiejszych czasach cyfrowej komunikacji warto wskazywać wagę bezpośredniego kontaktu. Taniec
uczy samodyscypliny, kształtuje umiejętność pracy w grupie. Więzi rodzące się na treningach często
przekształcają się w wieloletnie przyjaźnie. Regularne zajęcia i zawody taneczne wzmacniają siłę woli,
wytrwałość, niwelują stres przed występami publicznymi. Dzieci to najważniejsza grupa mieszkańców.
Od ich wychowania, sposobu życia, zależy przyszłość naszego regionu. Chcąc mieć
za kilka lat osoby zdrowe, ambitne i zsocjalizowane działajmy już dziś! Niezbędni są trenerzy, którzy
zmotywują do wysiłku fizycznego. Poprzez regularne treningi pokażą radość z samodoskonalenia.
Cechy, które nabędziemy za młodu, zaprocentują na całe życie. Dajmy sobie na to szansę!
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Ł546

Poznajemy Ojcowiznę wydanie "Kanonu
krajoznawczego
województwa łódzkiego"
i warsztaty dla nauczycieli
edukacji regionalnej

198 500,00

Ł547

Świat bez barier aktywizacja osób
niepełnosprawnych
i seniorów

300 000,00

Ł548

Całoroczna aktywizacja
sportowo-rekreacyjna
łódzkich seniorów czynnikiem integrującym
społeczeństwo
województwa łódzkiego

136 200,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Łódzkie charakteryzuje się słabą identyfikacją mieszkańców z regionem oraz brakiem lokalnej
tożsamości. Województwo nie posiada wyrazistego turystycznego wizerunku, a jego mieszkańcy mają
znikomą wiedzę na temat walorów turystycznych. Zmiana tego stanu wymaga nowoczesnej
i atrakcyjnej w formie edukacji regionalnej. Celem projektu jest:
- wydanie „Kanonu krajoznawczego województwa łódzkiego” (publikacji zawierającej syntetyczny opis
najważniejszych atrakcji turystycznych regionu, nakład: 3 tys. egz.).
- stworzenie na jego bazie edukacyjnej gry planszowej „Poznajemy łódzkie” (1 tys. szt.),
- przeprowadzenie 5 warsztatów dla 125 nauczycieli regionalistów (szkolenie dla przyszłych
promotorów i animatorów krajoznawstwa w regionie),
- promocja i dystrybucja przygotowanych narzędzi edukacyjnych (m.in. do szkół, bibliotek, informacji
turystycznej).
Celem zadania jest zakup terenowych elektrycznych wózków inwalidzkich (7 szt.), schodołazów
(5 szt.) oraz trójkołowych skuterów elektrycznych (5 szt.) i stworzenie aplikacji do zarządzania ich
nieodpłatnym użyczeniem na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Zakup powyższych
urządzeń przyczyni się do aktywizacji zarówno osób niepełnosprawnych jak i seniorów, pomoże ich
rodzinom na włączenie tych osób np. w aktywności rodzinne, samodzielne załatwianie spraw
osobistych, udział w wydarzeniach odbywających się w województwie lub poza nim. Dzięki temu
rozwiązaniu zmniejszy się odsetek osób wykluczonych ze względu na wiek jak i stan zdrowia. Zakupione
urządzenia będą przeznaczone dla mieszkańców województwa.
Projekt zakłada prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla łódzkich seniorów w wieku 60+, przez
okres od 04 do 12.2018 r., przez 2 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 15 do 17.
Zajęcia odbywałyby się na obiektach WSS I SMS i obejmowałyby: gimnastykę ogólnorozwojową, zajęcia
nordic walking, gimnastykę na pływalni, tańce w kręgu, jogę, siatkówkę plażową. Proponujemy
prowadzenie 2-4 wykładów miesięcznie z zakresu medycyny, psychologii, fizjologii i ziołolecznictwa,
przez
wykładowców
i
kadrę
trenerską
z
doświadczeniem
w
pracy
z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Stroną organizacyjną może się zająć np. Klub AKS SMS
prowadzący AZiSTW.
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Ł550

Parking dla kamperów

73 000,00

Ł551

"Roboty na kłopoty" kreatywne rozwijanie
umiejętności
informatycznotechnicznych
poprzez warsztaty
z programowania
i robotyki

25 800,00

Ł555

Poprawa warunków
funkcjonalnych
i estetycznych
w Wojewódzkim Ośrodku
Diabetologii i Chorób
Metabolicznych

