OSTATECZNY WYKAZ PROJEKTÓW ZADAŃ DOPUSZCZONYCH
DO GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
„ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2021 ROK

2

PULA WOJEWÓDZKA
KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

W01

Poprawa bezpieczeństwa
na przejściach dla pieszych
na drodze wojewódzkiej
482 w miejscowości Czechy

W02

Poprawa bezpieczeństwa
pieszych na drodze
wojewódzkiej 716

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

230 000,00

278 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drodze
wojewódzkiej Nr 482 w miejscowości Czechy. Poprawa
bezpieczeństwa będzie polegać na zastosowaniu inteligentnego
przejścia dla pieszych. Proponowane są trzy przejścia w najbardziej
zagrożonych lokalizacjach.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa osób pieszych, w tym dzieci,
poruszających się po drodze 716. Zakres zadania: modernizacja lub
budowa trzech przejść dla pieszych na drodze 716 zlokalizowanych
w miejscach szczególnego nasilenia ruchu pieszego: przy Szkole
Podstawowej i klubie sportowym w Różycy, przy skrzyżowaniu
z ul. Słowackiego w Koluszkach i przy skrzyżowaniu z ul.
Koluszkowską w Żakowicach. Modernizacja lub budowa powinna
obejmować: oznakowanie poziome i pionowe przejść (w tym znaki
świecące LED), dodatkowe doświetlenie przejść.

mieszkańcy
województwa
łódzkiego,
mieszkańcy powiatu
zduńskowolskiego

Obszar oddziaływania
zadania

miejscowość Czechy
w gminie Zduńska Wola

Uczestnicy ruchu
drogowego na drodze
716: pieszego (głównie
Dla ruchu lokalnego – gmina
mieszkańcy gminy
Koluszki, szczególnie
Koluszki – 20 000 osób
miejscowości Koluszki,
rocznie) i kołowego
Żakowice, Różyca, Kaletnik,
(głównie
Przanowice, Gałków (w tym
przejeżdżający
dzieci w wielu szkolnym).
kierowcy) –
Dla ruchu tranzytowego –
100 000 osób rocznie,
cały kraj.
w tym kierowcy
autocystern jadący do
PERN w Koluszkach.
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KOD
ZADANIA

W03

TYTUŁ ZADANIA

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

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

499 995,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Zintegrowany system informatyczny usprawniający rejestrację
pacjentów do poradni specjalistycznych zakłada wdrożenie systemu
kolejkowego z biletomatami 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 wyeliminowania kolejek oczekujących, tak
by poczucie komfortu pacjenta było na jak najwyższym poziomie.

Beneficjentami
zadania są przede
wszystkim mieszkańcy
miasta, gminy
i powiatu
bełchatowskiego
zamieszkałego przez
112 997 osób (dane
z Urzędu
Statystycznego
w Łodzi na 2018 rok)
oraz mieszkańcy
województwa
łódzkiego, którzy
chętnie korzystają
z usług poradni
specjalistycznych
Szpitala
w Bełchatowie.

Obszar oddziaływania
zadania

Powiat bełchatowski,
w skład którego wchodzi
8 gmin (miasto/gmina
Bełchatów, gmina
Kleszczów, gmina Kluki,
gmina Szczerców, gmina
Rusiec, gmina Drużbice,
miasto/gmina Zelów) oraz
mieszkańcy pozostałych
powiatów województwa.
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KOD
ZADANIA

W05

W06

TYTUŁ ZADANIA

Stop utracie wzroku
u chorych na cukrzycę –
nowe inwestycje w Szpitalu
Pirogowa w Łodzi

Poprawa bezpieczeństwa
na drodze wojewódzkiej
Nr 449 w m. Brończyn

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

216 000,00

500 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
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 30 000 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.

15 000

Szacowana liczba
Główny celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa korzystających z nowo
bezpieczeństwa kierowców oraz mieszkańców ze szczególnym
wybudowanej
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przemieszczających się pieszo infrastruktury to około
poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449,
500 osób dziennie
z uwzględnieniem
gm. Blaszki, o łącznej długości ok 260 mb.
pieszych i kierowców.

Obszar oddziaływania
zadania

miasto Łódź,
mieszkańcy
województwa łódzkiego

gmina Błaszki,
miejscowość Brończyn

5

KOD
ZADANIA

W07

TYTUŁ ZADANIA

Biblioteka Pedagogiczna
kreatywna
dla województwa

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

485 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Głównym celem „Biblioteki Pedagogicznej kreatywnej dla
województwa” jest integracja mieszkańców miasta i regionu
poprzez stworzenie miejsca spotkań, które umożliwiałoby działania
nakierowane na aktywizację społeczną. Przeprowadzenie
termomodernizacji i remontu budynku Biblioteki Pedagogicznej
usytuowanej przy ul. Zwolińskiego 8d w Rawie Mazowieckiej,
doposażenie sali czytelni i wypożyczalni oraz stworzenie na terenie
zielonym biblioteki placu zabaw oraz obiektów małej architektury
sportowej – stoliki szachowe – przyczyni się do stworzenia na mapie
województwa nowego miejsca służącego integracji społeczeństwa.
BP kreatywna będzie służyła ponadlokalnym strukturom jako
miejsce spotkań, debat i wymiany informacji – sala w czytelni.
Elementy plenerowe posłużą okolicznym mieszkańcom, jak i
ubogacą ofertę dla dotychczasowych użytkowników.

1 200

Obszar oddziaływania
zadania

województwo łódzkie

6

KOD
ZADANIA

W09

TYTUŁ ZADANIA

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

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

200 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
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 rozwijała 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.

15 000

Obszar oddziaływania
zadania

miasto Łódź

7

KOD
ZADANIA

W10

TYTUŁ ZADANIA

Przebudowa drogi
wojewódzkiej 485
w zakresie budowy ciągu
pieszo-rowerowego
w Zawadach, łączącego
Dobrzelów i Bełchatów

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

480 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Zadanie dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze
wojewódzkiej nr 485 w miejscowości Zawady. Odcinek o długości
ok. 380 m (od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego
przy ul. Pabianickiej w Bełchatowie do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1923, łączącą ciągiem pieszo-rowerowym Zawady
z Dobrzelowem). Zadanie będzie wymagało również przebudowy
ok. 100 m istniejącego chodnika.

Obszar oddziaływania
zadania

Z utworzonej
infrastruktury będą
korzystać mieszkańcy
zarówno Zawad (580
osób), jak również
Kałdun (291 osób)
Zadanie będzie realizowane
i Dobrzelowa (458
na terenie gminy
osób) oraz handlowcy
Bełchatów, powiat
i kupcy „Mojego Rynku
bełchatowski. Budowa ciągu
w Zawadach”,
pieszo-rowerowego wzdłuż
a także mieszkańcy
drogi wojewódzkiej 485
województwa
poprawi bezpieczeństwo
łódzkiego pokonujący
mieszkańców regionu
często codziennie
i użytkowników drogi.
drogę do pracy relacji
Bełchatów-Łódź
oraz Zawady-Wieluń
i Zawady-Piotrków
Trybunalski
i odwrotnie.

8

KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

W11

Zakup urządzeń do
automatycznego uciskania
klatki piersiowej dla
zespołów ratownictwa
medycznego WSRM w Łodzi

W12

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

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

490 000,00

159 750,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zakup urządzeń do uciskania klatki piersiowej dla zespołów
ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa
Medycznego w Łodzi stacjonujących na terenie powiatu
zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego oraz miasta
Łodzi w celu zwiększenia jakości leczenia nagłego zatrzymania
krążenia u mieszkańców województwa łódzkiego.

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 położenie Szpitala w części parkowej.
Działania te pozwolą na stworzenie 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.

Obszar oddziaływania
zadania

1 122 037

Powiat: zgierski, łęczycki,
kutnowski, łowicki oraz
miasto Łódź

5 000

województwo łódzkie

9

KOD
ZADANIA

W13

TYTUŁ ZADANIA

Budowa boiska
wielofunkcyjnego
w Łowiczu – etap II

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

500 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Celem projektu jest zagospodarowanie wolnej przestrzeni na
nieruchomości szkolnej. Zadanie obejmuje budowę kolejnych
elementów boiska wielofunkcyjnego: bieżni, boiska do piłki nożnej,
skoczni w dal oraz rzutni kulą. Ogólnodostępność obiektu przyczyni
się do zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym poprzez
promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród
mieszkańców Łowicza i okolic.

Obszar oddziaływania
zadania

Osoby korzystające z boiska
to przede wszystkim
uczniowie II LO w Łowiczu,
słuchacze Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych
Liczba osób
Województwa Łódzkiego,
korzystających z boiska
mieszkańcy Bursy
w skali roku może
Samorządu Województwa
dojść do 50 tys. z tym,
Łódzkiego oraz okoliczni
iż jednorazowo
mieszkańcy. Podczas
zawodników i kibiców
organizowanych szkolnych
nie będzie więcej niż
zawodów na szczeblu
500 osób.
powiatowym lub miejskim
z boiska będą korzystać
uczniowie szkół
ponadpodstawowych
i podstawowych powiatu
łowickiego i miasta.

10

KOD
ZADANIA

W14

TYTUŁ ZADANIA

Łowickie centrum
aktywności
międzypokoleniowej
ŁObyczaj-TO

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

212 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej „ŁObyczaj-TO”
umożliwi utworzenie przestrzeni do organizowania różnych typów
edukacyjno-kulturowo-ruchowych animacji, w tym przede
wszystkim do kultywowania tradycji oraz dziedzictwa i tożsamości
kulturowej mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez
przystosowanie pomieszczeń Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu celem
umożliwienia organizacji spotkań, warsztatów, ćwiczeń oraz
wydarzeń kulturalno-edukacyjnych.

Planuje się
umożliwienie udziału
w projekcie dla jak
największej liczby
zainteresowanych
mieszkańców. Liczba
osób biorących udział
uzależniona będzie od
rodzaju
organizowanych
zajęć/animacji.
Minimalna liczba
uczestników
korzystających
z przestrzeni podczas
ćwiczeń, warsztatów,
wykładów, wystąpień,
w których może wziąć
udział jednorazowo
od 10 do 200 osób.
Z projektu skorzysta
ok. 2 000 osób w skali
roku.

Obszar oddziaływania
zadania

Miejsce realizacji projektu:
miasto Łowicz.
Projektem zostaną objęci
w szczególności mieszkańcy
z terenu miasta Łowicz,
gmin z terenu powiatu
łowickiego oraz wszyscy
spoza tego obszaru.

11

KOD
ZADANIA

W15

TYTUŁ ZADANIA

Zwiększenie możliwości
ratowniczych na terenie
Zalewu Sulejowskiego
poprzez zakup sprzętu
do działań poszukiwawczoratowniczych

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

498 940,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Bezpieczeństwo jest jedną z egzystencjalnych potrzeb człowieka
i grup społecznych. Wyłącznie dzięki stałemu doposażeniu
w niezawodny najnowszy sprzęt ratowniczy oraz odpowiedniemu
wyszkoleniu służby ratownicze mogą szybko i skutecznie podjąć
działania ratownicze. Celem projektu jest zakup zestawu sprzętu
ratowniczego do ratowania życia, zdrowia i mienia w postaci sonaru
holowanego z odpowiednim osprzętem oraz przeszkolenie
ratowników z konserwacji i obsługi w/w sprzętu, a także
wyposażenie osobiste nurków-ratowników. Realizacja w/w zadania
zwiększy skuteczność działań ratowników i skróci czas dotarcia do
osób poszkodowanych, a tym samym podniesie poziom
bezpieczeństwa na obszarze Zalewu Sulejowskiego.

około 4 000 osób

Obszar oddziaływania
zadania

Zadanie realizowane
będzie na terenie
Zalewu Sulejowskiego
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KOD
ZADANIA

W16

W17

TYTUŁ ZADANIA

OAZA ZIELENI DLA
ZDROWIA I ŻYCIA –
OGRODY NA TERENIE
SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO
W SIERADZU

Bezpieczny Bełchatów!

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

498 300,00

500 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt zakłada zorganizowanie ogrodów przyszpitalnych przy
pawilonach łóżkowych oraz Hospicjum 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.

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych, w ciągu
drogi wojewódzkiej 484 na terenie m. Bełchatowa (ul. Czapliniecka
i ul. Wojska Polskiego). Wykonanie nowego oznakowania
pionowego i poziomego, wyposażenie wybranych przejść w system
detekcji ruchu pieszych powiązanych z aktywnym oznakowaniem.

Obszar oddziaływania
zadania

32 400 osób na rok

miasto Sieradz

60 000

miasto Bełchatów
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KOD
ZADANIA

W19

W20

TYTUŁ ZADANIA

BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ 704
(KM 6.515-6.627)
Z BEZPIECZNYM
PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH

Bezpieczny pieszy.
Aktywne przejścia
na drogach wojewódzkich
w gminie Wieluń

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

440 000,00

390 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Z utworzonej
Zadanie polegać będzie na sporządzeniu dokumentacji projektowej
infrastruktury
oraz budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi
korzystać będzie
wojewódzkiej nr 704, po prawej i lewej stronie, w pasie drogowym
ok. 5 000 mieszkańców
od km 6.515 do km 6.627. W pasie drogowym w km 6.575
województwa
zbudowane zostanie bezpieczne przejście dla pieszych
łódzkiego, również
i rowerzystów. Celem budowy chodnika jest zwiększenie
zamieszkujący
bezpieczeństwa dla użytkowników drogi wojewódzkiej nr 704,
na terenie powiatu
w szczególności pieszych i rowerzystów oraz uporządkowanie
łowickiego i gminy
przebiegu ruchu i poprawy płynności ruchu.
Łyszkowice.

Zadanie polega na wykonaniu tzw. aktywnych przejść dla pieszych
na drogach wojewódzkich nr 486 i nr 488 na ternie gminy Wieluń.
W uzgodnieniu z zarządcą tras wytypowanych zostało 5 lokalizacji
w miejscowościach Wieluń (ulice Głowackiego, Traugutta
i 18 Stycznia), Dąbrowa i Ruda. Dzięki instalacji oświetlenia pieszym
bezpieczniej i łatwiej będzie przejść przez jezdnie o dużym
natężeniu ruchu.

Z utworzonej
infrastruktury będzie
korzystać kilka tysięcy
osób w ciągu jednego
dnia.

Obszar oddziaływania
zadania

Zadanie zostanie
zrealizowanie na terenie
gminy Łyszkowice, powiat
łowicki, na odcinku
ok. 120 m w pasie drogi
wojewódzkiej nr 704.

Z ujętych we wniosku
przejść dla pieszych
korzystają mieszkańcy
Wielunia, Rudy, Dąbrowy,
a także innych miejscowości
z całego powiatu
wieluńskiego
i powiatów ościennych
przyjeżdżających do
Wielunia w celach
edukacyjnych, zakupowych,
etc.
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

W21

Zakup sprzętu do poprawy
bezpieczeństwa oraz
działań poszukiwawczoratowniczych na terenach
parków krajobrazowych
województwa łódzkiego

W22

Budowa dodatkowych
miejsc parkingowych
w Samodzielnym Szpitalu
Wojewódzkim
im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim

W25

Budowa boiska sportoworekreacyjnego na terenie
Specjalistycznego
Psychiatrycznego ZOZ
w Łodzi

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

472 000,00

Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa oraz działań
poszukiwawczo-ratowniczych
na
obszarach
wodnych
i przybrzeżnych położonych na terenie czterech parków
krajobrazowych: PK Międzyrzecza Warty i Widawki, Spalskiego PK,
Sulejowskiego PK i Bolimowskiego PK, który będzie wykorzystany
do organizowania i udzielania pomocy osobom, które uległy
wypadkowi lub są narażone na utratę życia, zdrowia oraz
poszukiwań osób zaginionych.

około 4 500 osób

powiat: skierniewicki,
łowicki, zduńskowolski,
łaski, wieluński, sieradzki,
bełchatowski, piotrkowski,
tomaszowski

500 000,00

Zadanie będzie polegało na budowie około 30 dodatkowych,
bezpłatnych miejsc parkingowych przy budynku Przychodni
Specjalistycznych Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego
im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z poprawą
wewnętrznej struktury komunikacyjnej. Dzięki realizacji inwestycji
zostanie zwiększona liczba miejsc postojowych oraz zostanie
poprawiona nawierzchnia drogowa na terenie Szpitala.

około 100 tys.
pacjentów

powiat Piotrkowski,
miasto Piotrków Trybunalski

5 000

miasto Łódź

115 500,00

Projekt obejmuje stworzenie boiska sportowego z nawierzchnią
trawiastą dla aktywnych mieszkańców osiedla Kochanówka,
uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 przy Dziennym
Oddziale dla Dzieci Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi
oraz osób amatorsko uprawiających sporty. Miejsce to swoim
wyglądem i formą doskonale wkomponuje się w estetykę otoczenia
i sąsiadujący plac zabaw dla dzieci oraz siłownię zewnętrzną z 5 szt.
urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, co wspólnie utworzy
kompleks rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy.
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

W26

Modernizacja przejść
dla pieszych oraz
nawierzchni chodnika
w pobliżu Klasztoru
Mniszek Kamedułek
w Złoczewie

W27

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Borowca,
budowa peronów
na przystankach
komunikacji zbiorowej
przy drodze wojewódzkiej
nr 481

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

500 000,00

122 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych oraz nawierzchni
Odbiorcami
chodnika w pobliżu Klasztoru Mniszek Kamedułek w Złoczewie”
planowanego
zakłada dwa cele. Pierwszy ma w swym założeniu wymianę
projektu, którzy
istniejącego chodnika przy Klasztorze Mniszek Kamedułek, jak
skorzystają
również chodnika od zbiegu ulic Kościelnej i Kilińskiego do przejścia
z utworzonej
dla pieszych obok Klasztoru. Drugi zakłada modernizację
infrastruktury, będą
istniejących przejść dla pieszych na ulicy Sieradzkiej (wejście do
przede wszystkim
Klasztoru – Park Pamięci) oraz ulicy Kościelnej (wejście do Kościoła
mieszkańcy gminy
– Park Miejski). Założenie projektu polega przede wszystkim na
i miasta Złoczewa oraz
przywróceniu właściwego stanu technicznego chodnika oraz
osoby wizytujące
stworzenie bezpiecznych, tzw. „inteligentnych” przejść dla
w Klasztorze.
pieszych.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Borowca, gmina Wieluń
i przyjezdnych poprzez wybudowanie peronów na dwóch
przystankach komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej
nr 481.

500 – mieszkańcy
Borowca,
odwiedzający,
przyjeżdżający
na grzyby i jagody
do pobliskiego lasu

Obszar oddziaływania
zadania

Obszar oddziaływania
zadania zawęża się do
ludności zamieszkującej
na obszarze miasta i gminy
Złoczew.

gmina Wieluń
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KOD
ZADANIA

W28

TYTUŁ ZADANIA

Poprawa dostępności
do instytucji publicznych
w Brzezinach poprzez
budowę miejsc
parkingowych
na ul. Modrzewskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

500 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Przedsięwzięcie polega na budowie miejsc parkingowych i nowego
chodnika przy ul. Modrzewskiego w Brzezinach w pobliżu Szpitala
Specjalistycznego oraz innych instytucji publicznych. W rejonie tym
panuje nasilony ruch drogowy, co generuje wysokie
zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Ponadto parking
usytuowany przed szpitalem nie zaspokaja potrzeb pacjentów oraz
odwiedzających. W rejonie realizacji przedsięwzięcia nie
funkcjonuje rozwinięta sieć komunikacji publicznej, przez co
zapotrzebowanie na miejsca parkingowe jest wysokie. Budowa
miejsc parkingowych przy ul. Modrzewskiego poprawi dostępność
dla interesantów pobliskich instytucji publicznych, którzy nie mają
możliwości zaparkowania w ich okolicy, zmniejszy intensyfikację
ruchu drogowego w obrębie samego szpitala oraz doprowadzi do
ograniczenia liczby kolizji i innych negatywnych zdarzeń drogowych,
poprawiając jednocześnie stopień bezpieczeństwa w ruchu
kołowym i pieszym w mieście.

Liczba odbiorców
zadania wynosi około
20 000 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

Zadanie będzie realizowane
na terenie Miasta Brzeziny.
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KOD
ZADANIA

W29

TYTUŁ ZADANIA

Przebudowa chodnika
w ciągi drogi wojewódzkiej
Nr 481 – ulica Mickiewicza
w Łasku

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

408 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Projekt zakłada przebudowę chodnika na odcinku ok. 500 m
na ul. Mickiewicza w Łasku. Jest to chodnik pomiędzy ulicami od
Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Górną i Widawską. Odcinek
chodnika jest szczególnie uczęszczany przez osoby wysiadające na
stacji PKS Łask i kierujące się w stronę I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki. Z uwagi na zły stan techniczny chodnika,
poruszanie się nim powoduje szczególne trudności dla osób
starszych oraz matek z dziećmi z wózkami.

Odbiorcami zadania
będą mieszkańcy
Łasku, jak również
mieszkańcy
sąsiadujących gmin
dojeżdżających PKSem do pracy lub szkoły
(I LO im. Tadeusza
Kościuszki i Zespołu
Szkół
Ponadpodstawowych
Nr 1).

Obszar oddziaływania
zadania

powiat łaski,
gmina Łask
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KOD
ZADANIA

W30

W32

TYTUŁ ZADANIA

„Bezpieczna droga
wojewódzka 784” –
budowa chodnika
i przejścia dla pieszych
w Gidlach ul. Reymonta

Bezpieczna droga –
wspólną sprawą

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

340 000,00

Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w miejscowości Gidle
na ulicy Reymonta od skrzyżowania z ulicą Kartuzką do
skrzyżowania z ulicą Piaski (km od 9+730 do 9+870) wraz
z wykonaniem oznakowanego przejścia dla pieszych. Realizacja
zadania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pieszych Odbiorcami zadania
poruszających się po tym odcinku, jak również kierujących w zakresie korzystania
pojazdami, którzy w obecnej chwili narażeni bywają na
z chodnika będą
niebezpieczeństwo z powodu niewłaściwego korzystania z drogi głównie mieszkańcy
przez pojazdy ciężarowe zatrzymujące się na poboczu
gminy Gidle –
i ograniczające widoczność przy skrzyżowaniach. Na powyższe
ok. 6 000 osób.
problemy i konieczność wykonania określonych w projekcie zadania
założeń wskazywała kilka lat temu Komisja Bezpieczeństwa Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy okazji wizytacji
w tym miejscu.