200 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem zadania jest zagospodarowanie niewielkiego terenu i przygotowanie go w sposób umożliwiający
postój kamperem. Wybudowanie parkingu dla kamperów, zachęci do przyjazdu
do Łodzi tych turystów, którzy podróżują w ten sposób. Łódź jest miastem na skrzyżowaniu autostrad
i część turystów może - posiadając przystosowane do tego miejsce - zostać w Łodzi na krótki czas.
Projekt zakłada rozwój zainteresowań nowoczesnymi technologiami i popularyzowanie nauki
poprzez zabawę. Cele: kształcenie umiejętności logicznego myślenia, nauka programowania, integracja
wielopokoleniowa. Beneficjenci: dzieci z Łodzi i okolic podmiejskich, ich rodziny, pensjonariusze
placówek opiekuńczych. Planowane działania: zajęcia z robotyki i programowania
dla uczniów szkół w ośmiu dziesięcioosobowych grupach wiekowych po pięć trzygodzinnych
warsztatów; spotkania wprowadzające o charakterze informacyjno-promocyjnym w formie pokazu,
prezentacji multimedialnej, wykładu. Pierwsze zajęcia grup integrujące uczniów, rodziców, dziadków
będą popularyzować ideę informatyzacji nauczania. Następnie dzieci podczas zabawy nauczą się
konstruowania i programowania maszyn. Działanie stworzonych robotów będzie prezentowane
w placówkach kulturalno-oświatowych uczniom okolicznych szkół, przedszkolakom i pensjonariuszom
domów opieki.
W ramach projektu planowana termomodernizacja elewacji ośrodka, zagospodarowanie terenów
zielonych, prace związane z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wojewódzki Ośrodek
Diabetologii i Chorób Metabolicznych - jedyna wojewódzka przychodnia lecząca powikłania
cukrzycowe, rocznie w Ośrodku realizowanych jest ponad 30 000 porad specjalistycznych
dla mieszkańców Województwa ze zdiagnozowaną cukrzycą.
Cukrzyca, to choroba cywilizacyjna, która przez lata rozwija się bezobjawowo, atakuje w późnym
stadium - doprowadzając do znacznego upośledzenia organizmu. Nie pozwólmy na to - prace
adaptacyjne w Ośrodku przyczynią się do poprawy jakości oferowanych usług w walce
z tą lekceważoną chorobą, która jednak w dłuższej perspektywie potrafi być bardzo niebezpieczna.
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Ł557

Łódzkie mniej znane

57 720,00

Ł558

Narzędzia
do kompleksowej
rehabilitacji pacjentów
hospitalizowanych
w Oddziale Rehabilitacji
Neurologicznej CLChPiR
w Łodzi

30 298,00

Ł559

Kolej z sercem. Zakup
defibrylatorów AED
do pojazdów kolejowych
województwa łódzkiego

246 000,00

Ł560

Centrum aktywizacji
i pomocy prawnopsychologicznej dla dzieci,
dorosłych i seniorów
na Rynku Bałuckim
oraz Zielonym Rynku

244 480,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Projekt ma na celu zorganizowanie 16 całodziennych, bezpłatnych dla uczestników, wycieczek
autokarowych po zachodniej części regionu łódzkiego. Wyjazdy zorganizowane będą z Łodzi
oraz kilku miast regionu (m.in.. Łowicz, Łęczyca, Piotrków Trybunalski, i inne). Akcentem kończącym
wycieczki będzie uczestnictwo w regionalnych imprezach takich jak: Święto Truskawki w Buczku,
Festiwal Róż w Łasku, Wyścigi drezyn ręcznych w Wieruszowie itp.
Projekt dotyczy zakupu sprzętu niezbędnego do rehabilitacji funkcji ruchowych, poznawczych,
językowych oraz wykonywania czynności pielęgnacyjnych u pacjentów po uszkodzeniu Ośrodkowego i
Obwodowego Układu Nerwowego, przebywających w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej
w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
Centrum
Leczenia
Chorób
Płuc
i Rehabilitacji w Łodzi. Celem podejmowanego zadania jest poprawa efektywności i skuteczności
procesu leczenia poprzez wykorzystanie nabytych sprzętów, a w konsekwencji skrócenie czasu
powrotu pacjenta do zdrowia i możliwości ponownego podjęcia przez niego ról społecznych
i realizacji zadań życiowych. Oznacza to jednocześnie nie tylko skrócenie czasu oczekiwania
na hospitalizację szpitalną ale również zapewnienie pacjentom wyższego poziomu komfortu
oraz jakości świadczonych usług.
Projekt zakłada zakup 41 defibrylatorów należących do Województwa Łódzkiego i Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej. Defibrylator AED, czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny to rodzaj urządzenia
przenośnego, stworzonego z myślą o skutecznej akcji ratunkowej w przypadku zatrzymania krążenia.
Projekt zakłada przeszkolenie pracowników kolei do ich obsługi.
Projekt zakłada powstanie centrów oferujących darmowe porady prawnika, psychologa, pedagoga,
onkopsychologa, dietetyka oraz doradcy zawodowego. Ponadto dostęp do komputera oraz imprezy
z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Co weekend Łódzkie rynki odwiedzają dziesiątki tysięcy Łodzian,
w projekcie chcemy wykorzystać naturalny potencjał tych miejsc do promowania działań na rzecz
mieszkańców, promocji regionu i do prowadzenia pomocy w miejscu najbardziej dostępnym
dla wszystkich. Często zdarza się że mieszkańcy regionu nie wiedzą gdzie szukać pomocy, a kampanie
społeczne prowadzone są w miejscach mało uczęszczanych, dlatego chcemy ulokować wsparcie
jak najbliżej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem na rynku Bałuckim i Zielonym.
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Ł561

Koleją po regionie
łódzkim

88 200,00

Ł562

Sąsiedzkie mikrodziałania
- program wsparcia
inicjatyw sąsiedzkich
w subregionie Miasto
Łódź

300 000,00

Ł563

Tłumacz języka migowego
w pogotowiu i szpitalach!
Bezpieczeństwo
dla wszystkich

160 600,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Zadanie polegałoby na organizacji cyklu 5 jednodniowych wycieczek zmodernizowanym taborem
kolejowym po województwie łódzkim do miejsc atrakcyjnych antropogenicznie na terenach miast
dla grup ok. 120 osobowych (w sumie ok.600 os). Wycieczki odbywałyby się w soboty w okresie
wakacyjnym. Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom poznania własnego regionu, jego
głównych walorów i atrakcji, a także poszarzanie wiedzy w tym zakresie oraz budowanie tożsamości
regionalnej. Realizacja zadania ma dodatkowo uświadomić osobom w nim uczestniczącym
konieczność dbania o dziedzictwo kulturowe, uwrażliwić na posiadane zasoby historyczne, ukazując
tym samym nowe możliwości podróżowania po Łódzkim.
Mikrodziałania sąsiedzkie mają być lokalnym programem mikrodotacji wspierającym aktywność
mieszkańców podregionu. Zadanie ma na celu aktywizację obywatelską mieszkańców
poprzez udzielanie im mikrowsparcia od 1000 zł do 5000 zł na realizację oddolnych projektów wspólnie
ze swoimi sąsiadami, lokalnymi NGO, grupami nieformalnymi. Mieszkańcy będą realizować działania
samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wybrany przez Urząd Marszałkowski
Operator mikrograntów będzie lokalnie współpracował z grupami zapewniając im wsparcie na etapie
tworzenia pomysłów na projekty, realizację projektów i ich obsługi. Mikrodotacje będą udzielane w
drodze konkursu, gwarantującego równy udział wszystkich podmiotów.
Celem realizacji zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom głuchym. Ratownicy
medyczni i lekarze będą mogli wygodnie skontaktować się z głuchymi, którzy będą potrzebować
pomocy. Zadanie polega na zakupieniu tabletów z dostępem do Internetu i abonamentem na dostęp
do tłumacza języka migowego(PJM). System polega na tłumaczeniu PJM przez wykwalifikowanego
tłumacza pełniącego dyżur, z którym można się połączyć z przez Internet.
Zadanie obejmuje też przygotowanie filmów w PJM dla głuchych z informacją o usłudze. Projekt
poprawi jakość życia i dostęp do opieki medycznej. Konieczność poszukiwania tłumacza przed wizytą u
lekarza jest największym problemem naszego środowiska. Lekarze i ratownicy nie umieją migać.
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Ł564