150 000,00

Projekt przeznaczony jest dla grupy mieszkańców Masłowic. Celem
projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników
DW 481 polegająca na wykonaniu przejścia do centrum kulturalnohandlowego oraz uczniów do szkoły podstawowej.
Realizacja zadania związana jest z przedłużeniem istniejącego ciągu
pieszego w m. Masłowice.

ok. 40 mieszkańców
Masłowic
bezpośrednio
korzystających
z ciągów pieszych.

Obszar oddziaływania
zadania

Gidle

Projekt ma być realizowany
na terenie gminy Wieluń.
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KOD
ZADANIA

W33

TYTUŁ ZADANIA

Aktywne, doświetlone
i bezpieczne przejścia
dla pieszych w Sieradzu!

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

230 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie
miasta Sieradza.
Przejścia dla pieszych w drogach wojewódzkich – ul. Jana Pawła II
(w pobliżu skrzyżowania z ul. Sikorskiego) oraz ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej nie są odpowiednio doświetlone oraz
oznakowane.
Wykonanie przejścia dla pieszych w istniejących lokalizacjach –
zestaw aktywnych podświetlanych znaków D-6 z systemem
zasilania
solarnego i
generatorem
wiatrowym, pasy
grubowarstwowe, oświetlenie LED wzbudzane po wykryciu
pieszego w okolicy przejścia podniosą bezpieczeństwo pieszych.

40 000

Obszar oddziaływania
zadania

miasto Sieradz,
powiat sieradzki

20

KOD
ZADANIA

W34

TYTUŁ ZADANIA

Być widocznym na przejściu
dla pieszych

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

200 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Bezpieczne, aktywne przejścia dla pieszych na ul. Łęczyckiej
w Łowiczu (droga wojewódzka nr 703). Zadanie ma na celu
podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zwiększenie
widoczności pieszych z dużej odległości na dwóch istniejących
przejściach dla pieszych poprzez zastosowanie oznakowania D-6
z lampą ostrzegawczą, zamontowanie synchronizowanych
pulsujących świateł poziomych ostrzegawczych LED w jezdni wzdłuż
krawędzi przejścia dla pieszych tzw. „kocich oczek”, wykonanie
oświetlenia przejść według najnowszych wytycznych Ministerstwa
Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
zastosowanie oznakowania poziomego (białych pasów na
czerwonym tle), systemu automatyki (lub wyzwalania manualnego)
aktywującego pulsujące światła w momencie, gdy pieszy zamierza
przejść przez przejście. Zastosowanie ww. sygnalizacji znacząco
poprawi bezpieczeństwo pieszego na przejściu w przypadku złej
widoczności, np. podczas opadów deszczu, śniegu oraz wieczorem
i w porze nocnej.

Wszyscy mieszkańcy
miasta Łowicza –
potencjalnie 27 tys.

Obszar oddziaływania
zadania

miasto Łowicz

21

KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

W35

Wytnijmy przyczynę,
uleczmy ból
w Szpitalu w Zgierzu

W36

„Oczy zwierciadłem duszy”
– modernizacja
okulistycznego bloku
operacyjnego w WSZ
im. St. Rybickiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

499 500,00

499 500,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem projektu jest podniesienie jakości leczenia pacjentów
naszego regionu wymagających leczenia neurochirurgicznego
i z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej. Poprawa ta odnosi się
przede wszystkim do zwiększenia skuteczności operacyjnego
leczenia pacjentów onkologicznych.
Projekt będzie polegał na wyposażeniu bloku operacyjnego
Oddziałów Neurochirurgii i Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii SkłodowskiejCurie w Zgierzu w nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne
zawierające aspirator ultradźwiękowy, aparat USG oraz
defibrylator. Projekt przewiduje wzmocnienie funkcjonowania
Szpitala zapewniającego specjalistyczną opiekę medyczną,
kompleksową diagnostykę i wysoko specjalistyczne leczenie.
Po zakupie nowoczesnego wyposażenia poprawią się dostępność,
możliwości i jakość leczenia dla pacjentów onkologicznych.
Mamy otwarte umysły i ogromne chęci do działania. Potrzebujemy
narzędzi, aby nasze leczenie było bardziej nowoczesne
i profesjonalne.

Celem projektu jest modernizacja okulistycznego bloku
operacyjnego WSZ w Skierniewicach wraz z dostosowaniem do
obowiązujących wymogów prawa. Projekt zakłada poprawę
dostępności do świadczeń okulistycznych oraz podniesienie ich
jakości, a także skrócenie czasu oczekiwania na udzielane
świadczenia dla pacjentów Województwa Łódzkiego.

Obszar oddziaływania
zadania

mieszkańcy
województwa
łódzkiego

powiat zgierski

2 000

województwo łódzkie
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KOD
ZADANIA

W37

W38

TYTUŁ ZADANIA

Na herbatce
u Marii Konopnickiej.
Bronów – nic tu się nie
kończy, lecz wszystko trwa

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

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

500 000,00

274 300,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Głównym zadaniem projektu jest wskazanie na bogatą historię,
kulturę, walory turystyczno-krajoznawcze i piękno kompleksu
parkowo-dworskiego w Bronowie, w którym w latach 1862-1872
mieszkała i tworzyła najwybitniejsza poetka okresu realizmu,
nowelistka, pisarka dla dzieci, publicystka i tłumaczka –
Maria Konopnicka. Celem działania jest kompleksowa modernizacja
i rewaloryzacja parku, zwiększająca wartość infrastruktury Dworku
i jego oferty kulturalnej, kierowanej do szerokiego grona
odbiorców. Rewitalizacja parku powinna odbyć się z
uwzględnieniem istniejących funkcji parku i wzbogacenia
istniejącego programu funkcjonalnego do pełnienia nowych funkcji
– edukacyjnych i rozrywkowych.

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.

Obszar oddziaływania
zadania

2 500 osób rocznie

Obszar oddziaływania
zadania ogólnopolski,
a w szczególności
województwo łódzkie

11 000

miasto Łódź,
mieszkańcy
województwa łódzkiego
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KOD
ZADANIA

W39

W40

TYTUŁ ZADANIA

Rowerem w Sieradzu
bezpieczniej i wygodniej!

SERCE JAK DĄB – renowacja
terenu wokół Ośrodka
Wczesnej Rehabilitacji
Kardiologicznej
Szpitala Kopernika w Łodzi

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

500 000,00

493 500,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego oraz rozwój sieci dróg dla rowerów na terenie miasta
Sieradza.
W ramach zadania planuje się wyznaczenie drogi dla rowerów
na istniejącym chodniku wzdłuż DW 482 (ul. Jana Pawła II),
poszerzenie istniejącego chodnika na ww. odcinku drogi oraz
budowę ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na odc. od ul. 3 Maja
w kierunku ul. Sikorskiego (do przejścia dla pieszych –
dł. ok. 220 m).

60 000

Znasz kogoś, kto miał zawał? To dramatyczne przeżycie. Dla
pacjenta i jego bliskich. Strach. Ból. Niepewność jutra. Ten problem
dotyczy coraz młodszych osób. Aż 1/3 pacjentów oddziałów
kardiologicznych to osoby w wieku produkcyjnym. Jak zmieniłoby
się Twoje życie, gdyby dziś krew przestała docierać do Twojego
serca? Pewnie wiele byś dal, by szybko odzyskać dawną sprawność.
Na szczęście skuteczna rehabilitacja pozwala w pełni powrócić do
około 1 000 pacjentów
zdrowia. Zmiany, które chcemy wprowadzić, poprawią rehabilitację
tych, którzy obecnie mierzą się z komplikacjami, jak i tych, którym
to się dopiero może przytrafić. To inwestycja na długie lata. Pomóż
przygotować specjalne ścieżki zdrowia, zabezpieczyć las wokół
Ośrodka, by wielotygodniowa rehabilitacja mogła odbywać się
również na świeżym powietrzu. Wesprzyj projekt odnowienia lasu
i zielonego terenu wokół Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji
Kardiologicznej.

Obszar oddziaływania
zadania

miasto Sieradz

całe województwo łódzkie
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PULA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO
KOD
ZADANIA

EBE02

TYTUŁ ZADANIA

KULTURALNY POWIAT
BEŁCHATOWSKI

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie „KULTURALNY POWIAT BEŁCHATOWSKI” ma na celu
zorganizowanie działań o charakterze kulturalnym: warsztaty
muzyczno-instrumentalno-artystyczne,
koncert
muzyczny
ukierunkowany na polskie piosenki oraz pieśni patriotyczne,
a także jednodniową wycieczkę historyczną do miejsc pamięci na
terenie województwa łódzkiego. Zadanie to pozwoli sukcesywnie
integrować środowisko Powiatu Bełchatowskiego oraz pozwoli
rozwijać się muzycznie uzdolnionym dzieciom, młodzieży
i dorosłym, a także prezentować uzdolnienia muzycznoartystyczne przed publicznością. Dodatkowo zakup instrumentu
i akcesoriów muzycznych pozwoli zadbać o jakość oprawy
muzycznej zadań. Swym zakresem obejmie powiat Bełchatowski
oraz Ziemię Łódzką.

ok. 700 osób

Obszar oddziaływania
zadania

Gminy
powiatu bełchatowskiego;
realizacja zadania będzie
miała miejsce głównie na
terenie gminy Bełchatów,
gminy miasto Bełchatów,
gminy Szczerców.
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KOD
ZADANIA

EBE05

TYTUŁ ZADANIA

NOWE WYZWANIA –
NOWE MOŻLIWOŚCI –
upowszechnianie kultury
w nawiązaniu do pamięci
historycznej za pomocą
biblioterapii

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
NOWE WYZWANIA – NOWE MOŻLIWOŚCI – projekt do realizacji
w Bibliotece Pedagogicznej w Bełchatowie, mający na celu
upowszechnianie kultury w nawiązaniu do pamięci historycznej.
Formą realizacji będą działania terapeutyczne dla czytelników
biblioteki – seniorów, mieszkańców powiatu bełchatowskiego.
Projekt będzie realizowany w 2021 roku. „Nowe wyzwania”
odnoszą się do sfery działań bibliotecznych, w których zauważalny
jest niedostatek oferty dla seniorów. „Możliwości” stworzą
rezylientny dobrostan beneficjentów projektu. Inicjatywa zakłada
przeszkolenie bibliotekarza na kursie biblioterapeutycznym,
stworzenie kącika przyjaznego realizacji projektu (w lokalu
biblioteki),
opracowanie
harmonogramu
działań
biblioterapeutycznych zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami
beneficjentów, zakup wydawnictw we wszystkich formatach –
książek tradycyjnych, audiobooków, ebooków na temat historii
województwa łódzkiego i kultywowania pamięci historycznej,
opracowanie publikacji „Literatura o regionie pomocna
w działaniach biblioterapeutycznych” i opublikowanie go na
łamach czasopisma regionalnego.

500

Obszar oddziaływania
zadania

mieszkańcy powiatu
bełchatowskiego
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KOD
ZADANIA

EBE07

TYTUŁ ZADANIA

Świadomi rodzice.
Zdrowe dzieci.

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

15 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Organizacja zajęć rehabilitacyjnych dla grup do 15 osób w cyklach
do 10 spotkań na grupę po godzinie na jedne zajęcia. Zajęcia
obejmą 10 takich grup. Dodatkowo przekazanie ulotek dla
rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, mających na celu
poszerzenie wiedzy na temat wad postawy oraz podstawowych
zasad zdrowego trybu życia, żywienia i tworzenia zbilansowanej
diety dla dzieci.
Zajęcia rehabilitacyjne odbywałyby się w przedszkolach
publicznych na terenie powiatu bełchatowskiego. Zadanie ma na
celu wykrycie oraz zmniejszenie wad postawy dzieci oraz
zwiększenie wiedzy i świadomości rodziców na temat
prawidłowych zasad odżywiania.
Potrzeba ta wynika z rosnącej ilości dzieci z wadami postawy.
Rzetelna edukacja i zwiększenie świadomości zagrożeń
wynikających z tego stanu rzeczy może pomóc zahamować ten
proces.

150 osób/
1 300 odbiorców ulotek

Obszar oddziaływania
zadania

gminy z terenu powiatu
bełchatowskiego
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KOD
ZADANIA

EBE08

TYTUŁ ZADANIA

Gdzie historii można
dotknąć poprzez
zachowane zabytki…
Cykl wycieczek po powiecie
bełchatowskim

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Projekt zakłada cykl wycieczek w różne miejsca zlokalizowane
w powiecie bełchatowskim. Niejednokrotnie będą to miejsca
wymagające skupienia, wczucia, odkrycia ich tajemnic, zagadek,
ciekawostek, miejsca pomijane, ale zawsze ciekawe i świadczące
o pięknie i różnorodności naszego dziedzictwa kulturowego
oraz przybliżające jak najpełniejszy obraz historii regionu
bełchatowskiego.

Obszar oddziaływania
zadania

Odbiorcami projektu są
mieszkańcy powiatu
bełchatowskiego, głównie Projekt będzie realizowany
seniorzy (wycieczki
na terenie wszystkich gmin
autobusowe) i osoby
terenu bełchatowskiego
dorosłe (wycieczki
(miasto Bełchatów, gmina
rowerowe).
Bełchatów, gmina
Przewidzianych jest
Drużbice, gmina Kleszczów,
6 wycieczek
gmina Kluki, gmina Rusiec,
autokarowych
gmina Szczerców, gmina
i 2 wycieczki rowerowe.
Zelów)
Uczestniczyć w każdej
z udziałem mieszkańców
z nich będzie po 50 osób.
tych gmin.
Zakłada się, że w spacerze
po Bełchatowie weźmie
udział około 100 osób.
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KOD
ZADANIA

EBE09

TYTUŁ ZADANIA

Mistrzostwa Powiatu
Bełchatowskiego w tenisie
ziemnym dla dzieci
i młodzieży

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

10 990,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego dla dzieci i młodzieży Odbiorcami zadania będą
zorganizowane zostaną w formie 3 turniejów w 3 kategoriach przede wszystkim dzieci
wiekowych. Turnieje rozegrane zostaną na miejskim kompleksie i młodzież zamieszkujący
kortów tenisowych w miesiącach maj, czerwiec i wrzesień
na terenie powiatu
2021 roku. Mistrzami Powiatu zostaną uczestnicy, którzy w swoich
bełchatowskiego wraz
kategoriach zgromadzą po 3 turniejach najwięcej punktów. Celem z opiekunami i osobami
zadania jest rozpowszechnienie dyscypliny sportowej jaką jest
towarzyszącymi.
tenis ziemny w powiecie bełchatowskim. Propagowanie
Przewidziana liczba
i utrwalanie masowej kultury fizycznej i rekreacji – dzieci
uczestników turnieju –
i młodzieży. Zaszczepienie zdrowego i aktywnego trybu życia.
60 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

miasto/gmina Bełchatów,
gmina Drużbice, gmina
Kleszczów, gmina Kluki,
gmina Szczerców, gmina
Rusiec, miasto/gmina
Zelów
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PULA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO
KOD
ZADANIA

EBR02

EBR03

TYTUŁ ZADANIA

Imieniny Dąbrówki –
Warsztaty Kuchni
Tradycyjnej i Regionalnej

I Brzeziński
Festiwal Turystyczny

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

6 000,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt zakłada organizację warsztatów kulinarnych dla
mieszkańców powiatu brzezińskiego. Warsztaty będą okazją do
wspólnego gotowania potraw tradycyjnych z wykorzystaniem
produktów regionalnych. Warsztaty poprowadzi wykwalifikowany
kucharz, a wszyscy uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty.
Warsztaty zakończą się poczęstunkiem, podczas którego każdy
będzie mógł skosztować wszystkich przygotowanych wcześniej
potraw.

Zadanie polega na organizacji festiwalu turystycznego (family free
time), podczas którego zostaną zaprezentowane atrakcje
turystyczne z terenu województwa. Do udziału w festiwalu
zaproszone zostaną podmioty turystyczne działające na terenie
województwa, które podczas festynu mogłyby zaprezentować
swoją ofertę szerszej publiczności. Podczas festynu zapewnione
będą bezpłatne atrakcje dla mieszkańców i ich rodzin, poczęstunek
oraz przegląd piosenki turystycznej i występy artystyczne.
Wydarzenie odbędzie się w ostatni weekend sierpnia.

Obszar oddziaływania
zadania

100 osób

powiat brzeziński,
w szczególności
gmina Brzeziny

Szacujemy,
że w wydarzeniu
weźmie udział grupa
900 osób.

powiat brzeziński
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KOD
ZADANIA

EBR04

EBR05

TYTUŁ ZADANIA

Poczytaj mi mamo…
o pszczołach –
przygotowanie książki
i cyklu spotkań
z pszczelarzami
dla najmłodszych

Perły powiatu
brzezińskiego: rolnictwo,
sadownictwo,
pszczelarstwo oraz tradycje
kulinarne
z nich się wywodzące

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

Projekt ma charakter edukacyjny i poświęcony jest propagowaniu
wiedzy o roli, jaką pszczoły pełnią w przyrodzie i w gospodarce
człowieka, o zagrożeniach dla tych owadów oraz sposobach ich
ochrony. Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym
i uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, a jego zasadniczym
elementem jest przygotowanie książki, której bogata oprawa
graficzna i przystępny język pozwolą nawet najmłodszym przyswoić
wiedzę z zakresu ekologii pszczół. W ramach realizacji projektu
planowany jest również szereg zajęć przybliżających
przedszkolakom i uczniom wiedzę o tych owadach.

Minimum 2 tysiące
osób przy 1 000 sztuk
nakładu książki
i założeniu,
że odbiorcą będzie
dziecko i tylko jeden
z rodziców.

Każda gmina powiatu
z przedszkolem lub/i szkołą
np.: Brzeziny, Dmosin,
Rogów, Jeżów

38 000,00

Powiat Brzeziński jest powiatem rolniczo-sadowniczym, co sprzyja
zakładaniu pasiek oraz hodowli pszczół. Miody Ziemi Brzezińskiej są
cenionym i poszukiwanym produktem w regionie. Projekt „Perły
powiatu brzezińskiego: rolnictwo, sadownictwo, pszczelarstwo
oraz tradycje kulinarne z nich się wywodzące” zakłada organizację
cyklu spotkań społeczno-edukacyjnych mających na celu kampanię
edukacyjną w celu pokazania jak ważną rolę odgrywa natura, a co
za tym idzie jej bezcenne skarby. Bez nich nie ma życia. Celem
projektu jest pokazanie nowych trendów we wszystkich trzech
dziedzinach wraz z możliwymi ścieżkami rozwoju. Dla rolników
sadowników i pszczelarzy „Perły” będą okazją do poznania nowinek
ze wszystkich trzech dziedzin. Dla mieszkańców powiatu będą
źródłem wiedzy na temat zdrowego żywienia, apiterapii, trendów
ekologicznych w rolnictwie. Wykładom i prezentacjom będą
towarzyszyć degustacje tradycyjnych potraw z sadów i pasiek.

700 osób

gminy powiatu
brzezińskiego
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

EBR06

Wycieczka
do Zoo/Orientarium oraz
Warsztaty Czekoladowe
dla niepełnosprawnych i ich
opiekunów z powiatu
brzezińskiego

EBR07

Spartakiada Sołecka

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

9 214,00

Zwiedzanie przez niepełnosprawnych i ich opiekunów łódzkiego
Zoo/Orientarium. Obiad dla wszystkich uczestników wycieczki oraz
lody. Dodatkowo odbędą się warsztaty czekoladowe
w Manufakturze Czekolady i spacer słynną „Pietryną”. Przejazd
autokarem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych plus suchy
prowiant na drogę. Wycieczka zostanie ubezpieczona. Celem jest
rozwijanie turystyki, zwiedzanie ciekawych miejsc w województwie
łódzkim, rozwijanie talentów kulinarnych.

13 500,00

Projekt zakłada organizację spartakiady sołeckiej, w której jako
uczestnicy wystąpią przedstawiciele sołectw z terenu powiatu
brzezińskiego wspomagani przez kibiców ze swoich sołectw i gmin.
Rywalizacja będzie polegała na udziale wybranych przedstawicieli
w kilku sportowo-integracyjnych konkurencjach jak m.in. rzut do
celu, przeciąganie liny, bieg z przeszkodami. Dla osób
towarzyszących zawodnikom i najmłodszych kibiców zapewniona
zostanie rozrywka w postaci konkurencji indywidualnych
i dmuchańce. Po sportowych zmaganiach przewidziany jest dla
wszystkich ciepły posiłek.

Obszar oddziaływania
zadania

30 osób
niepełnosprawnych,
w tym 5 poruszających
się na wózkach.
26 opiekunów
oraz 1 kierowca.
W sumie 57 osób.

Beneficjentami będą
niepełnosprawni
podopieczni
Stowarzyszenia i ich rodzice
oraz opiekunowie,
zamieszkujący powiat
brzeziński.

Zawodnicy – 100 osób
Kibice – 300 osób

Zadanie będzie realizowane
na boisku szkolnym
w miejscowości Dąbrówka
Duża gm. Brzeziny,
powiat brzeziński.
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KOD
ZADANIA

EBR09

TYTUŁ ZADANIA

„Nie” bawimy się ogniem

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
z powiatu brzezińskiego jako przedsięwzięcie edukacyjnorekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej,
rozwijające wiedzę uczestników na temat bezpieczeństwa
wypadkowego i przeciwpożarowego. W ramach realizacji
przedstawione zostaną zarówno różne warianty wypadków, w tym
m. in. lotniczego, strażacki pokaz gaszenia pożaru i ratowania
poszkodowanych oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, jak i pokazy tańca z ogniem oraz balonów na
ogrzane powietrze.

W wydarzeniu
planowane jest
uczestnictwo
ok. 400 osób – dzieci
i młodzież do
osiemnastego roku
życia pod opieką osób
dorosłych.