3 POKOLENIA
WE WSPÓLNYM
DZIAŁANIU

298 962,40

Ł565

MODERNIZACJA CZĘŚCI
REKREACYJNEJ
DLA PACJENTÓW
NA TERENIE SZPITALA
IM.DR Wł. BIEGAŃSKIEGO
W ŁODZI

100 300,00

Ł566

O Łodzi i regionie, poezją
i muzyką. Wydanie płyty
z utworami artystów
z regionu łódzkiego

56 300,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach
sportowych, fakultatywnych oraz zorganizowanych wycieczkach i wyjazdach letnich. Dzięki temu
projektowi poprawi się jakość życia mieszkańców, zdrowie świadomość zagrożeń cywilizacyjnych,
sprawność fizyczne, nawyki żywieniowe (zajęcia fakultatywne), czy komunikacja międzypokoleniowa
(w czasie wakacji dzieci i młodzież szkolna będzie mogła wspólnie z rodzicami, dziadkami spędzić czas).
Dzięki zaangażowaniu w zajęcia ruchowe projekt wpłynie na zmniejszenie wad postawy ciała,
zachorowalność na choroby układu krążenia i centralnego układu nerwowego, wzmocnienie
i stabilność układu mięśniowo-szkieletowego, opóźni procesy starzenia seniorów i wprowadzi ich
w stan lepszego samopoczucia.
Projekt dotyczy modernizacji części rekreacyjnej Szpitala dla pacjentów przebywających w Szpitalu.
Część ta wymaga wymiany ławek, zainstalowania elementów zabawowych dla małych pacjentów, wraz
z montażem urządzeń przeznaczonych do siłowni napowietrznej.
Głównym celem projektu jest poprawa warunków pobytu pacjentów z uwagi na położenia Szpitala
w części parkowej. Działania te pozwolą na stworzenia przyjaznych warunków dla pacjentów których
stan zdrowia pozwala na spacery po terenie naszego Szpitala i spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Ponadto montaż elementów zabawowych umili czas małym pacjentom, a siłownia napowietrzna
będzie stanowiła dodatkowy element rehabilitacyjny dla pacjentów kardiologicznych.
Zadanie polega na wydaniu płyty z utworami artystów z regionu łódzkiego. Płyta zawierać będzie 12
utworów wraz z klipami video popularyzującymi stworzone utwory.
Upowszechnianie i promocja twórczości regionalnych artystów odbędzie się poprzez nagranie
utworów, jak również organizację koncertów/spotkań w bibliotekach na terenie Łodzi i regionu.
Podczas spotkań z poezją zaprezentowana będzie głównie płyta, a wraz z nią występy na żywo autorów
wierszy, piosenek, z klipami video w tle.
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Ł567

Akademia Orientacji
w Terenie

16 500,00

Ł569

Muzyka leczy. Koncerty
w Wojewódzkim
Wielospecjalistycznym
Centrum Onkologii
i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi

55 000,00

Ł570

Lokalny Punkt Doradztwa
Wolontarystycznego

65 850,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Akademia orientacji w terenie to projekt edukacyjny mający na celu naukę podstawowych
umiejętności pracy z mapą: odczytywania symboli, wyznaczania kierunków świata, poruszania się
po nieznanym terenie. W ramach zadania przygotowana zostanie specjalistyczna mapa terenu, tablice
edukacyjne, materiały szkoleniowe, warsztaty terenowe oraz strona internetowa z mapą
do pobrania dla wszystkich chętnych. Projekt będzie realizowany na terenie Centrum Zarządzania
Szlakiem Konnym przy ul. Wycieczkowej 86, co pozwoli wypromować to miejsce, a uczestnicy dzięki
zdobytym umiejętnościom będą mogli świadomie odkrywać walory przyrodnicze Łódzkiego.
Zadanie: realizacja 10 muzycznych warsztatów interaktywnych i 4 koncertów muzyki klasycznej
dla ciężko chorych pacjentów szpitala (dzieci i dorosłych), wykorzystujących różne grupy
instrumentów, które prezentowane będą przez profesjonalnych muzyków, doświadczonych
edukatorów. Warsztaty prowadzone m.in. metodą Carla Orffa zakładają możliwość poznania
sposobów gry na instrumentach i uwiecznione w ramach wspólnej sesji fotograficznej uczestników
i muzyków.
Cele: wsparcie psychiczne pacjentów, oderwanie ich myślenia od choroby, wywołanie pozytywnych
i przeżywanych wspólnie emocji, koncentracja na współudziale w muzycznym wydarzeniu i zabawie,
inspiracja nowymi doznaniami, osiągnięcie stanu odprężenia. W 14 wydarzeniach docelowo udział
weźmie ok. 400 osób spośród chorych i ich rodzin.
Zadanie dotyczy utworzenia w Łodzi Lokalnego Punktu Doradztwa Wolontarystycznego
wzmacniającego Lokalne Centra Wolontariatu (LCW) oraz podmioty planujące rozwijać wolontariat
w swoich strukturach, mające swoje siedziby w subregionie powiat m. Łódź oraz sąsiadującym z nim
powiecie zgierskim. Działania będą obejmowały szkolenia z zakresu tworzenia i zarządzania LCW,
wizyty monitorujące, konsultacje wspierające, trening dla os. realizujących szkolenia
dla wolontariuszy. Bezpośrednie wsparcie uzyska 20 os. z 10 podmiotów, które będą prowadziły
działania z zakresu organizacji i pośrednictwa wolontariatu w subregionie. Ww. osoby dzięki wsparciu
będą mogły samodzielnie rekrutować wolontariuszy i placówki do działań społecznych, organizować
szkolenia dla wolontariuszy, wdrażać programy wolontarystyczne i planować akcje społeczne.
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Ł572