Obszar oddziaływania
zadania
Realizacja projektu
odbędzie się na terenie
gminy Brzeziny,
ale przewidywane jest
uczestnictwo również
pozostałych z podległych
powiatowi gmin, czyli
Dmosin, Jeżów
i Rogów.
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KOD
ZADANIA

EBR11

TYTUŁ ZADANIA

Poznaj kulturę i historię
Ziemi Brzezińskiej

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom nie tylko powiatu
brzezińskiego kultury, historii oraz tradycji Ziemi Brzezińskiej
położonej w samym sercu Województwa Łódzkiego. Projekt
zadania obejmuje projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych,
pokazy przedstawień artystycznych, widowisk słownomuzycznych, koncertów itp. Wydarzeniem towarzyszącym będą
prelekcje historyków, etnografów, pokazy grupy rekonstrukcyjnej,
pokazy artystów i rzemieślników ludowych, występy kapeli
ludowych z naszego regionu. Zadanie będzie realizowane
w czterech obszarach związanych z kulturą naszego powiatu:
1. Historia regionu – najważniejsze wydarzenia historyczne,
2. Tradycje ludowe i folklor Ziemi Brzezińskiej,
3. Zabytki Ziemi Brzezińskiej,
4. Rodzimi artyści ludowi i rzemieślnicy.
Wydarzeniu będzie towarzyszyć degustacja potraw regionalnych,
w których przygotowanie zostaną zaangażowane Koła Gospodyń
Wiejskich

800 osób;
w każdym wydarzeniu
weźmie udział około
200 osób

Obszar oddziaływania
zadania

Teren powiatu
brzezińskiego
oraz pogranicze dwóch
powiatów: brzezińskiego
i łódzkiego wschodniego
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KOD
ZADANIA

EBR17

TYTUŁ ZADANIA

Brzeziny – Czytają –
Uczą się – Słuchają –
Bawią się!

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

34 600,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem zadania jest stworzenie centrum nauki i kreatywnej zabawy
oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury, a zwłaszcza
literatury nawiązującej do historii województwa łódzkiego.
Poszerzając ofertę o nowe zbiory chcemy, aby placówka stała się
miejscem ogólnodostępnym, w którym można będzie przede
wszystkim uzupełniać wiedzę oraz spędzić czas wolny i rozwijać
własne zainteresowania. Swoją ofertę chcemy skierować do
różnych grup użytkowników – od przedszkolaków do szacownych
seniorów.
W ramach zadania zostaną zakupione książki, w tym książki z dużą
czcionką, komiksy, audiobooki. Wzbogacimy ofertę o gry, zabawy
i roboty edukacyjne, które posłużą do rozwijania kreatywności,
pamięci i myślenia logicznego. Zaprojektowane działania pozwolą
na zaprezentowanie biblioteki w środowisku lokalnym jako miejsca
nowoczesnego, wyposażonego w e-czytniki, głośniki, słuchawki,
a przede wszystkim oferującego aktualne nowości wydawnicze.
Zostanie ogłoszony również konkurs promujący powiat brzeziński
na tle dziejów województwa łódzkiego.

1 000

Obszar oddziaływania
zadania

Obszar ogólnodostępny
dla mieszkańców
powiatu brzezińskiego
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KOD
ZADANIA

EBR18

TYTUŁ ZADANIA

Świat tancerza okiem
miłośników tańca

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

32 600,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt zakłada zorganizowanie 5 wyjazdów na wydarzenia
taneczne do instytucji kulturalnych oraz sportowych dla dzieci
i młodzieży z Gminy Jeżów interesujących się światem tanecznym.
Celem jest ułatwienie im dostępu do wydarzeń, które zbliżą
i poszerzą ich pasje do tańca. W ramach projektu uczestnicy wezmą
udział w spektaklach baletowych (m.in. nawiązujących do historii
miasta Łodzi), zwiedzanie Teatru połączonego z profesjonalną
próbą taneczną poprowadzoną przez baletmistrza, udział
w pokazach tańca ludowego, wydarzeniach związanych
z promowaniem folkloru województwa. Kolejnym bardzo ważnym
celem jaki niesie za sobą ten projekt to odciągniecie młodzieży od
współczesnych mobilnych sprzętów, które zamykają ich w świecie
wirtualnym na rzecz rozwijania zainteresowań, pasji do tańca.

Planowana liczba
uczestników na jeden
wyjazd to 50 osób
(dzieci, młodzież
plus opiekunowie).

Obszar oddziaływania
zadania

Mieszkańcy z gminy Jeżów
i okolic.
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KOD
ZADANIA

EBR20

TYTUŁ ZADANIA

Rehabilitacja ruchowa
i logopedyczna
dla niepełnosprawnych
podopiecznych
Stowarzyszenia. Wykłady
dla opiekunów oraz
mieszkańców powiatu
brzezińskiego.

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

39 986,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Indywidualna, 6-cio miesięczna rehabilitacja dla podopiecznych
Stowarzyszenia, będących mieszkańcami powiatu brzezińskiego.
Przewiduje się zajęcia z neurologopedą oraz z fizjoterapeutą.
Wykłady z zakresu rehabilitacji dla podopiecznych, rodziców,
opiekunów, rodzeństwa oraz innych mieszkańców powiatu,
niezrzeszonych w Stowarzyszeniu.
Celem projektu będzie poprawa zdrowia i samodzielności
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w zakresie ruchu
i mowy oraz integracja ze zdrowymi osobami.

Obszar oddziaływania
zadania

Indywidualna
rehabilitacja dla
57 osób. 16 odbędzie
Beneficjentami będą
30-minutowe,
podopieczni
cotygodniowe zajęcia
Stowarzyszenia,
z neurologopedą,
zamieszkujący powiat
a dla kolejnych 41
brzeziński, z terenu
przewidziano
miasta/gminy Brzeziny,
35-minutowe zajęcia
Rogowa, Jeżowa i Dmosina.
z fizjoterapeutą.
Także ich opiekunowie,
Upominki na
rodzeństwo i mieszkańcy
zakończenie.
powiatu brzezińskiego,
W wykładach weźmie
niebędący podopiecznymi,
udział 40-50
czy członkami
mieszkańców powiatu
Stowarzyszenia.
brzezińskiego.
Planowane poczęstunki.
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PULA POWIATU KUTNOWSKIEGO
KOD
ZADANIA

EKU02

TYTUŁ ZADANIA

Wesele w Osadzie
dla mieszkańców
Gminy Bedlno

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem jest realizacja weselnego widowiska obrzędowego
promującego folklor wraz z prezentacją ginących zawodów i potraw
regionalnych z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców
gminy: zespoły śpiewacze, stowarzyszenia, koła gospodyń
wiejskich. Powrót do tradycji, edukacja historyczna i artystyczna to
główne cele projektu. Chcemy upamiętnić dawne dworskofolwarczne zwyczaje i osadników oraz ginące zawody.
W nawiązaniu do przedwojennej historii gminy, gdy w osadzie
osiedlili się kowale, rzeźnicy, szewcy, piekarze, murarze i handlarze
chcemy zrekonstruować dawne dzieje. Widowisko obrzędowe
przedstawiać będzie wesele z terenu kutnowsko-łowickołęczyckiego: tańce i przyśpiewki ludowe. Integralną częścią będzie
prezentacja strojów, rękodzieła ludowego, warsztaty ginących
zawodów, potrawy regionalne. Przeprowadzone zostaną konkursy
z nagrodami dla najlepszych. Warsztaty odbędą się w GOK
w Bedlnie, natomiast widowisko na scenie plenerowej przy
budynku GOK.

300 mieszkańców
gminy Bedlno

Obszar oddziaływania
zadania

gmina Bedlno
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KOD
ZADANIA

EKU04

EKU06

TYTUŁ ZADANIA

NAUKA PŁYWANIA DLA
DZIECI Z GMINY BEDLNO
W WIEKU OD 3 DO 6 LAT

Babciu, dziadku!
Nie zostawajcie w tyle! –
zajęcia dla seniorów

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

27 120,00

Zorganizowanie nauki pływania dla grupy łącznie 36 dzieci w wieku
od 3 do 6 lat zamieszkałych na terenie gminy Bedlno. Nauka
pływania przy udziale profesjonalnych instruktorów. Zadanie
o charakterze sportowym mające na celu propagowanie aktywnego
spędzania czasu. Umiejętność pływania zdobyta w trakcie trwania
lekcji wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo dzieci w trakcie ich
wakacyjnych zabaw w wodzie i nad wodą. Zadanie obejmuje
transport, opiekę w trakcie całego wyjazdu, naukę pływania oraz
ubezpieczenie dzieci i opiekunów.

36 dzieci w wieku
od 3 do 6 lat
oraz 2 opiekunów

gmina Bedlno

40 000,00

Proponowane zadanie nieinwestycyjne dotyczy działań z zakresu
rehabilitacji zdrowotnej. Beneficjentami projektu będą osoby
starsze. Podejmowane działania będą obejmować dwa działy.
Pierwszy skupiał się będzie na rozwijaniu umiejętności
wychowawczych oraz interpersonalnych w zakresie dobrej
komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb i oczekiwań, a także
stawiania granic. Drugi dział skoncentrowany będzie na poprawie
funkcjonowania seniorów w zakresie utrzymywania funkcji
poznawczych i umysłowych (jak m.in. pamięć i koncentracja)
w dobrej kondycji. Działania proponowane w projekcie obejmować
będą zarówno warsztaty grupowe, jak i zajęcia indywidualne dla
uczestników.

Planowana liczba
odbiorców zadania
to 40 osób.

powiat kutnowski
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KOD
ZADANIA

EKU07

EKU08

TYTUŁ ZADANIA

Bądź aktywny sportowo

Festyn Kół Gospodyń
Wiejskich powiatu
kutnowskiego „Koło nas”

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z powiatu
Projekt zgromadzi
kutnowskiego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone
5 grup dzieci
otwarte i bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe: piłka nożna
i młodzieży średnio
chłopców i dziewcząt i piłka siatkowa dla dziewcząt. Zajęcia będą
ok. 100 osób.
prowadzone przez trenerów. W ramach projektu podjęte zostaną
Odbiorcami będą dzieci
następujące działania: nabór dzieci i podzielenie ich na grupy,
i młodzież w wieku
zapewnienie każdej grupie trenera, przeprowadzenie dwóch 1,5 h
szkolnym, tj. od 8 lat
treningów tygodniowo, zakup sprzętu niezbędnego do
do 15 roku życia,
przeprowadzenia treningów. W trakcie trwania projektu zostaną
z terenu powiatu
przeprowadzone jednodniowe igrzyska sportowe: turniej siatkówki
kutnowskiego.
dla dziewcząt i turniej piłki nożnej.

Festyn skierowany do mieszkańców powiatu kutnowskiego –
prezentacja działań Kół Gospodyń Wiejskich i innych podmiotów
działających na terenie powiatu, podejmujących działania związane
z upowszechnianiem folkloru i kultury ludowej. W trakcie festynu
odbędzie się konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na najciekawszą
ludową zabawę. Finałem wydarzenia jest koncert polskich
zespołów folklorystycznych.
Celem zadania jest upowszechnianie regionalnego folkloru i tradycji
oraz Powiatu Kutnowskiego.

W wydarzeniu weźmie
udział ok. 700-800
osób.

Obszar oddziaływania
zadania

sale sportowe w SP nr 1, 2,
5, ZS nr 3 w Kutnie;
Orlik SP 6

Zdanie skierowane jest
do wszystkich mieszkańców
powiatu kutnowskiego,
którzy zechcą wziąć udział
w wydarzeniu.
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KOD
ZADANIA

EKU09

EKU10

TYTUŁ ZADANIA

Biblioteka rozwija –
warsztaty terapeutyczne
w bibliotece pedagogicznej

Bezpieczni i kreatywni
w sieci – kształtowanie
świadomego korzystania
z Internetu przez
mieszkańców powiatu
kutnowskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

20 000,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem projektu jest zorganizowanie warsztatów terapeutycznych
dla różnych grup odbiorców, w szczególności dzieci (chorych,
niepełnosprawnych, z różnymi typami niepełnosprawności czy
z zaburzeniami zachowania) i dla osób w wieku senioralnym.
Projekt uwzględnia zgromadzenie najnowszej literatury przedmiotu
i jej udostępnienie np. poprzez bibliotekę pedagogiczną dla
mieszkańców powiatu kutnowskiego.

Celem projektu jest kształtowanie umiejętności bezpiecznego
korzystania z Internetu przez dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli
czy osoby w wieku senioralnym. Podczas warsztatów uczestnicy
dowiedzą się, jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii
i zasobów sieci oraz poznają możliwości praktycznego
wykorzystania
technologii
informacyjno-komunikacyjnej.
Przeprowadzone zostaną zajęcia dla różnych grup odbiorców na
takie tematy jak cyberzagrożenia, krytyczna weryfikacja informacji
w Internecie, edukacyjne wykorzystanie sieci, np. biblioteki
cyfrowe, legalna kultura, otwarte zasoby edukacyjne. Zostaną
również zorganizowane warsztaty dla uczniów z wykorzystaniem
kodowania jako sposobu nauki myślenia logicznego, kształtowania
kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów. Warsztaty
dla nauczycieli będą dotyczyły wykorzystania nowoczesnych metod
i narzędzi dydaktycznych w uczeniu bezpiecznych zachowań w sieci.
Zakup nowości wydawniczych dotyczących tematu umożliwi
poszerzenie wiedzy wszystkim zainteresowanym tematem.

Obszar oddziaływania
zadania

200 osób (150 dzieci
i 50 osób w wieku
senioralnym)

powiat kutnowski

500 osób

powiat kutnowski
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PULA POWIATU ŁASKIEGO
KOD
ZADANIA

ELA04

TYTUŁ ZADANIA

Łódzcy globtroterzy

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

30 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt będzie polegać na organizacji wycieczek autokarowych dla
mieszkańców powiatu łaskiego po terenie województwa. Wyjazdy
będą ułożone tematycznie: historyczne, przyrodnicze, kulturowe,
etnograficzne czy typowo turystyczne. Ponadto w ramach
przedsięwzięcia doposażymy bibliotekę publiczną i jej filie
w woluminy dotyczące województwa łódzkiego (przewodniki,
spacerniki, książki odnoszące się do historii województwa, jego
atrakcji itp.)

250 osób (uczestnicy
wycieczek –
wymiennie).
Z publikacji będą
korzystać mieszkańcy
powiatu,
a w szczególności
gminy Łask, która liczy
prawie 28 tys.
mieszkańców.

Obszar oddziaływania
zadania

województwo łódzkie
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KOD
ZADANIA

ELA05

ELA06

TYTUŁ ZADANIA

SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA

Oszczędzając wodę
chronisz przyrodę!!!

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
W turnieju „SPORTOWY
DZIEŃ DZIECKA”
weźmie udział 288
zawodników (24
drużyny
po 12 zawodników).
Turniej zostanie
rozegrany w trzech
kategoriach
wiekowych: rocznik
2007 i młodsi, rocznik
2009 i młodsi oraz 2010
i młodsi – po 8 drużyn
z każdej kategorii
wiekowej. Udział
w turnieju mogą wziąć
drużyny z klubów
sportowych lub ze szkół
podstawowych
(z powiatu łaskiego).

Obszar oddziaływania
zadania

38 355,12

Celem realizowanego projektu jest aktywne spędzanie czasu,
połączone z uprawianiem sportu. Wszyscy uczestnicy projektu
będą mogli rozwijać swoją sprawność fizyczną, nabędą lub rozwiną
umiejętności sportowe oraz będą mogli zintegrować się ze swoimi
rówieśnikami z sąsiednich gmin. Projekt dotyczy organizacji
turnieju piłki nożnej dla drużyn klubowych oraz szkolnych z powiatu
łaskiego (z gmin: Widawa, Sędziejowice, Buczek, Łask,
Wodzierady). Planowany turniej będzie podzielony na dwa dni
(pierwszy weekend czerwca).

39 621,00

Biorąc pod uwagę susze i okresy ostatnich upalnych lat oraz ciągłe
Teren, na którym będzie
braki wody w naszym lokalnym wodociągu, planuję zrobić projekt, Liczba osób, do których
realizowany to teren gminy
który będzie miał na celu uświadomienie społeczeństwa (dzieci,
planujemy dotrzeć:
Sędziejowice, w skład której
młodzieży i dorosłych) o znaczeniu wody w życiu człowieka 1 000 osób lub więcej.
wchodzi 25 sołectw.
i sposobach jej oszczędzania.

powiat łaski,
gmina Łask
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SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

ELA08

Trzy rzeki w jeden dzień –
cykl spływów kajakowych
Grabią, Widawką i Wartą

40 000,00

Zadanie polega na organizacji cyklicznych spływów kajakowych
na terenie rzek: Grabi, Widawki i Warty. Uczestnictwo w spływach
będzie bezpłatne i połączone ze sprzątaniem ww. rzek.

15 550,00

Zadanie polega na stworzeniu dobrostanu dla życia pszczół,
szczególnie pszczół samotnic i ocaleniu ich przed wymarciem!
Zakres zadania: przygotowanie projektu zagospodarowania terenu
zielonego, dobór roślin miododajnych; wycena i zakup potrzebnych
nasion, roślin i materiałów; wykonanie prac w terenie;
udostępnienie
zagospodarowanego
terenu
uczniom
i mieszkańcom.
Cel
zadania:
upowszechnienie
wiedzy
o
znaczeniu
bioróżnorodności przyrodniczej oraz roli zapylaczy dla środowiska
i życia ludzi oraz poprawienie estetyki terenu. W ramach edukacji
ekologicznej podjęte zostaną następujące działania:
a/ zakup tablicy informacyjnej zgodnie z tematem,
b/ zakup 10 tablic z nazwami własnymi roślin,
c/ spotkania z ekspertami,
d/ przygotowanie ulotek (100 szt. A5) i plakatów (30 szt. A3),
e/ przeprowadzenie konkursów edukacyjnych z ufundowaniem
nagród,
f/ zorganizowanie wycieczek edukacyjnych.

ELA10

Ratujemy pszczoły!
„Jeśli pszczół zabraknie,
ludzkość przetrwa cztery
lata”
Albert Einstein

Obszar oddziaływania
zadania

800 mieszkańców

województwo łódzkie

1 000 i więcej

Gmina Sędziejowice –
teren, na którym
realizowane będzie
zadanie.
Gminy ościenne – teren,
którego mieszkańcy będą
objęci zadaniem.
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KOD
ZADANIA

ELA13

TYTUŁ ZADANIA

Świadomi – Bezpieczni

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

30 656,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt realizowany jest w celu podniesienia świadomości dzieci,
młodzieży oraz dorosłych w temacie udzielania pierwszej pomocy.
Jak wezwać pomoc, udzielić pierwszej pomocy innym, a także jak
zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych w sytuacji zagrożenia.
W czasach, kiedy choroby cywilizacyjne są bardzo powszechne, jest
duża potrzeba, aby każdy od najmłodszych lat umiał pomóc
drugiemu człowiekowi, a przynamniej potrafił wezwać dla niego
pomoc i nie wpaść w panikę. Każdy chce żyć świadomie i aby jego
dziecko umiało sobie poradzić w trudnych sytuacjach oraz udzielić
pomocy najbliższym kiedy tego wymaga sytuacja.

Jednorazowo
w szkoleniu może
uczestniczyć 30 osób,
a przewidzianych
spotkań w ramach
projektu jest 8.
Łącznie osób
przeszkolonych
w ramach projektu
może być 240.

Obszar oddziaływania
zadania

Wszyscy zainteresowani
mieszkańcy z gminy
Sędziejowice
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KOD
ZADANIA

ELA15

TYTUŁ ZADANIA

WAKACJE PEŁNE PASJI
U SAMYCH SWOICH –
BEZPŁATNE ZAJĘCIA
SPORTOWO-REKREACYJNE
PRZY PAWILONIE
Z KULTURKĄ

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

39 880,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Chcąc zapobiec bezmyślnej absorbcji wzorców płynących
z cywilizacyjnych udogodnień, prezentujemy projekt skierowany na
umacnianie więzi społecznych, odrzucający konsumpcjonizm
i indywidualizm, uwrażliwiający na potrzebę pielęgnowania relacji
międzyludzkich, na zagrożenia płynące z nierozważnej eksploatacji
naszej przestrzeni życiowej (zagrożenia środowiskowe, kryzys
wodny, deforestacja), angażujący do aktywności fizycznej, twórczej
i kulturowej, do budowania kontaktów międzyludzkich. Projekt
będzie realizowany w 2 blokach tematycznych: sportoworekreacyjnym – odpowiadający na zagrożenia dla rozwoju dzieci
i młodzieży, które skutkują zmniejszeniem aktywności fizycznej
(wady postawy, otyłość, zaburzenia odżywiania, wady wzroku,
bezsenność) oraz z zakresu ochrony środowiska, w którym
zbudujemy Sąsiedzką Przestrzeń Relaksu, udowodnimy zasadność
interakcji człowiek –natura, pokażemy jak czerpać z dobrodziejstw
natury, właściwie nią gospodarując.

Mieszkańcy gminy
Sędziejowice, w każdej
grupie wiekowej.
Szacowana liczba
odbiorców: 500.

Obszar oddziaływania
zadania

Bezpłatny dostęp do zajęć,
szerokie ramy czasowe
(okres wakacyjny)
oddziałują na cały obszar
gminy Sędziejowice.
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

ELA16

Darmowa akademia karate
Shidokan

12 200,00

Przewidywana ilość
Projekt będzie polegał na zorganizowaniu darmowych zajęć
osób, które wezmą
z zakresu sztuki walki przez okres 1 miesiąca. Celem projektu jest udział w projekcie to
darmowe prowadzenie cyklicznych zajęć ogólnorozwojowych około 100 osób. Zajęcia
z elementami karate. Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież będą odbywały się na
wynajętej hali przez
w wieku od 5 do 15 roku życia z powiatu łaskiego.
klub.

ELA17

Zwiększenie dostępności
do zabiegów
rehabilitacyjnych

40 000,00

Zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych oraz
skrócenia czasu oczekiwania na zabiegi dla mieszkańców Gminy
Widawa.

39 900,00

„WPF, czyli Wakacyjne Pokazy Filmowe” to projekt kulturalny
skierowany do wszystkich mieszkańców. Pomysł zakłada
stworzenie w okresie wakacyjnym kina pod gołym niebem.
ok. 2 000 mieszkańców
Mieszkańcy będą mogli oglądać filmy w dwóch największych
województwa łódzkiego
miejscowościach Gminy Sędziejowice: Sędziejowicach i Marzeninie.
Tematyka filmów będzie skupiona wokół historii i dziedzictwa
kulturowego Województwa Łódzkiego.