"Zielone Płuca" Szpitala
Pirogowa w Łodzi rewitalizacja terenów
zielonych

92 000,00

Ł573

Ścieżka zdrowia
pod chmurką - urządzenia
do ćwiczeń na świeżym
powietrzu dla osób
w różnym wieku

28 362,00

Ł574

Dzieciaki walczą z rakiem.
Wsparcie terapeutycznopsychologiczne pacjentów
oddziałów onkologicznych
szpitala przy Spornej
w Łodzi

177 800,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
W ramach projektu przewidywane jest stworzenie miejsc skutecznego wspomagania leczenie
pacjentów poprzez utworzenie i wymianę chodników i ścieżek na terenie zielonym Szpitala Pirogowa,
adaptację terenów zielonych - nasadzenia, pielęgnacja, stworzenie infrastruktury pozwalającej
na bezpieczny wypoczynek na terenach zielonych (ławki, kosze na śmieci, stoliki). Rodziny pacjentów
uzyskują przyjazne miejsce spotkań z pacjentami poza salami chorych. Projekt pozwoli na poprawę
samopoczucia pacjentów a kontakt z przyrodą przyczyni się do łagodzenia skutków stresu związanego
z procesem leczenia i pobytem w szpitalu. Tworzone miejsce zapewni możliwość zarówno spotkań
grupowych jak również zachowanie pewnego poziomu prywatności w miejscach pozwalających
na samotną kontemplację przy zachowaniu bezpieczeństwa pacjentów.
Ścieżka zdrowia pełnić będzie funkcję zdrowotno-rekreacyjną zawierającą elementy siłowni.
Na ścieżce zamontowane będą urządzenia do ćwiczeń fizycznych i sprawnościowych. Podstawowym
celem będzie udostępnienie wszystkim chętnym do aktywności fizycznej osobom, nowego miejsca
do rehabilitacji mchowej. Rozwijanie aktywności fizycznej, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu
życia, podniesienie świadomości użytkowników, dotyczącej znaczenia ćwiczeń fizycznych
dla zdrowia, stanowią istotne elementy działalności prozdrowotnej.
Realizacja projektu umożliwi atrakcyjne spędzenie wolnego czasu bez ponoszenia dodatkowych
kosztów. Ścieżki zdrowia budowane w plenerze pozwalają stworzyć nową przestrzeń, w której będzie
można poprawie kondycję oraz sylwetkę pogłębiając i utrwalając zachowania prozdrowotne.
Wiadomość o chorobie dziecka to ogromny szok... Trudno wyobrazić sobie, co czują rodziny, trafiające
po przerażającej diagnozie na onkologię do szpitala przy ul. Spornej. Nowotwór u 70% dzieci można
wyleczyć, ale choroba odmienia codzienność, powoduje traumę, której trzeba przeciwdziałać.
Pobyt w szpitalu trwa wiele miesięcy, a nawet lat. Długie są także okresy rekonwalescencji - nie tylko
tej fizycznej, lecz także emocjonalnej. Małym pacjentom, a także ich rodzinom (rodzicom, dziadkom
i rodzeństwu) trzeba zapewnić fachową pomoc psychologiczno-terapeutyczną. Planowane jest
sfinansowanie profesjonalnej opieki psychologicznej dla kilkudziesięciu rodzin, objętych leczeniem
w szpitalu przy ul. Spornej w Łodzi oraz wyjazdu terapeutycznego dla 45 uczestników.
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Ł575