ELA18

WPF, czyli Wakacyjne
Pokazy Filmowe

80

Obszar oddziaływania
zadania
Cykliczne zajęcia
prowadzone będą
na terenie powiatu
łaskiego. Projekt
skierowany jest
do wszystkich w takim
przedziale wiekowym.
Wyrównanie szans dzieci
i młodzieży w dostępie
do sportu niezależnie
od statusu materialnego.

gmina Widawa

gmina Sędziejowice
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PULA POWIATU ŁOWICKIEGO
KOD
ZADANIA

ELC02

ELC03

TYTUŁ ZADANIA

RC Motorsport Festival –
Łowickie Mistrzostwa
Modeli Zdalnie
Sterowanych

AKTYWNA MAMA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

Zadanie polega na zorganizowaniu imprezy sportowej
o charakterze upowszechniania sportu różnych grup społecznych
i środowiskowych, w której uczestnicy rywalizować będą
w wyścigach samochodów zdalnie sterowanych pod nazwą:
„RC Motorsport Festival – Łowickie Mistrzostwa Modeli Zdalnie
Sterowanych”. Wyścigi samochodów to nie tylko zabawa, ale
dyscyplina wymagającą starannego przygotowania, zimnej krwi
oraz wysokich umiejętności. O zwycięstwie decyduje bowiem
zwrotność, dokładność i precyzja pokonywania zakrętów
pojazdami, które są w stanie osiągnąć ogromne prędkości, a nawet
mogą zawracać dynamicznie na pionowych ścianach. Obok
rywalizacji sportowej zorganizowane będą wykłady i promocja
bezpiecznych zachowań na drodze oraz próba zaszczepienia
modelarstwa przez zajęcia z modelarstwa.

23 500,00

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu „Dnia Matki” w Wiciu,
gminie Kocierzew Południowy dla mam z powiatu łowickiego i ich
Planowana liczba
rodzin. W ramach festynu przewiduje się konkurs wiedzy „Jak być
Zadanie będzie realizowane
odbiorców zadania to
zdrową i aktywną mamą w dzisiejszych czasach?”, będą też wykłady
na terenie gminy Kocierzew
około 200 osób z terenu
specjalistów o roli matki, zajęcia z fitnessu, poczęstunek, warsztaty
Południowy.
całego powiatu
makijażu, konkursy sportowe z nagrodami, wynajęcie atrakcji dla
łowickiego.
dzieci tj. dmuchańce, upominki dla wszystkich mam oraz zabawa
z DJ.

Impreza jest
skierowana dla
wszystkich osób
zainteresowanych,
nie tylko z powiatu
łowickiego, ale
z naszego
województwa, kraju.

Realizacja w gminie miasto
Łowicz, oddziaływanie:
gmina miasto Łowicz,
powiat łowicki,
województwo.

48

KOD
ZADANIA

ELC05

ELC06

TYTUŁ ZADANIA

„Młodzi zdolni”,
czyli odkryj w sobie muzyka
z orkiestrą dętą

Bezpiecznie Nad Wodą –
edukacja i promocja
bezpiecznych zachowań
w zakresie przebywania
i wypoczynku nad wodą

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

40 000,00

Projekt ma na celu propagowanie twórczości orkiestr dętych wśród
społeczności powiatu łowickiego, w tym przede wszystkim
stworzenie warunków do rozwoju artystycznego młodemu
pokoleniu. Zadanie będzie obejmowało zorganizowanie koncertów
Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu w szkołach podstawowych
powiatu łowickiego. Koncerty mają na celu przybliżenie
mieszkańcom powiatu, a w szczególności dzieciom i młodzieży, gry
na instrumentach dętych, przedstawienie historii orkiestry, a także
zachęcenie dzieci do nauki i wstąpienia w szeregi muzyków.
Koncerty oraz nauka gry nowych osób będzie prowadzona przez
profesjonalnego instruktora. Projekt obejmuje również zakup
nowych instrumentów, mundurów oraz koszulek dla członków
zespołu. Podsumowaniem zadania będzie wspólny koncert
z dwiema innymi orkiestrami z Województwa Łódzkiego. Koncert
będzie miał charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców
powiatu.

39 660,00

Głównymi celami programu „Bezpiecznie Nad Wodą – edukacja
i promocja bezpiecznych zachowań w zakresie przebywania
i wypoczynku nad wodą” przeznaczonego dla dzieci 5-7-letnich 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 i na pływalniach.

Obszar oddziaływania
zadania

400 osób

gminy: Chąśno, Kiernozia,
Łowicz, Nieborów,
Kocierzew Południowy

400 dzieci
w wieku 5-7 lat

Zadanie „Bezpiecznie Nad
Wodą edukacja i promocja
bezpiecznych zachowań
w zakresie przebywania
i wypoczynku nad wodą”
obejmie swoim działaniem
powiat łowicki.
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KOD
ZADANIA

ELC08

TYTUŁ ZADANIA

Monografia z okazji 25-lecia
odrodzonych szkół
pijarskich w Łowiczu

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Przedmiotem projektu jest przygotowanie, publikacja i dystrybucja
monografii z okazji 25-lecia odrodzonych szkół pijarskich
w Łowiczu. Publikacja dotyczy odrodzonej działalności szkół
pijarskich w Łowiczu. Monografię wzbogacają zdjęcia, opisy
praktyk, które mogą wykorzystać inne szkoły. Publikacja zostanie
rozprowadzana w środowisku lokalnym i partnerów na terenie
woj. łódzkiego i Polski. Chcemy promować wychowanie
patriotyczne młodzieży i promować postawy obywatelskie.
Publikacja będzie zapisem wyzwań i sukcesów idei kształcenia
pijarskiego, tak aktualnego i potrzebnego współcześnie.
Przypomnimy w niej, jak ważnym jest powrót do ideałów
edukacyjnych ks. Stanisława Konarskiego, reformatora szkolnictwa
epoki stanisławowskiej. Oprócz Łowicza, pijarzy działali też
w innych ośrodkach woj. łódzkiego: Piotrkowie Trybunalskim,
Wieluniu, Rawie Mazowieckiej. Wierzymy, że publikacja przyczyni
się do promocji regionu łódzkiego, pogłębienia znajomości jego
historii i będzie inspirująca.

1 500 osób

Obszar oddziaływania
zadania

łowicki, łódzkie, Polska
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KOD
ZADANIA

ELC09

TYTUŁ ZADANIA

PIKNIK
SPORTOWO-EDUKACYJNY
MIESZKAŃCÓW POWIATU
ŁOWICKIEGO PROMUJĄCY
ZDROWY I BEZPIECZNY
TRYB ŻYCIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt polega na organizacji pikniku sportowo-edukacyjnego
w ramach którego zostanie przeprowadzony turniej piłki nożnej
plażowej dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu
łowickiego wraz z zakupem niezbędnego sprzętu sportowego.
Piknik będzie miał także charakter edukacyjny – prowadzone będą
akcje prewencyjne „Bezpieczne wakacje” i „NIE dla czadu” oraz
ze szczególnym uwzględnieniem promowany będzie budżet
obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Przedsięwzięcie zostanie
zorganizowane we współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
i Kołami Gospodyń Wiejskich.

W wydarzeniu
przewiduje się udział
ok. 300 osób, którzy są
mieszkańcami powiatu
łowickiego.

Obszar oddziaływania
zadania
Zadaniem objęci zostaną
członkowie Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych,
Ochotniczych Straży
Pożarnych i Kół Gospodyń
Wiejskich oraz społeczność
z terenu powiatu
łowickiego, który swym
obszarem obejmuje
dziewięć gmin wiejskich
i jedną miejską.
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KOD
ZADANIA

ELC10

TYTUŁ ZADANIA

Podróże w czasie –
interaktywnie
upowszechniamy tradycje
i folklor Ziemi Łowickiej

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

20 400,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt ma na celu kształtowanie poczucia więzi z miejscem
zamieszkania poprzez upowszechnianie folkloru, kultury ludowej,
zwyczajów i obrzędów Ziemi Łowickiej. Zakup tablicy interaktywnej
z oprogramowaniem i rzutnikiem oraz zakup laptopów, które będą
zintegrowane z tablicą umożliwi wykorzystanie do tego celu
nowoczesnych technologii. Tablica multimedialna zapewni
użytkownikom Biblioteki aktywny udział w zajęciach. Wszyscy
możemy stać się twórcami łowickiej gwiozdy, kodry, czy tasiemki –
tworząc jej projekt na tablicy. Społeczności lokalne z dumą
odzyskują swoją tożsamość. Ziemia Łowicka to kolorowa – jak
łowicki pasiak – perełka Województwa Łódzkiego. Warto więc robić
wszystko, aby kultywować jej folklor i sztukę ludową.
Wykorzystanie do tego nowoczesnych technologii, uatrakcyjni
spotkania w Bibliotece, pozwoli na nowoczesne przekazywanie
treści, dając użytkownikom nowe dynamiczne doświadczenia.
Będzie więc pomostem „między starymi, a nowymi czasy”.

2 000 osób

Obszar oddziaływania
zadania

ogólnodostępny dla
mieszkańców powiatu
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PULA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

ELW02

Chwała Bohaterom!
Koncert patriotyczny
w gminie Koluszki

ELW03

Akcja bezpieczeństwo –
poprawa świadomości
mieszkańców powiatu
łódzkiego wschodniego
o zagrożeniach dnia
powszedniego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

22 000,00

24 050,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu koncertu
patriotycznego z okazji Dnia Niepodległości. Celem projektu jest
uczczenie pamięci o podziemiu niepodległościowym z lat 19441963 z uwzględnieniem lokalnej historii tego okresu, a także
popularyzacja polskiej kultury oraz integracja mieszkańców.

Projekt ma na celu pokazanie jak można zapobiegać
niebezpiecznym sytuacjom w prosty sposób. Realizacja zadania
odbywałaby się poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu podstaw
bezpieczeństwa z elementami udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Zajęcia miałyby się odbyć w instytucjach
oświatowych oraz w tzw. „uniwersytetach trzeciego wieku”.
Głównym założeniem zadania jest podniesienie świadomości
społecznej oraz wszczepienie umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, co będzie miało wpływ na
poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Obszar oddziaływania
zadania

ok. 200 osób

Zadanie będzie realizowane
na terenie gminy Koluszki.
W projekcie wezmą udział
mieszkańcy gminy Koluszki.

minimum 500

powiat łódzki wschodni
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KOD
ZADANIA

ELW05

TYTUŁ ZADANIA

BEZPIECZNIE NAD WODĄ
W LISOWICACH

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

39 650,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Głównymi celami zadania BEZPIECZNIE NAD WODĄ W LISOWICACH
jest
przeprowadzenie
zajęć
edukacyjno-szkoleniowych
przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych podczas 4 spotkań
w okresie letnim, zorganizowanych na kąpielisku, plaży i basenach
odkrytych w Lisowicach. Podczas spotkań w zabawny i ciekawy
sposób zostaną poruszone wszystkie kwestie związane
z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. Dzieci, młodzież i dorośli
będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze
edukacyjnym i szkoleniowym z zakresu bezpieczeństwa nad
akwenami wodnymi, unikania zagrożeń i udzielania pierwszej
pomocy oraz posługiwania się podręcznym sprzętem
wykorzystywanym do ratownictwa wodnego.

ok. 1 000 osób
na 4 spotkaniach

Obszar oddziaływania
zadania

Zadanie BEZPIECZNIE
NAD WODĄ W LISOWICACH
będzie realizowane
na terenie gminy Koluszki
w powiecie łódzkim
wschodnim i obejmie osoby
wypoczywające nad wodą
w Lisowicach.
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KOD
ZADANIA

ELW08

TYTUŁ ZADANIA

Obóz sportowy
„FitMocni 2021”

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Obóz sportowy 8-dniowy w górach, realizujący poddziałanie
sportowe wakacje. Integrujący dzieci i młodzież powiatu łódzkiego
wschodniego, popularyzujący aktywny sposób spędzenia czasu
wolnego oraz zdrowy styl życia poprzez codzienne treningi oparte
na dyscyplinach Judo i Cheerleadingu. Obóz ma na celu
promowanie sportu, aktywności fizycznej i umysłowej
ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Promowanie
i edukowanie w zakresie zdrowego odżywiania oraz utrwalanie
prawidłowych nawyków żywieniowych oraz tworzenie warunków
do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych. Obóz
kształtować będzie pozytywne cechy charakteru oraz wzmacniać
psychikę poprzez umacnianie postaw moralnych i społecznych,
koleżeństwa oraz zasad fair play oraz działać na rzecz
wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji
życiowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

30 osób dzieci
i młodzieży

Obszar oddziaływania
zadania

powiat łódzki wschodni
ze szczególnym
uwzględnieniem gminy
Nowosolna
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KOD
ZADANIA

ELW09

TYTUŁ ZADANIA

Na spacer z mapą do lasu –
Wiączyń

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

5 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na
orientację fragmentu terenu Lasu Wiączyńskiego (lub innego
terenu w uzgodnieniu z nadleśnictwem), która to mapa zostanie
udostępniona mieszkańcom i zostanie wykorzystana na
zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na
orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni
mieszkańcy powiatu – młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny
z dziećmi. Przygotowana mapa z naniesionymi punktami
kontrolnymi będzie służyć turystom i społeczności lokalnej jako
nowy produkt turystyczny w powiecie łódzkim wschodnim.

Szacowana liczba osób,
które skorzystają
z przygotowanej mapy
dostępnej na stronie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Łódzkiego to 1 000,
w tym 100 osób, które
wezmą udział
w imprezie
popularyzującej projekt,
otrzymując egzemplarz
papierowy mapy.

Obszar oddziaływania
zadania

powiat łódzki wschodni
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KOD
ZADANIA

ELW10

TYTUŁ ZADANIA

Aktywna Turystyka
dla naszych mieszkańców

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie polega na organizacji 6 wycieczek edukacyjnoturystycznych jednodniowych dla grup 50-osobowych z gminy
Rzgów, Tuszyn, Brójce – mieszkańców powiatu łódzkiego
wschodniego. Wykonawca zadania będzie prowadził zapisy na
wycieczki, decydować będzie kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo
Liczba mieszkańców
mają osoby działające w lokalnych organizacjach, społecznicy oraz
z powiatu łódzkiegoczłonkowie ich rodzin m.in. KGW, OSP, kluby seniora i inne lokalne
wschodniego mogąca
organizacje, koła, zrzeszenia itp.
brać udział w projekcie:
Zadanie przewiduje wycieczki w dwóch kierunkach (według
300 osób
preferencji uczestników):
A) Uniejów i okolice (Zoo Safari w Borysewie i Baseny Termalne),
B) Spała i okolice (spływ kajakowy i zwiedzanie).
Celem projektu jest wzrost tożsamości regionalnej oraz zwiększenie
wiedzy w temacie historii, a także turystyki.

Obszar oddziaływania
zadania

Zadanie jest dla
mieszkańców z gminy
Rzgów, Tuszyn, Brójce
(powiatu łódzkiego
wschodniego).
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PULA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

EOP02

STRAŻACKA OPOCZYŃSKA
TOŻSAMOŚĆ HISTORYCZNA

40 000,00

Zadanie ma na celu podnieść wiedzę wśród mieszkańców powiatu
opoczyńskiego, na temat ofiarnej działalności strażaków
ochotników opoczyńskiej straży pożarnej.

około 10 000 tys.

gmina Opoczno

40 000,00

Celem realizacji zadania jest organizacja przedsięwzięć na rzecz
integracji międzypokoleniowej osób starszych powiatu
opoczyńskiego. Realizacja zadania ma również na celu
przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych, zwiększeniu ich
udziału w kulturze jak i inspirowanie seniorów do działań
twórczych. W ramach realizacji zadania przewidziano szereg
ciekawych aktywności m.in.: event organizacyjny pn. „Spotkajmy
się u Tadeusza”, grę terenową pn.: „Seniorów słów kilka jak
wytropić wilka”, warsztaty: neurobiku – łamigłówki umysłowe dla
małych i dużych, międzypokoleniowe warsztaty artystyczne,
florystyczne oraz zabawę integracyjną „Prywatka u Tadka”.

Odbiorcami zadania
będą mieszkańcy
powiatu
opoczyńskiego.
Uczestnicy spotkań,
warsztatów, eventu,
zabawy integracyjnej –
ok. 420 osób.

Zadanie będzie realizowane
na terenie gmin: Opoczno,
Żarnów, Sławno.

EOP03

SENIORÓW SŁÓW KILKA
JAK WYTROPIĆ WILKA –
MIĘDZYPOKOLENIOWA
INTEGRACJA OSÓB
STARSZYCH
W OPOCZYŃSKIM

Obszar oddziaływania
zadania
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KOD
ZADANIA

EOP04

TYTUŁ ZADANIA

„OPOCZYŃSKIE JADŁO” –
KONKURS KULINARNY

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

25 220,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Bezpośredni odbiorcy
zadania to:
- uczestnicy konkursu
kulinarnego:
I etap: 120 osób,
II etap: 40 osób,
- Komisja Konkursowa –
5 osób,
- artyści ludowi
występujący podczas
konkursu – 15 osób.
Łącznie 100 osób.

Przedmiotem zgłaszanego do realizacji projektu jest organizacja
konkursu kulinarnego na najsmaczniejszą potrawę regionu
opoczyńskiego. Celem działań będzie upowszechnianie folkloru
opoczyńskiego, promowanie regionalnych potraw oraz produktów
rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji i możliwości
wykorzystania, a także bogactwa i różnorodności tradycji Odbiorcy pośredni – to
kulinarnych regionu. Konkurs skierowany będzie do wszystkich wszystkie osoby, które
przyjdą na konkurs
mieszkańców powiatu opoczyńskiego.
w charakterze widzów,
czyli:
- rodziny i znajomi osób
biorących udział
w konkursie,
- pozostali mieszkańcy
powiatu.
Łącznie 200 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

Projektem objęci będą
wszyscy mieszkańcy
powiatu opoczyńskiego.
Wg danych GUS powiat
zamieszkuje 76 984 osób.
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KOD
ZADANIA

EOP05

TYTUŁ ZADANIA

Szlak kajakowy Drzewiczką

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Realizacja zadania
odpowiada na potrzeby
mieszkańców miasta
Drzewica, powiatu
Opoczno i z całego
województwa.
Cykliczne imprezy
kajakowe na
Celem zadania jest stworzenie szlaku kajakowego rzeką Drzewiczką
oznakowanym szlaku są
na odcinku od Drzewicy do granic województwa łódzkiego.
w stanie zgromadzić
w sezonie w sumie
kilkaset osób na każdej
imprezie, ponadto
korzyść z realizacji
odniosą wszyscy
mieszkańcy
województwa.

Obszar oddziaływania
zadania

gmina Drzewica,
powiat Opoczno,
województwo łódzkie
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KOD
ZADANIA

EOP07

TYTUŁ ZADANIA

Wskocz do Hubalczyków
na żywą lekcję historii

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

39 500,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt zakłada przygotowanie konspektów warsztatów wraz
z konkursami dla różnych grup wiekowych, w których będą mogli W realizacji projektu
uczestniczyć mieszkańcy powiatu i województwa. Ich realizację będą mogli brać udział
zarówno w grupach zorganizowanych, jak i w trakcie wydarzeń wszyscy uczniowie ze
patriotyczno-lokalnych. Celem projektu jest realne poszerzenie szkół wszystkich typów,
oferty edukacyjnej, dedykowanej mieszkańcom, a poświęconej
seniorzy, miłośnicy
historii Kawalerii. Poprzez pamiątki, fakty historyczne i miejsca
Kawalerii, fascynaci
związane z mjr. Henrykiem Dobrzańskim Hubalem, jego żołnierzami
historii, dzieci
oraz Kawalerią Polską, dokumenty, zdjęcia, broń i wyposażenie z przedszkoli – około
z czasów międzywojennych jak również z okresu II WŚ, chcemy
kilka tysięcy osób.
wzbudzić zainteresowanie historią i krzewić zamiłowanie do
historii, przywracając pamięć o bohaterach z ich rodzinnych stron.

Obszar oddziaływania
zadania

Cały powiat opoczyński,
a także wszyscy chętni
z całego województwa.
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KOD
ZADANIA

EOP08

TYTUŁ ZADANIA

Nasz Mały Mundial

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie „Nasz Mały Mundial” zakłada organizację bezpłatnego
wydarzenia sportowego – turnieju w piłkę nożną dla dzieci z terenu
powiatu opoczyńskiego. Bezpośrednimi adresatami projektu są
dzieci z różnych środowisk (w szczególności wiejskich), którzy będą
mogli skonfrontować swoje umiejętności w zmaganiach
sportowych rywalizując w duchu fair play, promując zdrowy styl
życia oraz możliwości spędzania aktywnie czasu wolnego. Pośredni
adresaci projektu to: kibice („fani” tego sportu), rodziny i znajomi
bezpośrednich uczestników wydarzenia.
Cele zadania:

spopularyzowanie piłki nożnej na terenie powiatu
opoczyńskiego,

wdrożenie zasady fair play podczas rywalizacji sportowej,

zwiększenie aktywności fizycznej u dzieci,

pobudzenie lokalnej tożsamości.

Planowana liczba
odbiorców zadania
ok. 120 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

powiat opoczyński –
miejsce zostanie ustalone
w momencie realizacji
projektu
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KOD
ZADANIA

EOP09

EOP10

TYTUŁ ZADANIA

Drzewica – Poczuj Pasję
do Kultury

Bezpłatna rehabilitacja
w powiecie opoczyńskim

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Drzewica to miejsce, gdzie na przestrzeni lat kształtował się obraz
unikalnej kultury m.in. ludowej – przejawiającej się w zwyczajach,
wierzeniach, pieśniach obrzędach i tańcach. Projekt „Drzewica –
Poczuj Pasję do Kultury” to trzy eventy nawiązujące do zwyczajów
jeszcze starszych historycznie, sięgających epok renesansu i gotyku:

Organizacja pikniku pn. „Jak drzewiej bywało?” wokół ruin
gotycko-renesansowego zamku, ukazującego realia oraz
zwyczaje drzewiczan na przełomie XVI i XVII wieku.

Letnie kino pod chmurką”, czyli projekcję filmu nawiązującego
do historii woj. łódzkiego, pt. „Ziemia Obiecana”.

W
ramach
podsumowania
organizacja
„Festynu
międzypokoleniowego – z muzyką w tle” – łączącego różne
spojrzenia na kulturę, tą współczesną jak i dawną.

Rehabilitacja w powiecie opoczyńskim to bezpłatna rehabilitacja,
z której będą mogli skorzystać mieszkańcy powiatu opoczyńskiego
na terenie powiatu opoczyńskiego.
Celem projektu jest ułatwienie powrotu do sprawności fizycznej
poprzez rehabilitację. Kompleksowe zabiegi rehabilitacyjne służą
do uśmierzania bólu, obniżenia aktywności procesów zapalnych,
regulacji napięcia mięśni, zmniejszenia obrzęków, złagodzenia
stanów pooparzeniowych.