Końskim szlakiem
na kółkach - aktywna
turystyka dla osób
niepełnosprawnych
i seniorów

300 000,00

Ł576

Poprzez sport i zabawę
wyciągamy dzieci
z łódzkich bram
i podwórek przeciwdziałanie patologii
społecznej

78 000,00

Ł577

Łódzkie bez tajemnic łączy
pokolenia-organizowanie
imprez, konkursów
i wycieczek
krajoznawczych
promujących atrakcje
turystyczne i produkty
tradycyjne województwa
łódzkiego

183 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem zadania jest zakup terenowych elektrycznych wózków inwalidzkich (10 szt.), trójkołowych
skuterów elektrycznych (10 szt.), przyczep umożliwiających ich przewożenie (5 szt.) oraz stworzenie
aplikacji do zarządzania ich nieodpłatnym użyczeniem na potrzeby osób niepełnosprawnych
oraz seniorów chcących odbyć wycieczkę szlakiem konnym. Zakup powyższych urządzeń przyczyni się
do aktywizacji zarówno osób niepełnosprawnych jak i seniorów, pomoże im i ich rodzinom
na wspólne uprawianie turystyki i poznanie najpiękniejszych regionów województwa łódzkiego.
Zakupiony sprzęt będzie przeznaczony dla mieszkańców województwa.
Wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży
zamieszkującej w Łodzi zagrożonej patologiami oraz wykluczeniem społecznym. Objęcie fachową
opieką trenersko-instruktorską podczas zorganizowanych zajęć sportowych 1 raz w tygodniu
(30 tygodni), począwszy od kwietnia do października 2018 r. włącznie. Proponowane zadanie składać
się będzie z 2 zadań:
1) Wyciąganie dzieci z bram i podwórek łódzkich, zapewnienie opieki wychowawczej, aktywnego
spędzania wolnego czasu poprzez zaangażowanie w zajęcia sportowo-rekreacyjne
wraz z zapewnieniem im ciepłego posiłku, wody po każdych zajęciach,
2) Organizacja pikniku integracyjnego z udziałem zawodników rugby i zapasów w stylu wolnym
w miesiącu wrześniu 2018 r.
Łódzkie bez tajemnic łączy pokolenia – organizowanie imprez, konkursów i wycieczek krajoznawczych
promujących atrakcje turystyczne i produkty tradycyjne województwa łódzkiego. Celem zadania jest
przybliżenie mieszkańcom Łodzi zwłaszcza dzieciom z śródmiejskich przedszkoli i seniorom, bogatej
i ciekawej historii regionu województwa łódzkiego wraz z degustacją lokalnych produktów kulinarnych.
Uczestnicy międzypokoleniowego projektu będą mogli w sposób wymierny poszerzyć wiedzę o
złożonej historii łódzkiej ziemi, na której mieszkają oraz uświadomić sobie nie tylko jak wielką wartość
przedstawiają zabytki, mury budynków, ale również wybitne postacie z kręgu historii, sztuki ludowej i
lokalnego dziedzictwa oraz nauki i sportu.
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Ł579