300

W ramach rehabilitacji
będzie korzystać
minimum 50 osób
w wieku (35-50 lat),
powiatu opoczyńskiego
na terenie powiatu
opoczyńskiego.
Mieszkańcy powiatu
opoczyńskiego, którzy
posiadają skierowanie
wydane przez
uprawnionego lekarza.

Obszar oddziaływania
zadania

gmina Drzewica

powiat opoczyński
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PULA POWIATU PABIANICKIEGO
KOD
ZADANIA

EPA01

TYTUŁ ZADANIA

Turniej Piłki Nożnej
dla dzieci

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

35 300,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej i rozwój umiejętności
sportowych uczestników. Podczas turnieju dzieci i młodzież
podniosą swój poziom sportowy, a mieszkańcy (kibice turnieju)
łącznie 300 osób,
wezmą udział w życiu kulturalno-sportowym podczas imprezy.
w tym zawodnicy,
Wpłynie to na integrację społeczeństwa lokalnego. Wydarzenie trenerzy, organizatorzy,
planowane na czerwiec 2021 roku. Oprócz turnieju odbędzie się
rodzina
prelekcja i pokaz strażacki z ratownictwa z wykorzystaniem
i zainteresowani
profesjonalnego sprzętu. Na zakończenie chcielibyśmy uroczyście
mieszkańcy
podziękować zawodnikom za zaangażowanie w rozwój sportowy,
wręczając im upominki.

Obszar oddziaływania
zadania

W Turnieju wezmą udział
głównie mieszkańcy
powiatu pabianickiego oraz
województwa łódzkiego.
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KOD
ZADANIA

EPA02

TYTUŁ ZADANIA

MIĘDZYNARODOWY
WYŚCIG KOLARSKI
O PUCHAR BOGUMIŁY
MATUSIAK

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Organizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar
Bogumiły Matusiak. Zakres ogólnopolski i zaproszenie ekip
zagranicznych. Przewidywane uczestnictwo ekip sportowych m.in.
z Czech, Litwy, Słowacji, Łotwy, Niemiec, Estonii, Belgii itp. Celem
jest popularyzacja sportu kolarskiego. Nawiązywanie stosunków
międzynarodowych i międzyludzkich wśród uczestników
i organizatorów. Promowanie pozytywnego wizerunku
województwa łódzkiego jako regionu przyjaznego prozdrowotnym
inicjatywom. Promocja przez sport ukaże region jako przyjazny
sportowym inicjatywom, wspierający przedsięwzięcia związane
z popularyzowaniem kultury fizycznej. Odbiorcami tego zadania
będą nie tylko zawodnicy, ale również dopingujący kibice
o szerokim przedziale wiekowym.

Przewidywana liczba
uczestników
to ok. 500 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

gmina Pabianice,
województwo łódzkie,
zasięg ogólnopolski
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KOD
ZADANIA

EPA03

EPA04

TYTUŁ ZADANIA

Na spacer z mapą do lasu –
Rydzyny

Zlot integrujący
motocyklistów powiatu
pabianickiego z okazji
reaktywacji historycznej
sekcji motorowej PTC

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

5 000,00

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu
na orientację fragmentu terenu lasu Rydzyny (lub innego terenu
w uzgodnieniu z nadleśnictwem), która to mapa zostanie
udostępniona
mieszkańcom
i
zostanie
wykorzystana
na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na
orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni
mieszkańcy powiatu – młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny
z dziećmi. Przygotowana mapa z naniesionymi punktami
kontrolnymi będzie służyć turystom i społeczności lokalnej jako
nowy produkt turystyczny w powiecie pabianickim.

37 500,00

Celem zlotu motocyklowego organizowanego z okazji reaktywacji
historycznej Sekcji Motorowej Pabianickiego Towarzystwa
Cyklistów jest przeszkolenie w sprzyjających integracji warunkach
zarówno motocyklistów jak i przybyłych na miejsce mieszkańców
powiatu pabianickiego pod kątem szeroko rozumianego
bezpieczeństwa na drogach publicznych oraz udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej uczestnikom zdarzeń z udziałem
motocykli.

Obszar oddziaływania
zadania

Szacowana liczba osób,
które skorzystają
z przygotowanej mapy
dostępnej na stronie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Łódzkiego to 1 000,
w tym 100 osób, które
wezmą udział
w imprezie
popularyzującej projekt,
otrzymując egzemplarz
papierowy mapy.

powiat pabianicki

około 300-400 osób

Obszar powiatu
pabianickiego oraz
miejscowości ościennych,
głównie teren gminy
miejskiej Pabianice
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KOD
ZADANIA

EPA07

TYTUŁ ZADANIA

Aktywni, uśmiechnięci,
zdrowi

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

33 650,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji
zdrowotnej oraz społecznej. Zawiera elementy mające na celu
60 uczniów Zespołu
korzystny wpływ na rozwój ruchowy i poznawczy uczniów
Szkół Specjalnych nr 4
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Poprzez aktywną
im. M. Grzegorzewskiej
turystykę krajoznawczą, zajęcia z hippoterapii, felinoterapii, oraz
w Konstantynowie
rekreacji ruchowej uczestnicy poprawią kondycję zdrowotną, jak
Łódzkim
również uzyskają umiejętności przyczyniające się do zmniejszenia
dzieci z różnymi
barier w komunikowaniu się z otoczeniem oraz przekazywaniem
stopniami
własnych przeżyć i emocji. Realizując projekt chcemy jednocześnie
niepełnosprawności
stworzyć
warunki,
dzięki
którym
każdy
uczeń
intelektualnej
z niepełnosprawnością będzie mógł nauczyć się życia
i ruchowej (dzieci
w społeczności, kształtowania umiejętności podporządkowania się
na wózkach)
regułom, spełniania oczekiwań, wykonywania poleceń i zadań,
będzie konstruktywnie oddziaływał na innych oraz wzmacniał
poczucie własnej wartości.

Obszar oddziaływania
zadania

miasto
Konstantynów Łódzki
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

EPA08

Ekopozytywni

17 570,00

W projekcie biorą udział uczniowie Zespołu Szkól Specjalnych nr 4
w Konstantynowie Łódzkim. Będzie on realizowany na terenie
powiatu pabianickiego, miasta Łodzi i całego kraju. Uczestnicy
projektu to dzieci i młodzież niepełnosprawna z różnymi stopniami
niepełnosprawności, którym przyswajanie wiedzy w tradycyjny
sposób sprawia często wiele trudności. Głównym celem projektu
jest edukacja ekologiczna uczestników. Realizując go chcemy
w łatwy i przystępny sposób – w formie zabawy i warsztatów
przybliżyć uczestnikom negatywny wpływ działań człowieka na
środowisko przyrodnicze związany z uprzemysłowieniem
i nadmierną eksploatacją wszelkich zasobów naturalnych oraz
przedstawić zagadnienia ogólnie pojętej ochrony środowiska
naturalnego. Projekt „Ekopozytywni” – ma za zadanie przekazanie
wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, odnawialnych źródeł
energii, zasobów naturalnych lasów, surowców wtórnych, zasobów
i ekosystemów wodnych, roli pszczół oraz działań na rzecz ochrony
środowiska.

EPA09

SPACER I BIEG
KONSTYTUCJI 3-go MAJA

27 500,00

Organizacja Spaceru i Biegu Konstytucji. Radosne świętowanie
Święta Konstytucji 3-go Maja, połączone z promocją aktywności
fizycznej na świeżym powietrzu.

Obszar oddziaływania
zadania

60 uczniów

Konstantynów Łódzki,
teren Polski

300

Konstantynów Łódzki,
powiat pabianicki,
województwo łódzkie
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KOD
ZADANIA

EPA10

TYTUŁ ZADANIA

Anna Burdówna –
na harcerskim szlaku

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt skierowany do młodzieży, a także innych mieszkańców
Konstantynowa Łódzkiego i powiatu pabianickiego. Jego celem jest
zapoznanie społeczności z postawą i działalnością harcmistrzyni
Anny Burdówny – bohaterskiej nauczycielki, która w 1932 roku
założyła I Drużynę Harcerską w Konstantynowie, w roku 1938
oddelegowana została do pracy w Szkole Polskiej Gdańskiej
Macierzy, więźniarki nazwanej „Aniołem z Ravensbruck” i harcerki
konspiracyjnej drużyny obozowej „Mury”. Zakres działań:
zorganizowanie Izby Pamięci poświęconej nauczycielce w Szkole
Podstawowej nr 2; opracowanie i wydanie broszury biograficznej,
umieszczenie tablicy pamiątkowej w szkole, nawiązanie kontaktu
ze Stowarzyszeniem Rodzin Ravensbruck i udział młodzieży
w zjeździe na Jasnej Górze, poznanie przez młodzież pamiątek
zgromadzonych w Muzeum Harcerstwa Polskiego w Warszawie,
jego zwiedzanie, konkurs dla klas VII, VIII „Chcę Pani powiedzieć,
Pani Anno...”, nawiązanie współpracy z Gminą Trąbki Wielkie,
konferencja podsumowująca.

600

Obszar oddziaływania
zadania

Konstantynów Łódzki
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KOD
ZADANIA

EPA12

TYTUŁ ZADANIA

Zabiegi rehabilitacyjne
terapią fali uderzeniowej
wraz z konsultacją lekarza
specjalisty dla mieszkańców
gminy Konstantynów
Łódzki

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

39 750,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców gminy
Konstantynów Łódzki do nierefundowanej przez NFZ (realizowanej
wyłącznie w ramach wizyt komercyjnych) terapii falą uderzeniową,
która jest innowacyjną, nieinwazyjną i bezpieczną metodą
stosowaną w rehabilitacji medycznej, służącą m.in. do leczenia
przewlekłego bólu: wiązadeł, mięśni, ścięgien, torebek stawowych
oraz kości (czyli elementów układu kostno-mięśniowego). Projekt
obejmowałby konsultacje kwalifikujące do terapii falą
uderzeniową, przeprowadzone przez lekarza specjalistę
rehabilitacji medycznej wraz z cyklem zabiegów falą uderzeniową.

100

Obszar oddziaływania
zadania

gmina
Konstantynów Łódzki
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KOD
ZADANIA

EPA14

TYTUŁ ZADANIA

Powiatowe Mistrzostwa
w piłce nożnej
dla roczników 2011-2014

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

38 600,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Turniej dla roczników 2011-2014. Ilość drużyn – 10 w roczniku;
gramy na 4 boiskach. Projekt ma za cel zintegrowanie lokalnej
społeczności mieszkającej na terenie powiatu pabianickiego,
promocję zdrowego trybu życia, a także popularyzację piłki nożnej,
która w naszym Powiecie jest niezwykle popularna, o czym
świadczy duża liczba zdolnych zawodników.

Adresaci bezpośredni:
Zawodnicy, trenerzy,
kierownicy – 500
uczestników.
Adresaci pośredni:
Goście, rodzice
uczestników, kibice
i odbiorcy informacji
promocyjnej – 300.
Określenie liczby
odbiorców pośrednich
zostało oszacowane
ze względu na
doświadczenia
związane z organizacją
podobnych
przedsięwzięć. Łączna
szacunkowa liczba:
800 uczestników.

Obszar oddziaływania
zadania

Obszar oddziaływania
zadania to gminy
znajdujące się na terenie
powiatu pabianickiego:
gmina Konstantynów
Łódzki gmina Pabianice
Miasto Pabianice
gmina Ksawerów
gmina Dłutów
gmina Dobroń
gmina Lutomiersk
Dodatkowo
w wydarzeniach wezmą
udział mieszkańcy.
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KOD
ZADANIA

EPA15

TYTUŁ ZADANIA

Aktywnie i sportowo
na pomarańczowo

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
„Aktywnie i sportowo na pomarańczowo” to projekt organizowany
na terenie powiatu pabianickiego w Konstantynowie Łódzkim,
skierowany do dzieci i młodzieży do 17 r. ż. Jest to zadanie
o charakterze sportowym, z zakresu upowszechnienia sportu
różnych grup społecznych i środowiskowych. To otwarte zawody
sportowe połączone z mini festynem na temat zdrowego trybu
życia, upowszechniania aktywności wśród dzieci i młodzieży.
Projekt jest odpowiedzią na siedzący tryb życia najmłodszych
członków społeczeństwa i chęcią zmiany podejścia dzieci
i młodzieży do sportu. W ramach zadania odbędą się konkurencje
sportowe pod okiem trenerów i instruktorów z różnych dyscyplin,
w tym profesjonalny tor ninja track dla dzieci (tor przeszkodowy),
konkurencje biegowe, gry i zabawy w parach, drużynach
i indywidualne, zajęcia dla sztuk walki, gry zespołowe. Dzięki
bogatej ofercie każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie.

250

Obszar oddziaływania
zadania

powiat pabianicki

72

KOD
ZADANIA

EPA18

TYTUŁ ZADANIA

Różne sporty – łączy
aktywność

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
„Różne sporty – łączy aktywność” to projekt o charakterze
sportowym, w tym z zakresu upowszechniania sportu różnych grup
społecznych i środowiskowych, stanowiący połączenie kilku
dyscyplin w ramach otwartego pikniku sportowo-treningowego.
Piknik składać się będzie z trzech części: z profesjonalnego toru OCR
(toru przeszkodowego), treningu biegowego i ogólnorozwojowego
pod okiem wykwalifikowanego trenera biegowego, a także zajęć
Nordic Walking z trenerem NW. Każdy uczestnik otrzyma
pamiątkowy medal i koszulkę. Zadanie skierowane jest do
szerokiego grona odbiorców: od dzieci, przez dorosłych po
seniorów i ma promować aktywność fizyczną, motywować do
ruchu całe pokolenia oraz integrować społeczeństwo. Dodatkowo
odbędą się warsztaty ze zdrowego odżywiania z punktem pomiaru
składu masy ciała z analizą.

200-250

Obszar oddziaływania
zadania

powiat pabianicki
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PULA POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO
KOD
ZADANIA

EPJ01

TYTUŁ ZADANIA

Patrząc w przeszłość
myślimy o przyszłości:
Pajęczno – historia i ludzie

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

39 100,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie polega na zebraniu, opracowaniu i wydaniu w formie
książkowej materiałów nt. historii, kultury, tradycji Pajęczna oraz
wspomnień związanych z miastem. W miejscach ważnych dla
historii miasta zostaną umieszczone tablice informacyjne, które
Miasto liczy ok. 7 tys.
utworzą ścieżkę edukacyjną. Zadanie obejmuje też serię wykładów
mieszkańców, a cała
i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców,
gmina ok. 12 tys.
promujących historię Pajęczna. W planowanej publikacji zostaną
Planowane jest dotarcie
umieszczone również prace nagrodzone w konkursie „Moje
do znaczącej większości
pajęczańskie wspomnienia”. Książka zostanie nieodpłatnie
mieszkańców gminy
udostępniona bibliotekom, szkołom, będzie służyć celom
Pajęczno.
edukacyjnym
i
promocyjnym.
Celem
projektu
jest:
upowszechnienie, poprzez atrakcyjną formę przekazu wiedzy
o historii, kulturze i tradycji miasta, wzrost poczucia tożsamości
lokalnej, poczucia przywiązania do miasta i integracja
międzypokoleniowa.

Obszar oddziaływania
zadania

teren miasta i gminy
Pajęczno
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KOD
ZADANIA

EPJ04

EPJ05

TYTUŁ ZADANIA

Szkółka na dwa kółka
i inne rowerowe atrakcje
w Pajęcznie

Powitanie wakacji
w Sulmierzycach

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

16 400,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Projekt zakłada organizacje cyklu wydarzeń, które mają na celu
popularyzowanie jazdy na rowerze. Pierwszym celem projektu jest
organizacja mobilnego miasteczka rowerowego i edukacja
młodszych uczestników ruchu drogowego. Drugim celem jest
integracja środowiska rowerowego poprzez organizację rajdu
rowerowego Perły Powiatu Pajęczańskiego. Trzecie wydarzenie to
widowisko rowerowe z efektownymi akrobacjami rowerowych
mistrzów.

Impreza dla dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym z okazji
rozpoczęcia wakacji 2021 zostanie zorganizowana w ostatni
weekend roku szkolnego 2020/2021. Projekt skierowany jest dla
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dla rodziców.
Zadanie ma na celu integrację społeczeństwa, organizację
spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, zwiększenie
aktywności ruchowej wśród uczestników poprzez organizację
zabaw i konkursów.

Obszar oddziaływania
zadania

Mobilne miasteczko
rowerowe może
obsłużyć od 50 do 100
uczestników.
Rowerowy Rajd jest
planowany dla 50-70
osób. Widowisko
rowerowe jest
kierowane do szerokiej
publiczności. Szacuje
się, że w całym
projekcie może wziąć
udział ponad 300 osób.

gmina Pajęczno
i okolice

Planowana liczba
uczestników 200 dzieci
plus 200 opiekunów

powiat pajęczański
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KOD
ZADANIA

EPJ07

TYTUŁ ZADANIA

W plenerze z kulturą

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

35 500,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
W projekcie zamierzamy realizować zadania z wielu dziedzin
z zakresu amatorskiej ludowej twórczości, uwzględniając
tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe dla Ziemi
Pajęczańskiej zjawisko folkloru wiejskiego. Projekt powstał przy
współudziale i z myślą o lokalnych grupach inicjatywnych
zrzeszających naszych mieszkańców głownie w celu zaangażowania
dzieci i młodzież w inicjatywy edukacyjno-animacyjne na rzecz
zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych.
Zamierzamy zrealizować cykl warsztatów muzycznych, malarskich,
rzeźbiarskich i rzemieślniczych, aby na nich „wykuć” umiejętności
i miłość do własnego folkloru oraz rozpalić ogień zainteresowania
i fascynacji sztuką ludową. Organizując otwarty Plener pokażemy
wszystkim jak silni tradycją jesteśmy.

Planowana liczba
odbiorców
organizowanych
wydarzeń to 500 os.

Obszar oddziaływania
zadania

Obszarem oddziaływania
zadania jest miasto i gmina
Działoszyn w powiecie
pajęczańskim.
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KOD
ZADANIA

EPJ09

TYTUŁ ZADANIA

Czerkiesy – integracja

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

39 400,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Czerkies
chcemy podjąć liczne inicjatywy, które mają na celu pogłębienie
więzi międzyludzkich, sąsiedzkich i rodzinnych, większą integrację
społecznej, rozwijanie wspólnych zainteresowań, promowanie
zdrowego i aktywnego stylu życia oraz przypomnienie
i kultywowanie lokalnych tradycji. Zorganizowane zostaną zajęcia
o charakterze antydepresyjnym dla dzieci i rodziców, rodzinne
warsztaty rękodzielnicze, zawody sportowe, Dzień Dziecka,
rodzinne rajdy rowerowe, marsz typu nordic walking, wicie wieńca
dożynkowego, organizacja tzw. „Dnia ziemniaka”, organizacja
konkursu plastycznego dla mieszkańców Czerkies. Ufamy, że dzięki
naszym wspólnym staraniom zwiększą się kompetencje społeczne
lokalnej społeczności.

Przewidujemy udział
ok. 430 osób
mieszkańców Czerkies
i sąsiednich sołectw.

Obszar oddziaływania
zadania

Działanie będzie
realizowane na placu
gminnym we wsi Czerkiesy
w gminie Pajęczno
oraz na Stadionie
w miejscowości Makowiska.
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PULA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
KOD
ZADANIA

EPI01

TYTUŁ ZADANIA

Stresoodporni – cykl
warsztatów
psychologicznoedukacyjno-sportowych
dla mieszkańców powiatu
piotrkowskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt „Stresoodporni – cykl warsztatów psychologicznoedukacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego”
zakłada przeprowadzenie zajęć i spotkań dla mieszkańców powiatu
piotrkowskiego mających na celu poprawę stanu zdrowia
psychicznego umożliwiającą podjęcie lub kontynuację aktywności
zawodowej dla osób w wieku aktywności zawodowej
z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią
somatyczną poprzez objęcie ich programem edukacyjnym
i rehabilitacyjnym. Założeniem projektu jest przeciwdziałanie tabu
związanym z korzystaniem z pomocy psychologa w związku
z zaburzeniami lękowymi – szczególnie na obszarach wiejskich.
W projekt wpisane są treningi rozwijania umiejętności
psychospołecznych, warsztaty integracyjne, zajęcia sportowe
i relaksacyjne. Projekt zakończy uroczyste podsumowanie
z integralem muzycznym, spotkaniem z mówcą motywacyjnym
i poczęstunkiem.

102

Obszar oddziaływania
zadania

powiat piotrkowski

78

KOD
ZADANIA

EPI02

TYTUŁ ZADANIA

Popularyzacja folkloru,
tradycji i kultury
w powiecie piotrkowskim

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt „Popularyzacja folkloru, tradycji i kultury w powiecie
piotrkowskim” zakłada organizację eventu dla 250 osób
działających w sektorze 3.0, KGW, sołtysek i innych działaczy
społecznych z powiatu piotrkowskiego. Celem inicjatywy jest
zintegrowanie osób promujących kulturę i folklor w powiecie
piotrkowskim, wypracowanie możliwości współpracy powiatowej
działaczy społecznych, wsparcie warsztatowo-szkoleniowe
beneficjentów projektu. Projekt zakłada nagranie filmu
promocyjnego prezentującego efekty projektowe, inspirujące
prelekcje, warsztaty, dobre praktyki wraz z przeglądem zespołów
folklorystycznych.

250

Obszar oddziaływania
zadania

powiat piotrkowski
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KOD
ZADANIA

EPI03

EPI04

TYTUŁ ZADANIA

„Ratownictwo wodne bez
tajemnic. Spróbuj sam”
Festyn dla mieszkańców
powiatu piotrkowskiego

GMINNE ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

40 000,00

Celem projektu jest przybliżenie tematyki związanej
z bezpieczeństwem na otwartych obszarach wodnych przez
praktyczny udział uczestników pikniku w prowadzeniu
podstawowych działań ratowniczych na wodzie oraz z zakresu KPP,
z użyciem sprzętu ratownictwa wodnego i do resuscytacji.
Praktyczne działania ratownicze wykonywane będą na tematycznie
przygotowanych 8 stanowiskach symulujących wybrane elementy Zadanie jest planowane
rzeczywistych działań ratowniczych. Dla podniesienia atrakcyjności dla 300 osób dorosłych,
praktyczne działania na poszczególnych stanowiskach prowadzone młodzieży oraz dzieci –
będą w formie współzawodnictwa z podziałem na wiele kategorii. mieszkańców powiatu.
Wszyscy uczestnicy zadania mają: zapewniony catering, możliwość
skorzystania z holowania za skuterem wodnym lub łodzią
motorową na sprzęcie pneumatycznym, a dzieci pneumatycznego
wodnego toru przeszkód, otrzymają okolicznościowe plakietki,
a najlepsi w swojej kategorii – dyplomy. Wśród uczestników
rozlosowane będą 3 cenne nagrody rzeczowe.