"Domowe Jedzenie Lepsze Leczenie" - remont
kuchni w WSSz
im. M. Pirogowa w Łodzi

275 500,00

Ł580

UCYFROWIENI 45+

94 648,50

Ł583

Stop utracie wzroku
u chorych na cukrzycę…

216 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Szpital Pirogowa, jako jeden z nielicznych w województwie posiada własną kuchnię. Wiele szpitali
likwiduje kuchnie i zamawia jedzenie dla chorych w firmach gastronomicznych, Szpital Pirogowa
sprzeciwiając się tym trendom, chce utrzymać prowadzenie własnej kuchni. Remont kuchni i zakup
nowoczesnego sprzętu zapewni utrzymanie wysokiego standardu posiłków. Szpital chcąc zapewnić
pacjentom jak najlepsze warunki hospitalizacji ma na uwadze ich poziom satysfakcji dotyczący nie tylko
leczenia lecz również warunków bytowych. Smaczne, zdrowe i domowe jedzenie wpłynie
na lepsze samopoczucie, komfort pobytu w placówce, tym samym na szybszą rekonwalescencję
pacjenta. Pyszny i pełnowartościowy posiłek szybko postawi na nogi pacjenta po ciężkich zabiegach
i operacjach.
Celem projektu jest włączenie cyfrowe 100 osób 45+ z terenu Województwa Łódzkiego (subregion m.
Łódź) co przyczyni się do zmniejszenia poziomu ich wykluczenia społecznego. Uczestnicy projektu
wezmą udział w cyklu warsztatów podnoszących i/lub rozwijających umiejętności informatyczne
na dwóch poziomach zaawansowania (32 godziny lekcyjne zrealizowane w ciągu miesiąca dla 10 grup
po 10 osób). W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się praktycznego wykorzystywania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w życiu codziennym. Dzięki szkoleniom uczestnicy będą mogli
sprawniej funkcjonować we współczesnym społeczeństwie, a pojęcia takie jak: e-administracja,
cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura nie będą im obce.
W ramach projektu planowany zakup urządzenia OCT - optycznej koherentnej tomografii dna oka,
które pozwala na pomiar dna oka i siatkówki. Badanie wykorzystywane w monitorowaniu przebiegu
późnych powikłań cukrzycy - retinopatii cukrzycowej, w celu niedopuszczenia do oślepnięcia chorych.
Wojewódzki Ośrodek Diabetologii i Chorób Metabolicznych - jedyna wojewódzka przychodnia lecząca
powikłania cukrzycowe, rocznie w Ośrodku realizowanych jest ponad 30000 porad specjalistycznych
dla mieszkańców Województwa chorych na cukrzycę. Cukrzyca przez lata rozwija się bezobjawowo,
atakuje w późnym stadium - doprowadzając do oślepnięcia czy amputacji kończyn - nie pozwólmy
na to - zakup aparatu OCT pozwoli na szybszą diagnostykę późnych powikłań cukrzycowych. Szybka
diagnoza - brak późnych powikłań.
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Ł584

KsiążkoBus - Mobilna
Biblioteka

298 500,00

Ł586

"Pamiętajmy o tych,
którzy zapomnieli" konferencja społeczna
dotycząca choroby
Alzheimera
w województwie łódzkim

56 000,00

Ł587

Impreza sportoworekreacyjna dla seniorów
województwa łódzkiegoczynnikiem integrującym
osoby starsze
społeczeństwa naszego
regionu

20 300,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Dostosowanie i wyposażenie busa do przewozu książek, który docierałby z nowościami książkowymi
do wszystkich mieszkańców województwa. Mobilna biblioteka działałaby na terenie Łodzi i regionu
w szczególności w okresie wiosennym i letnim. Przy "KsiążkoBusie" działałaby czytelnia na świeżym
powietrzu (książki można będzie czytać na leżakach, w luźnej atmosferze, pod parasolami, z kubkiem
świeżej kawy).
Samochód (KsiążkoBus) byłby wyposażony nie tylko w książki, ale także w kilka leżaków
i pufy/poduchy do siedzenia.
Rok 2018 to 25 rocznica istnienia Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, 20 rocznica powstania
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera, a wrzesień będzie Światowym
Miesiącem Choroby Alzheimera. Z raportu NIK 2017 wynika, że wzrasta liczba osób chorujących
na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera. Potrzebna jest zmiana społecznego nastawienia
oraz wiedzy dotyczącej tej choroby. Rozpoznanie choroby we wstępnej fazie umożliwia odpowiednie
leczenie, a tym samym złagodzenie objawów i spowolnienie rozwoju. Ważna jest edukacja
społeczeństwa, najbliższego otoczenia, osób starszych oraz lekarzy pierwszego kontaktu. Konferencja
powinna mieć zasięg wojewódzki. Prelegentami powinny być osoby posiadające wiedzę
i doświadczenie w pracy z chorującymi.
Zadanie dla osób 60+, mieszkańców Łodzi oraz przyległego powiatu pabianickiego - ok. 50 seniorów,
zagrożonych wykluczeniem społecznym (co najmniej 5 osób z powiatu pabianickiego), chętnych
do udziału w integracji wewnątrzpokoleniowej poprzez udział w wycieczkach i zajęciach sportowych.
Pobyt trzydniowy w kompleksie na terenie parku krajobrazowego w łódzkim. W programie
2 wycieczki krajoznawcze oraz zajęcia sportowe (np. konkurencje biegowe, gry zespołowe).
Dla przeprowadzenia zajęć sportowych niezbędny obiekt usytuowany w sąsiedztwie
lub w kompleksie leśnym, z dostępem do boisk, sprzętu sportowego, na których będzie możliwe
przeprowadzenie meczu piłki siatkowej, plażowej i zostanie udostępniony bez kosztowo. Realizacja
dwa miesiące (np. maj-czerwiec 2018 r.).
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KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