32 000,00

W ramach zadania zorganizowane zostaną zawody sportowopożarnicze dla Drużyn OSP z gminy Sulejów, w Kategoriach Męskich
i Kobiecych oraz młodzieżowych.

200 uczestników
zawodów i 100
mieszkańców gminy
Sulejów

Obszar oddziaływania
zadania

gmina Rozprza,
gmina Łęki Szlacheckie

gmina Sulejów
– stadion
w Sulejowie
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KOD
ZADANIA

EPI05

TYTUŁ ZADANIA

Sport drogą do sukcesu –
aktywne wakacje dla dzieci
z powiatu piotrkowskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6-13 lat z powiatu
piotrkowskiego. Wakacje z Wirtuozem to sportowe półkolonie
dla 100 osób podzielone na trzy tygodniowe turnusy oparte
o zajęcia na bazie sportów walki, edukację żywieniową oraz
wsparcie animatorów. Uczestnikom zapewnione zostanie
wyżywienie, napoje oraz wycieczki krajoznawcze. Podczas
półkolonii opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowana
kadra trenersko/instruktorska. Całość projektu objęta zostanie
ubezpieczeniem NW i OC. Projekt zakłada zorganizowanie pikniku
sportowo – rekreacyjnego dla beneficjentów projektu. Dla dzieci
zostaną przygotowane animacje, zabawy na dmuchanych
atrakcjach, wesołe miasteczko oraz rywalizacje w różnych
dyscyplinach zręcznościowych i torze sprawnościowym
przygotowanym przez organizatorów. Piknik przewiduje występ
zespołu muzycznego oraz posiłek dla uczestników. Głównymi
celami pikniku jest propagowanie aktywności ruchowej
i zdrowego stylu życia.

100

Obszar oddziaływania
zadania

powiat piotrkowski
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KOD
ZADANIA

EPI07

TYTUŁ ZADANIA

Leśny Półmaraton Strażacki

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego,
głównie powiatu piotrkowskiego. Udział w nim weźmie około
300 osób. Zadanie ma charakter prozdrowotny i edukacyjny. Celem
jest integracja mieszkańców, przekonanie do zdrowego stylu życia
i aktywności ruchowej zadanie będzie polegało na organizacji
konkurencji biegowych i przejazdu rowerowego. Trasy wydarzenia
przebiegać będą duktami leśnymi, dzięki czemu uczestnicy
wydarzenia będą mogli podziwiać walory przyrodnicze
i krajobrazowe.

Zadanie skierowane
jest do grupy
około 300 osób.

Obszar oddziaływania
zadania
Zadaniem objęci będą
mieszkańcy województwa
łódzkiego, powiatu
piotrkowskiego,
a w szczególności gminy
Rozprza, na której terenie
będzie organizowane
zadanie. Miejscem
wydarzenia będą tereny
leśne Lasów Państwowych
Nadleśnictwa Piotrków.
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KOD
ZADANIA

EPI09

TYTUŁ ZADANIA

ARCHITEKCI PRZESTRZENI –
EKOLOGICZNE WARSZTATY
DLA MIESZKAŃCÓW
POWIATU
PIOTRKOWSKIEGO

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

36 800,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Głównym celem projektu jest rozszerzenie świadomości
ekologicznej, przestrzennej, wizualnej i kulturalnej oraz pogłębienie
wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego
w okresie od 1 czerwca do 31 października 2021 r.
Projekt składa się z V bloków:
I.
Warsztaty edukacyjne z zakresu projektowania ogrodów,
doboru roślin, przygotowania aranżacji przestrzennych
z wykorzystaniem surowców ekologicznych,
II.
Warsztaty „Zioła w ogrodzie i na talerzu”, traktujące
o walorach smakowych i leczniczych ekologicznie
uprawianych ziół, zakończone degustacją ziołowych
naparów,
III. Warsztaty pn. „Tajemnice drzew", mówiące o ich
rodzajach, roli i mądrości: powstanie drzewo mądrości
i humoru" oraz instalacja „złotych myśli” i haseł
ekologicznych,
IV. Happening „Światło i dźwięk” – budowa instalacji
świetlno-dźwiękowej w przestrzeni, poprzedzony grą
terenową,
V.
Piknik ekologiczny.

800 osób

Obszar oddziaływania
zadania

gmina: Gorzkowice,
Rozprza, Łęki Szlacheckie
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KOD
ZADANIA

EPI10

TYTUŁ ZADANIA

Żyj Zdrowo – Na Sportowo

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie „Żyj Zdrowo – Na Sportowo” zakłada organizację
bezpłatnego pikniku sportowo-rekreacyjnego (turnieju sportowego
w piłkę nożną) dla dzieci z powiatu piotrkowskiego polegającego na
promowaniu zdrowego trybu życia oraz zapobieganiu chorobom
cywilizacyjnym. Dodatkowym aspektem zadania będzie udział
członków koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Moszczenica,
które przygotują pogadankę na temat zdrowego posiłku oraz, co
z tym się wiąże, degustację potraw.
Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci z różnych środowisk,
które będą mogły skonfrontować swoje umiejętności w zmaganiach
sportowych rywalizując w duchu fair play, promując zdrowy styl
życia oraz upowszechnić swoją wiedzę na temat nawyków
zdrowego odżywiania.
Cele zadania:

upowszechnienie wiedzy na temat zdrowych nawyków
odżywiania wśród dzieci i ich rodziców,

zwiększenie aktywności fizycznej u dzieci,

promowanie zdrowego stylu życia.

Planowana liczba
odbiorców zadania:
ok. 150 osób

Obszar oddziaływania
zadania

powiat piotrkowski/
gmina Moszczenica

84

PULA POWIATU PODDĘBICKIEGO
KOD
ZADANIA

EPD01

EPD03

TYTUŁ ZADANIA

Spotkajmy się u Marysi
w Bronowie – rajd pieszy
i rowerowy szlakami
turystycznymi
województwa łódzkiego

DZIEŃ DZIECKA Z FOKĄ
DAWIDEM I INNYMI
ZWIERZAKAMI
Z ZOO SAFARI BORYSEW

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

18 000,00

Zadanie ma na celu organizację ponadregionalnego i otwartego
rajdu pieszego i rowerowego dla mieszkańców województwa Zadanie ma charakter
łódzkiego, promującego turystykę aktywną. Trasa rajdu przebiegać otwarty i skierowane
jest do wszystkich
będzie przez dwa powiaty: poddębicki i pabianicki. Celem zadania
sympatyków
pieszych
jest popularyzacja pieszych wędrówek i turystyki rowerowej,
poznawanie zabytków, walorów krajobrazowych oraz przybliżenie i rowerowych eskapad
historii województwa łódzkiego. Udział w rajdzie umożliwi jego z terenu województwa
łódzkiego.
uczestnikom poznanie ciekawych turystycznie i krajobrazowo
Planuje się udział
terenów powiatu: poddębickiego i pabianickiego. Ponadto pozwoli
ok. 150 osób.
aktywnie spędzić czas z rodziną i nawiązać nowe znajomości wśród
miłośników pieszych i rowerowych wędrówek.

25 000,00

Organizacja Międzynarodowego Dnia Dziecka z foką Dawidem
i innymi zwierzętami z ZOO Safari Borysew. Gry, zabawy i animacje
dla dzieci oraz ukazanie piękna i różnorodności zwierząt, które
zamieszkują ZOO Safari Borysew.

400 osób

Obszar oddziaływania
zadania
Zadanie będzie realizowane
na terenach powiatów:
poddębickiego (gminy:
Poddębice, Zadzim
i Wartkowice) oraz
pabianickiego (gmina:
Lutomiersk).
Zgłoszeń w rajdzie
dokonywać mogą
mieszkańcy z całego
województwa.

powiat poddębicki,
województwo łódzkie

85

KOD
ZADANIA

EPD04

TYTUŁ ZADANIA

Powiatowy Konkurs Wiedzy
„Żołnierze Wyklęci”

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

32 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie pn. Powiatowy Konkurs Wiedzy „Żołnierze Wyklęci” jest
planowane do realizacji na przełomie maja i czerwca
2021 w szkołach powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego.
Głównym celem zadania jest edukacja dzieci i młodzieży,
pielęgnowanie historii województwa łódzkiego, ocalenie pamięci
historycznej, a także propagowanie wiedzy na temat Żołnierzy
W zadaniu uczestniczyć
Wyklętych oraz rozbudzenie zainteresowania historią. W konkursie
będzie
wiedzy uczestniczyć będzie 14 szkół podstawowych. Konkurs
ok. 1 500 uczniów.
kierowany jest do klas V-VIII i obejmie swym zasięgiem grupę
ok. 1 500 uczniów. Konkurs wiedzy poprzedzony będzie prelekcją
zakończoną testem wiedzy z tego zakresu. Uczestnicy testu
otrzymają pamiątkowe upominki za udział. Konkurs zostanie
podsumowany na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Poddębicach. Z każdej szkoły zostaną wyłonieni laureaci
z najlepszym wynikiem testu (ok. 50 uczniów).

Obszar oddziaływania
zadania

szkoły podstawowe
z powiatu poddębickiego,
województwo łódzkie
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KOD
ZADANIA

EPD05

TYTUŁ ZADANIA

Powiatowe spotkania
kulturalne – przegląd
twórczości artystycznej
Powiatu Poddębickiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

24 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie pn. „Powiatowe spotkania kulturalne – przegląd
twórczości artystycznej Powiatu Poddębickiego” jest planowane do
realizacji w październiku 2021 r. Zadanie obejmuje organizację
2 spotkań w miejscowości Poddębice i Uniejów. Głównym celem
zadania jest upowszechnianie kultury naszego regionu, pielęgnacja
dziedzictwa i twórczości artystycznej, dbałość o pamięć historyczną
regionu.
W zadaniu uczestniczyć
W spotkaniu uczestniczyć będą osoby, na co dzień zaangażowane
będzie ok. 200 osób.
w szerzenie kultury, pasjonaci lokalnego dziedzictwa kulturowego,
dbający o pamięć historyczną. Spotkanie będzie także okazją do
promocji talentów i upowszechniania informacji o naszej małej
Ojczyźnie. W ramach zadania zostanie także przeprowadzony
konkurs na wiersz, wydana broszura informacyjna promująca nasz
region i twórców z tego terenu oraz publikacja pokonkursowa.
Materiały promocyjne będą dystrybułowane m. in. do bibliotek
i placówek publicznych promujących region.

Obszar oddziaływania
zadania

Poddębice, Uniejów,
powiat poddębicki,
województwo łódzkie
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KOD
ZADANIA

EPD06

EPD08

TYTUŁ ZADANIA

Sportowo-Integracyjny
Turniej Miast i Gmin
Powiatu Poddębickiego

Wspólny EKOgródek

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

27 000,00

Zadanie pn. „Sportowo-Integracyjny Turniej Miast i Gmin Powiatu
Poddębickiego” jest planowane do realizacji w drugiej połowie
czerwca w gminie Zadzim. Głównym celem zadania jest integracja
mieszkańców i samorządów Powiatu Poddębickiego, nawiązanie
kontaktów z mieszkańcami oraz promocja zdrowego stylu życia
i aktywności sportowej. W Sportowo-Integracyjnym Turnieju Miast
i Gmin Powiatu Poddębickiego uczestniczyć będzie 7 drużyn
reprezentujących mieszkańców i samorządy gminne oraz samorząd
powiatowy. Zadanie obejmuje udział w 10 konkurencjach sportowo
— zabawowych, zakończonych piknikiem integracyjnym.

32 500,00

Zadanie polega na utworzeniu w części niezagospodarowanego
dotąd ogrodu OSP w Brudnowie wspólnego ekologicznego
ogródka, który podzielony na części, będzie mógł być uprawiany
i pielęgnowany przez okoliczne dzieci. W ramach projektu
przygotowane zostaną miejsca – trzy obszary na grządki – rodzinny
dla dzieci i opiekunów z samego Brudnowa oraz po jednym, który
będzie do dyspozycji gminnych szkół. W namiocie będzie można Mieszkańcy Brudnowa,
prowadzić zajęcia-lekcje przyrody na powietrzu, narzędzia
uczniowie gminnych
ogrodnicze, nasiona, konewki, tabliczki do opisywania. Mieszkańcy
szkół
Brudnowa i klasy będą mogły zaadoptować daną grządkę i stać się
za nią odpowiedzialną – uprawiać ją według własnego uznania,
zgodnie z cyklem przyrodniczym. To projekt ekologiczny, ale
uwzględniający ogromną potrzebę społeczną – bycia razem
i robienia czegoś wspólnie. Projekt specjalnie dla lokalnej
społeczności.

W zadaniu
pn. „SportowoIntegracyjny Turniej
Miast i Gmin Powiatu
Poddębickiego”
uczestniczyć będzie
ok. 500 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

Zadzim, gmina Zadzim,
powiat poddębicki,
województwo łódzkie

gmina Dalików
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KOD
ZADANIA

EPD09

EPD10

TYTUŁ ZADANIA

PIOSENKA ŚWIADKIEM
HISTORII

Międzypokoleniowy piknik
rodzinny w powiecie
poddębickim

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

35 000,00

26 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
PIOSENKA ŚWIADKIEM HISTORII to cykl warsztatów integracyjnych:
historycznych,
wokalno-instrumentalnych
z
elementami
choreografii, emisji głosu oraz multimediów, których efektem
finałowym będzie wspólny koncert muzycznych 50-osobowej grupy
wokalnej ze znanymi w Polsce artystami. Koncert zostanie
zaprezentowany w oparciu o twórczość artystów Polskich, również
związanych z województwem łódzkim w okresie 1980-1989.
Realizacja zadania ma na celu integrację oraz wykształcenie
umiejętności współpracy utalentowanych muzycznie dzieci
i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z powiatu
poddębickiego. Projekt będzie miał za zadanie przybliżyć
beneficjentom fakty historyczne z ostatniej dekady komunizmu
i związaną z tym okresem twórczość wybitnych polskich artystów,
w tym również z województwa łódzkiego. Zamierzeniem
realizatorów zadania jest osiągnięcie przez beneficjentów
wysokiego poziomu umiejętności scenicznych, wokalnych oraz
interpersonalnych oraz występ z zaproszonymi, wybitnymi
artystami.

Celem projektu jest organizacja festynu rodzinnego, który będzie
miał na celu propagowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu
przez całe rodziny.

50 beneficjentów,
max. 300 widzów

500 osób z powiatu
poddębickiego

Obszar oddziaływania
zadania

powiat poddębicki

Zadanie zostanie
zrealizowane w gminie
Pęczniew. Uczestnikami
festynu mogą być wszyscy
mieszkańcy powiatu
poddębickiego.
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PULA POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

ERA01

Zawody skuterowokajakowe dla mieszkańców
powiatu
radomszczańskiego

ERA02

ERA04

FIT I ZDROWIE –
rusz się, kto Ci to powie?

Eko-warsztaty w szkołach
podstawowych na terenie
powiatu
radomszczańskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

Realizacja zadania będzie polegać na zorganizowaniu zawodów
na skuterach wodnych oraz kajakach na zbiorniku wodnym
w Zakrzówku Szlacheckim. Propagowane będzie aktywne
i bezpieczne spędzanie czasu wolnego nad wodą oraz ratownictwo
wodne.

mieszkańcy powiatu
radomszczańskiego

Zawody odbywać się będą
na terenie gminy Ładzice,
biorący udział w zawodach
to mieszkańcy powiatu
radomszczańskiego.

29 400,00

Ruch to zdrowie, a wiec ruszamy dorosłych i seniorów. Fitness oraz
crossfit dopasowany do wieku i możliwości mieszkańców
Niedośpielina i okolic (także seniorów). Zajęcia 2 x w tygodniu
(zarówno fitness jak i crossﬁt) mają pobudzić nasze ciała
do zdrowego trybu życia. Zajęcia przez 6 miesięcy w 2021.

120

Mieszkańcy gminy
Wielgomłyny

40 000,00

Zadanie obejmować będzie zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej
dzieci w szkołach podstawowych na terenie powiatu
Dzieci uczęszczające
radomszczańskiego. Założenia: propagowanie świadomości do szkół podstawowych
ekologicznej oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu ekologii oraz
na terenie powiatu
przyrody u dzieci od najmłodszych lat życia. Kreatywne warsztaty,
radomszczańskiego
na których uczestnicy będą samodzielnie wykonywać ekosystem
(około 300 uczniów)
zamknięty w szkle.

szkoły podstawowe
na terenie powiatu
radomszczańskiego
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KOD
ZADANIA

ERA05

ERA06

TYTUŁ ZADANIA

WAKACJE NA SPORTOWO

Łąka kwietna w Radomsku

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

20 250,00

100 dzieci – do wyboru
zajęcia tańca lub karate.
Młodzi mieszkańcy wsi
Zajęcia na lokalnej
Niedośpielin w gminie
Sportowe zajęcia dla dzieci w Niedośpielinie mają zapewnić im ruch
świetlicy
Wielgomłyny. Zajęcia
i urozmaicenie zajęć w trakcie wakacji. Taniec i karate są kreatywną
w Niedośpielinie, którą
otwarte dla wszystkich
formą rozwoju dzieci, budują pewność siebie, wzmacniają relacje
można wykorzystać
dzieci ze wsi Niedośpielin
społeczne i rozwiną równomiernie dwie półkule mózgu.
do bezpłatnego
oraz chętnych z okolicznych
zrealizowania zadania
miejscowości.
BO.

10 550,00

Projekt ma na celu stworzenie łąki kwietnej o powierzchni
500 metrów kwadratowych w części pasa drogowego przy ulicy
Piastowskiej w Radomsku, na wysokości posesji nr 21. Zakładając
łąki kwietne, poprawiamy jakość życia mieszkańców Radomska.
Łąka to miejsce pełne życia, koloru i zapachu kwiatów. Można na
niej spotkać nawet 300 gatunków roślin i zwierząt. To także źródło
pożywienia i schronienia dla zapylaczy (pszczół, motyli czy Mieszkańcy Radomska:
muchówek). Łąka pomaga w walce z zanieczyszczeniem powietrza
45 590 osób
i skutkami zmian klimatycznych w mieście. Wyłapuje pyły tworzące
smog, magazynuje wodę i obniża temperaturę powietrza lepiej niż
trawnik. Łąka wchłania też 2 razy więcej wody niż trawniki, a to
ochrona przed podtopieniami i ratunek w czasie suszy. Łąki kwietne
pięknie wyglądają bez nawożenia i stosowania środków ochrony
roślin.

miasto Radomsko
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KOD
ZADANIA

ERA07

ERA10

TYTUŁ ZADANIA

Gminny Turniej Sołectw
Gminy Gidle
„Sołectwo na medal”

Szlak rowerowy
„Między Wartą a Pilicą” –
etap I

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

39 625,00

Zadanie Gminny Turniej Sołectw Gminy Gidle „Sołectwo na medal”
ma na celu włączenie wszystkich sołectw z terenu Gminy Gidle
do wspólnej rywalizacji o najsprawniejsze i najbardziej aktywnego
sołectwa, zachęcenie do współzawodnictwa mieszkańców
poszczególnych
sołectw,
pobudzenie
odpowiedzialności
mieszkańców za rozwój życia społecznego i kulturalnego oraz
integrację społeczeństwa.

40 000,00

Zadanie polega na oznaczeniu szlaku rowerowego „Między Wartą
a Pilicą” – etap I (odcinek około 45 km pomiędzy miejscowościami
Gidle i Maluszyn), biegnącego przez najbardziej malownicze,
a zarazem atrakcyjne i wartościowe turystycznie, historycznie
i przyrodniczo obszary powiatu radomszczańskiego. Proponowany
szlak stanowiłby łącznik pomiędzy istniejącą „Łódzką Magistralą
Rowerową N-S” a planowanym do oznakowania szlakiem „Nad
Pilicę”. Oznaczenie szlaku zwiększy potencjał turystyczny tego
regionu, a równocześnie zachęci mieszkańców powiatu do
uprawiania turystyki rowerowej i aktywności fizycznej.

Obszar oddziaływania
zadania

600 osób

gmina Gidle

Ze szlaku korzystać
będzie ok. 200-300
osób miesięcznie. Nie
wszyscy zdecydują się
na regularne
przejażdżki po całej
długości szlaku, ale
można go pokonywać
etapami.

Szlak w pierwszym etapie
obejmie 2 gminy powiatu
radomszczańskiego: Gidle
oraz Żytno.
Wykorzystywany będzie
także przez pozostałych
mieszkańców powiatu,
a także odwiedzających
go turystów.
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PULA POWIATU RAWSKIEGO
KOD
ZADANIA

ERW01

TYTUŁ ZADANIA

EkoDzień Rodziny w Gminie
Rawa Mazowiecka –
promocja edukacji
ekologicznej i ochrony
środowiska wśród
mieszkańców

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

39 350,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie obejmuje organizację i realizację jednodniowego
wydarzenia promującego wartości związane z edukacją ekologiczną
i ochroną środowiska skierowanego w głównej mierze do dzieci
i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. W ramach Szacuje się, że w ciągu
proponowanego wydarzenia dla wszystkich uczestników całego jednodniowego
przygotowane zostaną atrakcje łączące zagadnienia z zakresu
wydarzenia
ekologii i ochrony środowiska takie jak: spektakl teatralny, blok
w przygotowanych
prelekcyjno-wykładowy, zajęcia ruchowe i taneczne, warsztaty formach edukacyjnych,
rękodzieła, prezentacje i konkursy z nagrodami, występy
aktywizacyjnych
artystyczne. Zadanie zostanie skierowane do mieszkańców powiatu
oraz artystycznych
rawskiego oraz będzie posiadać formułę otwartą (bezpłatną)
uczestniczyć będzie
tj. stacjonarno-plenerową. Planowane zadanie będzie skupiać ok. 250 mieszkańców.
wielopłaszczyznowy zakres tematyczny przez co stanie się
unikalnym wydarzeniem na mapie eventów lokalnych
i regionalnych.