Ł588

Przewodnik turystyczny
"Łódzkie 2018/2019"

169 392,00

Ł593

Poza rodziną biologiczną szkolenia dla osób
pracujących z dziećmi
z rodzin zastępczych
i adopcyjnych

59 600,00

Ł595

Cykl konferencji
szkoleniowych
"Bezpieczni
w cyberprzestrzeni"

88 560,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem projektu jest wykonanie dwujęzycznego (polsko-angielskiego) przewodnika turystycznego
po Łodzi i regionie zawierającego najważniejsze pod względem turystycznym atrakcje historyczne
i przyrodnicze. Katalog zawierać będzie część praktyczną, szczególnie przydatną dla turysty
indywidualnego, a także informacje o najważniejszych imprezach odbywających się w Łodzi i regionie.
Całość wzbogacona będzie licznymi kolorowymi fotografiami oraz poglądowymi mapami.
Ze względów praktycznych atrakcje zostaną podzielone na kilka podregionów. Planowany nakład
to min. 50 000 egzemplarzy. Olbrzymi nakład pozwoli na dotarcie do znaczącej liczby mieszkańców
i turystów, którzy będą go mogli otrzymać nieodpłatnie, a także będzie doskonałą promocją regionu
i Łodzi poza granicami województwa i kraju.
"Ona jest z domu dziecka…" To nie jest Twoja prawdziwa mama…". Porzucenie to dla dziecka
katastrofa, fizyczny ból, rozpacz i strach, dlatego tak ważne jest, by odpowiednio zaopiekować się
dzieckiem, które doświadczyło tej traumy. Za tę opiekę odpowiadają dorośli. Muszą zrozumieć,
że porzucenie najczęściej wynika z trudnej sytuacji matki, a najbardziej z braku jakiejkolwiek pomocy.
Nowe rodziny z kolei potrzebują wsparcia w leczeniu dziecięcej traumy i przeciwdziałania wypaleniu w
trudnej opiece. Zadanie polega na organizacji szkoleń dla profesjonalistów, którzy stykają się
z problemem dzieci opuszczonych przez rodziców biologicznych ( asystenci rodzin, pracownicy socjalni,
nauczyciele).
Dynamiczny rozwój zagrożeń i incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów i sieci
komputerowych oraz użytkowników korzystających z usług oferowanych przez nowoczesne
technologie informatyczne powoduje, że zachowanie bezpieczeństwa w przestrzeni tworzonej
przez te systemy, usługi wraz z relacjami z użytkownikami – zwanej cyberprzestrzenią – jest obecnie
jednym z istotniejszych problemów na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Celem projektu jest zwiększenie świadomości oraz nabycie wiedzy, przez co najmniej 250 mieszkańców
subregionu zachodniego województwa łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa korzystania z Internetu,
poprzez organizację co najmniej pięciu otwartych konferencji szkoleniowych.
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Ł596

Ł597

TYTUŁ ZADANIA
MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI BEZPŁATNE ZAJĘCIA
SPORTOWOREKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA
UCZNIÓW
I STUDENTÓW

Szkolenie z jazdy
ekologicznej mieszkańców
Łodzi i okolicznych gmin

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

150 000,00

Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje organizacje otwartych
i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe a także rywalizację
sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportoworekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla uczniów jak i studentów.

139 200,00

Przeszkolenie (teoretyczne i praktyczne) 504 kierowców z zasad EKOJAZDY.
Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą nawet 3 miesiące w roku jeździć całkowicie za darmo.
Poprzez szkolenie nie tylko zadbamy o łódzkie środowisko naturalne, ale dodatkowo każdy zaoszczędzi
15-25% kosztów paliwa, ograniczy do 50% zużycie opon i klocków hamulcowych
oraz znacząco zmniejszy ilość wizyt w warsztacie samochodowym. Zmiana stylu jazdy poprawi także
bezpieczeństwo o 30-40%. Szkolenie składa się z jazdy diagnostycznej, wykładu i jazdy szkoleniowej.
Jego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do łódzkiej atmosfery o około 150 ton rocznie
i tym samym zmniejszenia ryzyka smogu.