Obszar oddziaływania
zadania

Zadanie będzie realizowane
na obszarze gminy
Rawa Mazowiecka.
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KOD
ZADANIA

ERW02

ERW03

TYTUŁ ZADANIA

„Rozwój przez sport” –
szkolenie oraz zakup
sprzętu treningowego
dla dzieci i młodzieży
z gminy Sadkowice

Zakup urządzeń AED
ratujących życie
w województwie łódzkim –
obiekty użyteczności
publicznej Gminy
Rawa Mazowiecka

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
W zajęciach będzie
uczestniczyć około
30 osób (po 15
w dwóch grupach
wiekowych).
Z zakupionego sprzętu
będą mogli korzystać
wszyscy mieszkańcy
gminy Sadkowice
oraz powiatu
rawskiego.

37 400,00

Organizacja szkolenia piłkarskiego dla dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo z gminy Sadkowice z podziałem na dwie
kategorie wiekowe wraz z zakupem sprzętu treningowego do
prowadzenia zajęć.
Celem jest propagowanie zamiłowania do sportu, zdrowego stylu
życia, budowanie aktywności fizycznej oraz integracja
mieszkańców.

39 500,00

Zakup urządzeń AED ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo
mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka oraz całego powiatu
rawskiego, szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia
spowodowanego chorobą lub wypadkiem. Przywrócenie w ciągu
49 161 – liczba
4 minut akcji serca może uchronić poszkodowanego mieszkańców powiatu
od nieodwracalnych z mian w mózgu. Defibrylator jest prosty rawskiego (w tym 8 736
w użyciu i mogą obsługiwać go osoby niemające wykształcenia
– mieszkańcy gminy
medycznego. Wydaje jasne komendy w języku polskim. Celem
Rawa Mazowiecka).
zadania jest wyposażenie obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Rawa Mazowiecka w automatyczne defibrylatory
zewnętrzne, co ma na celu realizację polityki odpowiedzialności
społecznej.

Obszar oddziaływania
zadania

gmina Sadkowice,
powiat rawski

Teren całej gminy Rawa
Mazowiecka, ale pośrednio
również teren powiatu
rawskiego i województwa
łódzkiego
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KOD
ZADANIA

ERW06

ERW07

TYTUŁ ZADANIA

W zdrowym ciele
zdrowy duch

Rawa Gra Bluesa –
koncerty wspomnieniowe

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

36 240,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem bezpośrednim projektu jest zorganizowanie zajęć dla osób
dorosłych nieaktywnych zawodowo z powiatu rawskiego. Celem
głównym projektu będzie upowszechnianie sportu wśród osób
dorosłych poprzez przeprowadzenie w czasie od maja do grudnia
2021 r. cyklu systematycznych zajęć i treningów. Treningi to
m.in: pływanie, lekkoatletyka, kolarstwa wszystkie te dyscypliny
wpasowują się w triathlon, który od 11 lat jest propagowany
w powiecie rawskim.

Rawa Gra Bluesa to plenerowy mini festiwal wspomnieniowy
zespołów bluesowych, który odbędzie się na Zamku Książąt
Mazowieckich. Ukazywałby on historię i tradycję bluesa w Rawie
gdzie kiedyś odbywały się Noce Bluesowe (1990-2010) i inne
imprezy związane z tym rodzajem muzyki. Znani wykonawcy
zaprezentują koncert wspomnień podczas, którego wykonane
zostaną największe hity Nocy Bluesowych. Celem projektu jest
powrót do historii koncertów bluesowych na terenie rawskiego
zamku. Ważnym aspektem będzie wystawa plenerowa poświęcona
historii rawskiego festiwalu bluesowego, oraz liczne wspominki
zarówno artystów jak i przytaczane fakty przez konferansjera.
Koncertom znanych wykonawców tego gatunku towarzyszyłyby
liczne atrakcje towarzyszące m.in. parada motocyklowa, pokazy
strzeleckie, gra terenowa, miasteczko namiotowe gdzie
prezentowałyby się instytucje, organizacje pozarządowe i wioski
tematyczne z terenu powiatu rawskiego.

Obszar oddziaływania
zadania

Planowana liczba
Uczestników zadania
od 48 do 60 osób
w zależności od ilości
osób w grupach.

Zadanie będzie realizowane
w powiecie rawskim.

500 osób

Zadanie będzie realizowane
na terenie powiatu
rawskiego, odbiorcami
będą jego mieszkańcy.
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

ERW09

Założenie Chóru
dziecięcego,
upowszechnianie folkloru
i kultury związanej
z Regionem

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

38 500,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Sale koncertowe MGOK
Powstanie chóru dziecięcego. Uczestnikami zostaną dzieci w Białej Rawskiej mogą
i młodzież małych miast i okolic danego powiatu. Projekt posłuży pomieścić od 50-150
jako propozycja spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, osób, przy imprezach
rozwijanie w nich takich pasji jak muzyka i śpiew w szczególności.
plenerowych liczba
osób znacznie
Projekt może posłużyć mieszkańcom na długie lata.
wzrośnie.

Obszar oddziaływania
zadania

Obszar prawie całego
powiatu rawskiego, gminy:
Sadkowice, Biała Rawska,
Regnów, Lubania.
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PULA POWIATU SIERADZKIEGO
KOD
ZADANIA

ESI02

ESI04

TYTUŁ ZADANIA

Złoczewskie dzieci tropem
historii

Integracja społeczeństwa
poprzez zorganizowanie
„Dnia Dziecka”
połączonego z kursem
pierwszej pomocy

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

9 200,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie „Złoczewskie dzieci tropem historii” polega
na zorganizowaniu terenowej gry historycznej, a następnie pikniku
ze stoiskami edukacyjnymi nawiązującymi do dawnych rzemiosł
i sztuk rycerskich. Kierowane jest ono do dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Złoczew. Podczas pikniku uczestnicy będą mogli
skorzystać z bezpłatnych atrakcji, poczęstunku i występów
artystycznych. Celem zadania jest poszerzenie wiedzy historycznej,
szczególnie lokalnej. Kształtowanie właściwych postaw
patriotycznych, przekazywanie prawdy historycznej następnym
pokoleniom. Ukazanie piękna historycznego Złoczewa,
zaciekawienie jego zabytkami, ukazanie historii rycerstwa
i dawnych sztuk. Integracja dzieci poprzez wspólny piknik i zabawy.
Pokazanie, że aktywne spędzanie czasu z historią nie jest nudne.

Celem zadania jest zorganizowanie pikniku okolicznościowego
z okazji Dnia Dziecka, w ramach którego zrealizowane będą
następujące przedsięwzięcia: kurs pierwszej pomocy, pokaz
strażackiego sprzętu ratowniczego, zabawy i konkursy z zakresu
ochrony przeciwpożarowej oraz promujące bezpieczne zachowanie
dzieci w ruchu drogowym. Efektem takich działań będzie
zwiększenie świadomości najmłodszych i poprawa ich
bezpieczeństwa, a ponadto integracja dziecięcej lokalnej
społeczności.

Obszar oddziaływania
zadania

4 grupy po 250 dzieci
i młodzieży

gmina Złoczew

około 100 osób

powiat sieradzki
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KOD
ZADANIA

ESI05

ESI06

TYTUŁ ZADANIA

Wakacje na Sportowo
z „Łódzkie na Plus”

Spacerem po ziemi łódzkiej

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

12 950,00

Głównym celem zadania jest popularyzacja piłki nożnej jak również
sportowego spędzania czasu, pokazywanie że przez sport można
wychowywać i uczyć – ambicji, zdrowej rywalizacji i poszanowania
dla przeciwnika. Wszyscy uczestnicy będą rozwijać się sportowo jak
również fizycznie i indywidualnie. Projekt dotyczy gmin powiatu
Sieradz: Burzenin, Wróblew, Błaszki, Warta, Brąszewice. Brzeżno,
Złoczew i Sieradz. Udział dla drużyn klubowych, szkolnych
i niezorganizowanych. Turniej jest przewidziany na jeden dzień.
Rozgrywki grupowe następnie wyłonienie zwycięzców, mecz
pokazowy zwycięzców grup i wręczenie pamiątkowych statuetek,
pucharów i pamiątkowych koszulek z nadrukiem „Wakacje
na Sportowo z »Łódzkim na Plus«”

W turnieju „Wakacje
na Sportowo” udział
ok. 120 osób –
12 drużyn po 10
zawodników. Turniej
zostanie rozegrany
w dwóch kategoriach:
2007 r. i młodsi oraz
2008 r. i młodsi. Udział
w turnieju będzie
możliwy dla drużyn
klubowych, również
szkolnych i tzw. dzikich
z terenu powiatu
sieradzkiego.

Realizacja na terenie gminy
Sieradz, Brąszewice,
Złoczew, Burzenin,
Wróblew, Błaszki, Warta,
Brzeźno.

10 700,00

Celem zadania jest zapoznanie seniorów z pięknem Łodzi i ziemi
łódzkiej. Projekt przewiduje organizację jednodniowego wyjazdu
dla grupy 50 seniorów z gminy Błaszki, na co dzień zrzeszonych
w Polskim Związku Emerytów i Inwalidów. Uczestnicy wyjazdu na
trasie swojej wycieczki zwiedzą m.in. Arboretum w Rogowie,
a także zawitają do stolicy naszego województwa – miasta Łodzi.

grupa 50 seniorów

gmina Błaszki,
powiat sieradzki,
woj. łódzkie
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KOD
ZADANIA

ESI07

ESI08

TYTUŁ ZADANIA

Małków – stolica tricków

BEZPIECZNE WAKACJE
NAD WODĄ –
ZAJĘCIA EDUKACYJNOPROFILAKTYCZNE

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

29 900,00

Na wiejskim boisku w Małkowie, przy remizie, w której nigdy nie
było straży, a zlikwidowana niedawno biblioteka – na jeden dzień
stanie pumptruck z wydarzeniem: „Małków – stolica tricków”.
Mieszkańcy Małkowa, Dusznik, Bartochowa i Warty skorzystają
z porad instruktorów, wypożyczą hulajnogi, rowery i kaski. Poznają
tricki i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, jazdy na
rowerze (kaski, ochraniacze). Będą konkursy z nagrodami
dotyczące bezpieczeństwa, kurs pierwszej pomocy, a dla młodszych
animacje „bezpieczne tricki”: jak i kiedy możemy przejść przez
ulicę, co oznaczają podstawowe znaki drogowe. To szczególnie
ważne dla mieszkańców ww. wiosek, które leżą przy ruchliwej
drodze krajowej 83, brakuje chodnika, ścieżek rowerowych
i bezpiecznych przejść dla pieszych, a dzieci chodzą tędy na
przystanek, czy jeżdżą rowerem do szkoły oddalonej o kilka
kilometrów.

500 osób

gmina Małków, Duszniki,
Bartochów, Warta

39 200,00

Projekt „Bezpieczne wakacje nad wodą – zajęcia edukacyjnoprofilaktyczne” przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych, którzy lubią spędzać wakacje nad wodą. Celem zadania
jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań
podczas wypoczynku letniego nad wodą. Uczestnicy wezmą udział
w dwudniowych zajęciach organizowanych w formie warsztatów
plenerowych.

100 osób

powiat sieradzki,
gmina Warta
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

ESI10

RODZINNY FESTYN
SPORTOWO-REKREACYJNY
DLA DZIECI
I DOROSŁYCH

ESI11

ESI12

Nie tylko podróż…

Biblioteka jako trzecie
miejsce

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

9 300,00

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu festynu dla dzieci i ich
rodzin, mieszkańców wsi Romanów oraz sąsiednich miejscowości.
Program imprezy przewiduje organizację zabaw, konkursów
rodzinnych oraz zabaw sportowych na świeżym powietrzu
mających na celu integrację rodzin i promocję wsi.

200

gmina Błaszki,
powiat sieradzki

9 570,00

Organizacja rodzinnego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego
dla mieszkańców sołectwa Romanów. Projekt przewiduje
zorganizowanie jednodniowego wyjazdu w okresie wakacyjnym dla
58 uczestników. Miejscem docelowym będą atrakcje turystyczne:
Browar Wiatr w Uniejowie, Termy Uniejów i ZOO w Borysewie.

58 osób

gmina Błaszki
powiat sieradzki

1 000

mieszkańcy miasta Sieradza
i powiatu sieradzkiego

40 000,00

Celem zadania jest zwiększenie potencjału Biblioteki Pedagogicznej
w Sieradzu jako instytucji kultury, tworzenie przyjaznej
i nowoczesnej bazy technicznej, zwiększenie efektywności
działalności biblioteki w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony
środowiska i bezpieczeństwa w sieci oraz wzrost uczestnictwa
mieszkańców powiatu w kulturze. Zadanie będzie polegało na
zorganizowaniu zajęć dla dzieci, młodzieży w zakresie edukacji
ekologicznej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa w sieci.
Atrakcyjność zajęć poprawi zakup sprzętu multimedialnego. W celu
uaktywnienia osób starszych i umożliwienia dostępu do kultury
i zasobów cyfrowych, planuje się zakup czytników ebooków,
Czytaków i zestawów komputerowych z oprogramowaniem.
Stworzenie przyjaznego i wygodnego miejsca obcowania z kulturą
wymaga zakupu kanapy i puf.
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KOD
ZADANIA

ESI13

ESI14

TYTUŁ ZADANIA

REHABILITACJA – ZABAWY
DZIECI W MIKROKLIMACIE
SOSNOWEGO LASU

Warcka Orkiestra Dęta
inicjuje, kultywuje i rozwija
lokalne tradycje folkloru
muzycznego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

39 996,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Rozszerzanie przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy w Rafałówce
zakresu form prozdrowotnych prowadzonych dla dzieci i młodzieży
w formie zabaw i ćwiczeń ruchowych w warunkach mikroklimatu
sosnowego, lasu przy wykorzystaniu urządzeń plenerowych.
Umożliwienie prawidłowego rozwoju dziecka oraz wyrobienie
nawyku prowadzenia systematycznych ćwiczeń, a także zwrócenie
uwagi rodziców i dzieci na zachowania prozdrowotne.
Zakup urządzeń plenerowych służących pogłębianiu rehabilitacji.

Zadanie zakłada podniesienie poziomu wiedzy muzycznej,
umiejętności gry na instrumentach mieszkańców Gminy Warta oraz
subregionu zachodniego. Celem jest niwelowanie zróżnicowania
w poziomie rozwoju w sferze kultury i folkloru muzycznego,
zwiększenie dostępności do zajęć muzycznych. Zakup
instrumentów dętych oraz organizację wyjazdu studyjnego.

około 700 osób

W zależności od formy,
w której poszczególne
osoby będą brać udział,
liczba osób może
wynosić od 20-50
uczestników dla różnej
aktywności. Występy
Warckiej Orkiestry
Dętej podczas różnych
wydarzeń cieszą się
dużym
zainteresowaniem,
tym samym grupa
odbiorców efektu
ostatecznego
szacowana jest na
poziomie 1 000 osób.

Obszar oddziaływania
zadania
powiat sieradzki, gminy:
Warta, Sieradz, Błaszki,
Złoczew, Brąszewice,
Brzeźnio, Burzenin,
Goszczanów, Klonowa,
Wróblew

Projekt realizowany będzie
na terenie gminy Warta
i subregionu zachodniego.
Ponadto warsztaty dla
kapelmistrzów,
dyrygentów, instruktorów
i członków orkiestr dętych
przewidziane są dla osób
z województwa łódzkiego.
Wizyta studyjna będzie
miała wpływ na
mieszkańców terenu,
w którym będą realizowane
warsztaty wyjazdowe.
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KOD
ZADANIA

ESI15

TYTUŁ ZADANIA

Rozwijamy Orkiestrę Dętą
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Klonowej

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Planowane działanie zakłada organizację cyklu koncertów
w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Klonowej, prezentowanych na
terenie powiatu sieradzkiego (we współpracy z jednostkami OSP
i instytucjami kultury z terenu powiatu). Najistotniejszym
założeniem Projektu jest opracowanie nowego dla orkiestry
repertuaru w oparciu o dawne wykonania muzyki ludowej.
Specjalnie dla orkiestry przygotowane zostaną aranżacje utworów
w oparciu o folklor sieradzki. Na ich podstawie orkiestra opracuje
koncert, który prezentować będzie w regionie. Dodatkowym
założeniem projektu jest wyposażenie Orkiestry Dętej OSP Klonowa
w mundury strażackie oraz dodatkowe elementy nadające strojom
charakterystycznych cech, tak aby orkiestra – z ponad 100-letnią
tradycją prezentując się w regionie stała się rozpoznawalna.

600 osób – uczestnicy
koncertów z udziałem
Orkiestry OSP Klonowa
w regionie, 25 osób –
członkowie orkiestry
OSP Klonowa

Obszar oddziaływania
zadania

Działanie realizowane
będzie na terenie gminy
Klonowa oraz gmin
z powiatu sieradzkiego
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KOD
ZADANIA

ESI17

ESI20

TYTUŁ ZADANIA

Bez barier – rehabilitacja
integracyjna pacjenta
psychiatrycznego
i ambulatoryjnego
w Centrum
Psychiatrycznym
w Warcie

Muzyczne tradycje regionu
złoczewskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

38 545,27

39 800,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt zakłada ochronę zdrowia, urządzenie gabinetów
rehabilitacyjnych w Centrum Psychiatrycznym w Warcie dla
pacjentów lecznictwa psychiatrycznego i ambulatoryjnego poprzez
zakup i montaż sprzętu do elektroterapii, kinezyterapii,
hydroterapii, masażu i światłolecznictwa. Doposażenie istniejącej
placówki w nowy sprzęt służyć będzie pacjentom szpitala oraz
pacjentom ambulatoryjnym z terenu Powiatu Sieradzkiego, a także
personelowi placówki, który będzie dysponował bogatym
wachlarzem działań terapeutycznych. Nadrzędnym celem projektu
jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez
efektywniejszą realizację zabiegów z zakresu elektro i hydroterapii,
a także masażu i światłolecznictwa skierowanych na pacjenta
z wykorzystaniem proponowanych rozwiązań obecnie brakujących
lub będących w stanie złej kondycji funkcjonalnej. Nowoczesny
sprzęt do fizykoterapii zapewni komfort pacjentom i ich
bezpieczeństwo, a także szybszy efekt terapeutyczny.

Zadanie „Muzyczne tradycje regionu złoczewskiego” ma na celu
podtrzymanie tradycji wspólnego muzykowania, które jest silnie
zakorzenione w naszej społeczności. Chcemy także by starsze
pokolenie przekazało ten nasz rodzimy folklor młodszym. Nasz
projekt będzie obejmował dwa działania: zorganizowanie koncertu
kapel prezentujących tradycje swojego regionu oraz ognisko
ze wspólnym muzykowaniem w tle.

Obszar oddziaływania
zadania

3 000 odbiorców

gminy: Warta, Goszczanów,
Błaszki, Sieradz, Wróblew,
Złoczew, Klonowa, Brzeźnio
Burzenin, Brąszewice

ok. 500 osób

Mieszkańcy gminy Złoczew
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PULA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO
KOD
ZADANIA

ESK01

TYTUŁ ZADANIA

„Wszyscy jesteśmy
zwycięzcami” – cykl
4 miesięcznych treningów
zakończonych turniejem

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

39 810,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
W ramach realizowanego zadania planowana jest organizacja
turnieju piłkarskiego dla dzieci zamieszkujących teren gminy Lipce
Reymontowskie. Turniej będzie miał charakter nieodpłatny,
a wstęp na imprezę sportową będzie wolny dla wszystkich dzieci.
W ramach turnieju zostaną rozegrane mecze we wszystkich
kategoriach wiekowych (od rocznika 2008 do rocznika 2014) tak,
Planowana liczba
aby dzieci i młodzież z gminy Lipce Reymontowskie mogła się mieszkańców mogących
zintegrować poprzez uprawianie sportu w każdej kategorii uczestniczyć w imprezie
wiekowej. Celem turnieju będzie promowanie zdrowego trybu
sportowej: 100 osób
życia wolnego od nałogów i patologii społecznych. Przed turniejem
zostaną zorganizowane treningi dla dzieci i młodzieży na terenie
gminy Lipce Reymontowskie (4 grupy wiekowe: 2008-2009, 2010,
2011-2012 oraz 2013-2014), które poprowadzi 4 trenerów
posiadających kwalifikacje UEFA do szkolenia dzieci i młodzieży.

Obszar oddziaływania
zadania

obszar na terenie gminy
Lipce Reymontowskie
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KOD
ZADANIA

ESK02

TYTUŁ ZADANIA

„Łączy Nas Wszystkich
Piłka” – cykl 7 turniejów
piłkarskich

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

39 760,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
W ramach realizowanego zadania planowana jest organizacja
turniejów piłkarskich dla dzieci zamieszkujących teren powiatu
skierniewickiego. Turnieje będą miały charakter nieodpłatny,
a wstęp na imprezę sportową będzie wolny dla wszystkich dzieci.
W ramach 7 turniejów zostaną rozegrane mecze dla dzieci
z roczników 2008-2014. Każdy wymieniony rocznik będzie miał swój
osobny turniej, tak aby dzieci i młodzież z terenu Powiatu
Skierniewickiego mogły się zintegrować poprzez uprawianie sportu
w każdej kategorii wiekowej. Celem turnieju będzie promowanie
zdrowego trybu życia wolnego od nałogów i patologii społecznych.
Przed turniejem zostaną rozesłane zaproszenia wraz
z regulaminami do wszystkich szkół podstawowych z terenu
powiatu Skierniewickiego w celu umożliwienia i poinformowania
wszystkich o organizowanym turnieju. Ze względów
organizacyjnych w każdej kategorii wiekowej będzie mogło
wystąpić po 8 zgłoszonych drużyn piłkarskich.

560 osób

Obszar oddziaływania
zadania

powiat skierniewicki
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KOD
ZADANIA

ESK05

TYTUŁ ZADANIA

Cyfrowy świat biblioteki
w krzewieniu kultury,
tradycji i czytelnictwa
mieszkańców powiatu
skierniewickiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem zadania jest stworzenie w Bibliotece Pedagogicznej
w Skierniewicach otwartej cyfrowej przestrzeni, gdzie mieszkańcy
powiatu skierniewickiego będą mogli spędzać czas z książką,
poznawać świat literatury, nauki kultury i sztuki. Zaprojektowane
działania wzmocnią poczucie tożsamości regionalnej, przywiązanie
do historii i tradycji lokalnych. W ramach zadania zostaną
zakupione książki, audiobooki i ebooki z dostępem do najnowszej
literatury pięknej i popularnonaukowej, gry i zabawy dydaktyczne.
Zostanie stworzona mobilna przestrzeń wyposażona w e-czytniki,
głośniki, słuchawki, rutery mobilne, powerbanki, komputer, tablice
prezentacyjne, siedziska i ławki, w której mieszkańcy będą mieli
możliwość bezpłatnego dostępu do dóbr kultury i sztuki. Biblioteka
ogłosi konkurs z edukacji regionalnej oraz zorganizuje spotkania
z twórcami lokalnymi. Projekt ma na celu integrację wszystkich
mieszkańców powiatu skierniewickiego, w tym osób
z niepełnosprawnościami.

10 000

Obszar oddziaływania
zadania

obszar ogólnodostępny
dla mieszkańców powiatu
skierniewickiego
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

ESK07

Wznowienie książek
Jana Warężaka
pn. „Osadnictwo
Kasztelanii Łowickiej”
i „Słownik GeograficznoHistorycznego Księstwa
Łowickiego”

ESK08

Ocalić od zapomnienia,
czyli podtrzymywanie
tradycji ludowych regionu
głuchowskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

38 020,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadaniem jest wydanie dwóch części książki Jana Warężaka: część
I pn. „Osadnictwo Kasztelani Łowickiej” i druga część pn. „Słownik
Planowanymi
Historyczno-Geograficzny Księstwa Łowickiego”, w nakładzie po od
odbiorcami zadania
200 do 500 egzemplarzy. Jest to propozycja dla wszystkich
będą mieszkańcy
mieszkańców powiatu skierniewickiego, jak również dla turystów
powiatu
odwiedzających ten obszar, którzy chcieliby poznać historię skierniewickiego, szkoły
obszaru dawnej kasztelanii łowickiej poprzez przeniesienie się
i biblioteki z terenu
w odległe czasy opisujące każdą miejscowość, wieś, osadę od
powiatu.
czasów najdawniejszych do 1864 r. Każdy z nas może stać się
odkrywcą nieznanych faktów z historii.

Zajęcia są kierowane
do wszystkich chętnych,
którzy chcą poznać
Zadanie polega na prowadzeniu przez zespół pieśni i tańca
folklor łowicki, jego
„Głuchowiacy” zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu
muzykę, taniec
poznawania folkloru własnego regionu: jego tradycji, obrzędów,
i przyśpiewki. Na co
muzyki i tańca.
dzień w zajęcia może
być zaangażowana
grupa 50 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

powiat skierniewicki

Obszarem oddziaływania
zadania jest przede
wszystkim gmina Głuchów,
ale również powiat
skierniewicki.
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KOD
ZADANIA

ESK09

TYTUŁ ZADANIA

SPORTOWY ZAWRÓT
GŁOWY

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie, które chciałbym, aby było zrealizowane skierowane będzie
do dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu skierniewickiego. Będzie
polegało ono na zorganizowaniu kilku wydarzeń. Pierwszym
wydarzeniem będzie zorganizowanie seminarium sportowego
Tae-kwon-do dla grupy 50 osób. Następnym wydarzeniem będzie
przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień uczniowski
w Tae-kwon-do również dla grupy 50 osób. Ostatnim
przedsięwzięciem będzie wyjazd dla 30 osób na kompleks basenów
w Uniejowie. Dzięki temu zadaniu mieszkańcy powiatu
skierniewickiego będą mogli skorzystać z atrakcyjnej, sportowej
formy wypoczynku.

W zadaniu tym
uczestniczyłaby grupa
130 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

Zadaniem tym zostaną
objęci dzieci, młodzież,
dorośli z powiatu
skierniewickiego.
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PULA POWIATU TOMASZOWSKIEGO
KOD
ZADANIA

ETM01

ETM02

TYTUŁ ZADANIA

Senioralne podróże
małe i duże

Pobudzenie aktywności
fizycznej i świadomości
zdrowego odżywiania
mieszkańców
Gminy Inowłódz

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

Celem zadania „Senioralne podróże małe i duże” będzie
aktywizacja i integracja seniorów z gminy Lubochnia,
upowszechnienie turystyki wśród seniorów, zwiększenie wiedzy na
temat historii i walorów województwa łódzkiego oraz promocja
wizerunku ziemi łódzkiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie.
Zadanie polega na zorganizowaniu 4 jednodniowych wycieczek
turystycznych po województwie łódzkim dla 30-osobowej grupy
seniorów z gminy Lubochnia. Tematyka wycieczek to: Ziemia
łowicka (Nieborów, Arkadia, Sromów, Łowicz, Walewice), Ziemia
piotrkowska (Sulejów, Piotrków Trybunalski), Ziemia łęczycka
(Łęczyca, Góra Św. Małgorzaty, Piątek, Świnice Wareckie), Ziemia
łódzka i poddębicka (Łódź, Uniejów). Środki zostaną wydatkowane
na obiady, bilety wstępu, przewodnika, transport i ubezpieczenie.

18 350,00

Zadanie będzie polegać na zorganizowaniu i przeprowadzeniu
cyklicznych zajęć z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
Maksymalna liczba
fizycznej, mających wpływ na poprawę aktywności fizycznej
W zajęciach będą mogli
uczestników mogących
mieszkańców Gminy Inowłódz wszystkich grup wiekowych. Będą to
wziąć udział wszyscy
wziąć udział w zajęciach
zajęcia z tańca nowoczesnego, fitness oraz Nordic Walking
mieszkańcy gminy
to 150 osób, które
prowadzone przez instruktorów, którzy przekażą swoją wiedzę
Inowłódz, którzy zgłoszą się
zechcą skorzystać
w sposób profesjonalny. W ramach zajęć odbędą się spotkania
na listę uczestników.
z zajęć.
z dietetykiem, które będą miały na celu wzrost świadomości
mieszkańców na temat zdrowego żywienia.

30-osobowa grupa
seniorów

Odbiorcami zadania są
seniorzy z gminy Lubochnia
(powiat tomaszowski),
którzy będą odbywać
wycieczki na terenie
województwa łódzkiego,
a konkretniej: ziemi
łowickiej, piotrkowskiej,
tomaszowskiej, łęczyckiej,
łódzkiej i poddębickiej.
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KOD
ZADANIA

ETM04

TYTUŁ ZADANIA

Na spacer z mapą do lasu –
Glinnik

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

5 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu
na orientację fragmentu terenu leśnego Glinnik (lub innego terenu
w uzgodnieniu z nadleśnictwem), która to mapa zostanie
udostępniona
mieszkańcom
i
zostanie
wykorzystana
na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na
orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni
mieszkańcy powiatu – młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny
z dziećmi. Przygotowana mapa z naniesionymi punktami
kontrolnymi będzie służyć turystom i społeczności lokalnej jako
nowy produkt turystyczny w powiecie tomaszowskim.

Szacowana liczba osób,
które skorzystają
z przygotowanej mapy
dostępnej na stronie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Łódzkiego to 1 000,
w tym 100 osób,
które wezmą udział
w imprezie
popularyzującej projekt,
otrzymując egzemplarz
papierowy mapy.

Obszar oddziaływania
zadania

powiat tomaszowski
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KOD
ZADANIA

ETM05

ETM07

TYTUŁ ZADANIA

Historia w Questach
zaklęta

Jak unikać kłótni w szkole –
cykl spotkań na temat
mediacji rówieśniczych

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

38 600,00

Celem zadania jest aktywizacja społeczeństwa na rzecz uprawiania
Zakładam,
turystyki na terenie powiatu tomaszowskiego, odkrywania na nowo
że w szkoleniu
najbliżej okolicy, szukania tajemnic, opowieści, widoków i historii
i przygotowaniu
poprzez wędrówki z questami. Projekt zakłada przygotowanie
questów weźmie udział
10 questów po powiecie tomaszowskim poprzedzone szkoleniem
ok. 15 mieszkańców
dla mieszkańców jak tworzyć je zgodnie z zasadami. Wydrukowane
powiatu
questy będą dostępne w miejscach informacji turystycznej,
tomaszowskiego.
urzędach gmin, hotelach itp. Aby zachęcić jak najwięcej osób do
Wyznaczone questy
wędrówek szlakami wyznaczonymi przez questy proponuje
w ciągu roku odwiedzi
przygotowanie Paszportu Qestowicza, w którym będzie można
zapewne kilkaset
zbierać pieczątki potwierdzające przejście danego questu. Zdobycie
turystów oraz
10 pieczątek przez pierwsze 100 osób może zostać nagrodzone
mieszkańców powiatu.
pamiątkowym kuferkiem.

Questy powstaną
w gminach powiatu
tomaszowskiego, głównie
w Lubochni, Inowłódzu,
Czerniewicach
i Tomaszowie Maz.

39 800,00

Celem projektu jest zaznajomienie dzieci i młodzieży ze szkół
powiatu tomaszowskiego z mediacjami jako sposobem na
pokojowe rozwiązywanie sporów. Mediacja to nie tylko sposób na
Grupą docelową
rozwiązywanie konfliktów pomiędzy dorosłymi, ale także na
są dzieci i młodzież
rozładowanie napięć pomiędzy dziećmi i młodzieżą, które mogą ze szkół podstawowych
przerodzić się w poważne konflikty. Celem projektu jest dotarcie do i ponadpodstawowych
każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w powiecie
z powiatu
tomaszowskim i przeprowadzenie prelekcji na temat mediacji
tomaszowskiego,
rówieśniczych z elementami praktycznego rozwiązywania sporów.
tj. ok. 18 tys. osób.
Każda szkoła dostanie komplet materiałów dotyczących mediacji
rówieśniczych i możliwości ich wprowadzenia.

Projekt obejmuje swoim
zasięgiem wszystkie gminy
powiatu tomaszowskiego:
Tomaszów Mazowiecki
oraz 10 gmin wiejskich:
Będków, Budziszewice,
Czerniewice, Inowłódz,
Lubochnia, Rokiciny,
Rzeczyca, Tomaszów
Mazowiecki, Ujazd,
Żelechlinek.
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PULA POWIATU WIELUŃSKIEGO
KOD
ZADANIA

EWI01

TYTUŁ ZADANIA

Pół wieku w koronie

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

39 910,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
„Pół wieku w koronie” to wystawa plenerowa z okazji 50-lecia
koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia znajdującego się
w Wieluńskiej kolegiacie przez kardynała Karola Wojtyłę i kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Przygotowanie wystawy zostanie
poprzedzone zebraniem materiałów, fotografii, pamiątek
i wspomnień od mieszkańców powiatu wieluńskiego, którzy
uczestniczyli w koronacji obrazu. Na otwarcie wystawy
zorganizowany zostanie uroczysty wernisaż z koncertem lokalnych
chórów.
Realizacja: lipiec – październik 2021 r.
Cel: upowszechnienie kultury i historii regionu w oparciu
o wydarzenia sprzed 50 lat z nawiązaniem do wcześniejszych
dziejów miasta i regionu, zachowanie dla przyszłych pokoleń relacji
świadków i pamiątek z ważnego wydarzenia w historii powiatu
wieluńskiego, budowanie tożsamości regionalnej.

Wernisaż – ok. 400
osób. Plenerową
wystawę obejrzy
kilkanaście tysięcy
osób.

Obszar oddziaływania
zadania

Wystawa zaprezentowana
zostanie na terenie gminy
Wieluń, w miejscu
uczęszczanym przez
mieszkańców całego
powiatu wieluńskiego.
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KOD
ZADANIA

EWI02

TYTUŁ ZADANIA

MOJA SIŁA TO RODZINA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu pikniku rodzinnego pod
nazwą „Moja siła to rodzina”, podczas którego promowane będą
300 uczestników
wartości rodzinne. Poprzez liczne atrakcje wzmacniane będą więzi
(rodzice, dzieci)
rodzinne, nastąpi także integracja społeczności lokalnej (300 osób).
80 osób (realizacja:
Przygotowania do wydarzenia rozpoczną się w lipcu 2021,
koordynator,
a we wrześniu 2021 odbędzie się piknik.
wolontariusze,
Cel: Integracja oraz wzmacnianie więzi rodzinnych, pogłębianie
konferansjer,
relacji, przedstawienie możliwości kreatywnego spędzania czasu.
członkowie zespołu
Zapobieganie przemocy i uzależnieniom w rodzinie, jak i wskazanie
muzycznego,
informacji o formach pomocy dla rodzin w potrzebie.
nagłośnienie,
Upowszechnianie wartości rodzinnych stanowiących dla człowieka
przedstawiciele
najbardziej podstawowe środowisko wychowawcze, miejsce
fundacji i stowarzyszeń)
kształtowania umiejętności życiowych i społecznych, a także
miejsce upowszechniania kultury.

Obszar oddziaływania
zadania

Mieszkańcy powiatu
wieluńskiego, piknik
na terenie gminy Wieluń
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KOD
ZADANIA

EWI03

TYTUŁ ZADANIA

Wieluński folklor

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt ma na celu edukację w zakresie kultury i folkloru ziemi
wieluńskiej. Polega na przeprowadzeniu warsztatów promujących
tematykę folkloru ziemi wieluńskiej. Ma na celu stworzenie
warunków rozwoju społecznego w oparciu o tradycję, folklor,
kulinarne dziedzictwo kulturowe. Wspólne, ponadpokoleniowe
spotkania (dzieci, rodzice, dziadkowie – przy udziale kół gospodyń
wiejskich) to powrót do tradycji głęboko osadzonej w historii.
Projekt sprzyja utrwaleniu przepisów kulinarnych, odtwarzaniu
umiejętności, które z wolna stają się zapomnianą praktyką.
Przekazywanie wiedzy i umiejętności, doświadczeń i tradycji
folklorystycznych przez doświadczonych mieszkańców młodszym
członkom społeczności lokalnej posiada wymiar sztafety
międzypokoleniowej. Projekt odpowiada na podstawową potrzebę
społeczną, jaką jest ciągłość kulturowa oraz współżycie społeczne.

ok. 1 000

Obszar oddziaływania
zadania

powiat wieluński
(gminy: Biała, Czarnożyły,
Konopnica, Mokrsko,
Osjaków, Ostrówek,
Pątnów, Skomlin, Wieluń,
Wierzchlas)
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KOD
ZADANIA

EWI05

EWI06

TYTUŁ ZADANIA

Kształtowanie postaw
społecznych młodego
pokolenia podstawą
bezpieczeństwa
małych ojczyzn

Między legendą a historią…
promocja czytelnictwa

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

40 000,00

Projekt przeznaczony jest dla grupy młodzieży powiatu
wieluńskiego. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży
z zagadnieniami pożarnictwa, udzielenia pierwszej pomocy, w tym
zapoznanie z ceremoniałem musztry i tradycjami OSP, jak również
zaszczepienie w młodym pokoleniu ducha strażaka i społecznika,
który gotowy jest zawsze nieść pomoc potrzebującym. W ramach
projektu młodzież będąca na obozie szkoleniowym, weźmie udział
w zajęciach interaktywnych z elementami wzajemnej rywalizacji
i zdobędzie umiejętności postępowania w obliczu zagrożenia,
w tym udzielania pierwszej pomocy. W programie obozu
szkoleniowego nie powinno zabraknąć elementów zwiedzania
zabytków architektury, muzeów województwa.

18 500,00

Zadanie ma na celu pogłębianie wiedzy dotyczącej historii regionu,
zachowanie pamięci historycznej, poszerzanie zainteresowań
dotyczących dziedzictwa swoich przodków, budowanie poczucia
wspólnoty wśród społeczności lokalnej: dzieci i młodzieży oraz
innych mieszkańców powiatu wieluńskiego. W ramach tego
zadania zrealizowane zostaną działania edukacyjne i kulturalne
oraz zostaną zakupione nowości wydawnicze dotyczące między
innymi historii i kultury województwa łódzkiego, ze szczególnym
uwzględnieniem regionu wieluńskiego.

Obszar oddziaływania
zadania

30-osobowa młodzież

Projekt przeznaczony jest
dla najuboższej grupy
młodzieży z 10 gmin
powiatu wieluńskiego.

800

Miasto Wieluń i gminy
z terenu powiatu
wieluńskiego
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KOD
ZADANIA

EWI08

EWI09

TYTUŁ ZADANIA

Pszczoły i miód
Made in Wieluń

RODZINA W SIECI

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

40 000,00

Projekt edukacyjny, którego myślą przewodnią jest zwiększenie
świadomości na temat roli pszczół w środowisku naturalnym,
znaczenia miodu w życiu człowieka oraz promocja pszczelarstwa
jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich,
stanowiącej gwarancję zachowania równowagi pomiędzy
środowiskiem przyrodniczym a skutkami działalności człowieka.
Projekt ma ukazać pszczelarską tradycję ziemi wieluńskiej, która
stopniowo zanika.

40 000,00

„Rodzina w sieci” to cykl bezpłatnych warsztatów informacyjnoedukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych od urządzeń
mobilnych i Internetu oraz skutecznych metod wychowawczych.
Warsztaty przeznaczone będą dla 200 rodziców i opiekunów –
Warsztaty:
mieszkańców w obszarów wiejskich z powiatu wieluńskiego.
max. 200 osób
Utworzonych zostanie 10 grup max. 20 osób każda. oraz 3 prowadzących.
Podsumowaniem warsztatów będzie wydarzenie: „Spotkanie
Spotkania rodzinne;
rodzinne”. Będzie ono miało na celu integrację rodzin oraz
max. 480 osób
pokazanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu i będzie
(prowadzący
alternatywą nadużywania urządzeń mobilnych i Internetu.
i uczestnicy warsztatów
Realizacja: sierpień-grudzień 2021
z rodzinami,
Cel: profilaktyka uzależnień behawioralnych przez uświadamianie
animatorzy, obsługa
oraz kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych, a także nagłośnienia, media)
poznawanie skutecznych narzędzi umożliwiających zapobieganie
uzależnieniom, niewłaściwym zachowaniom dziecka wynikającym
z nadużywania urządzeń mobilnych i Internetu.

ok. 2 000

Obszar oddziaływania
zadania
powiat wieluński
(gminy: Biała, Czarnożyły,
Konopnica, Mokrsko,
Osjaków, Ostrówek,
Pątnów,
Skomlin, Wieluń
i Wierzchlas)

Minimum 5 gmin
powiatu wieluńskiego
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PULA POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

EZD01

GRAND PRIX W PŁYWANIU

EZD03

Bezpłatna akademia
siatkówki wraz z trzema
turniejami dla
mieszkańców powiatu
zduńskowolskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

39 460,00

Grand Prix w Pływaniu to amatorska impreza pływacka skierowana
do dzieci, młodzieży i dorosłych pochodzących z powiatu
zduńskowolskiego. W imprezie weźmie udział łącznie 200 osób.
Głównym celem imprezy jest promocja aktywności fizycznej dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz prozdrowotnych, edukacyjnych
i wychowawczych wartości sportu.

40 000,00

Głównym celem zadania jest zdobycie doświadczenia, podniesienie
Planowana liczba
poziomu sprawności fizycznej przez uczestników cyklu treningów uczestników bezpłatnej
siatkówki dla dzieci i młodzieży z terenu całego powiatu
akademii siatkówki
zduńskowolskiego. Ponadto edukacja zdrowotna, w tym poprawa
i 3 turniejów to
świadomości w kwestii rozumienia tego, jak ważna jest ona w życiu
ok. 250 osób w tym
człowieka, a także promocja piłki siatkowej. Cel zrealizowany
ok. 200 dzieci
będzie poprzez współzawodnictwo w duchu gry fair play.
i młodzieży.

200 osób

Obszar oddziaływania
zadania

powiat zduńskowolski

Zadaniem objęci zostaną
wszyscy mieszkańcy
powiatu zduńskowolskiego.
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KOD
ZADANIA

EZD05

EZD06

TYTUŁ ZADANIA

Aktywizacja młodych
z powiatu
zduńskowolskiego
na rzecz Ochrony
Środowiska

Niedzielne podwieczorki
z muzyką

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

10 492,93

Projekt zakłada pobudzenie do działania młodych ludzi z powiatu
zduńskowolskiego na rzecz ochrony środowiska poprzez aktywne
uczestnictwo w oferowanych przedsięwzięciach tj. prelekcje
i wycieczki do ZOO oraz ogrodu botanicznego. Edukację na temat:
ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami domowymi i ich
humanitarnego traktowania. W projekcie uwzględniono takie
działania jak: sprzątanie lokalnych terenów leśnych, miejskiego
zalewu, parku, zakup budek lęgowych dla ptaków, które zostaną
rozwieszone wspólnie z uczestnikami w uzgodnionych
lokalizacjach. Głównym celem prelekcji i wycieczek jest pokazanie
młodym ludziom jak ważne są działania na rzecz ochrony
środowiska oraz zachęcenie do konkretnych przedsięwzięć
mających na celu poprawę otaczającej nas przyrody i pomoc dzikim
zwierzętom. W trakcie projektu uczestnicy wezmą udział
w konkursie fotograficznym związanym z tematem.

40 000,00

Projekt polega na zorganizowaniu cyklu trzech plenerowych
koncertów muzycznych w Zduńskiej Woli. Koncerty muzyki folk
oraz szeroko pojętego folkloru miejskiego skierowane do szerokiej
publiczności mają nawiązywać do tradycji przedwojennych spotkań
muzycznych, które były popularną formą spędzania wolnego czasu,
integrowały mieszkańców i pozwalały na kontakt z muzyką na
żywo.

Obszar oddziaływania
zadania

ok. 120 osób

miasto Zduńska Wola,
gmina Zduńska Wola,
gmina Zapolice

W jednym koncercie
może wziąć udział
ok. 200 osób.
3 x 200 = 600 osób.

Zadanie będzie realizowane
na terenie miasta Zduńska
Wola. Zadanie obejmie
mieszkańców miasta
Zduńska Wola, gminy
Zduńska Wola, gminy
Zapolice, gminy Szadek.
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

EZD07

Sportowa integracja
międzypokoleniowa

EZD10

Aktywny Ekologiczny
Wypoczynek z Rodziną.
Turystyka Kajakowa Grabi,
Widawki i Warty

EZD12

Zakup czujnika jakości
powietrza z zewnętrznym
wyświetlaczem
wraz z oczyszczaczami
powietrza dla przedszkola

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

23 900,00

Zadanie ma na celu integrację pokoleń. Dzięki rywalizacji sportowej
między młodymi i starszymi mieszkańcami ma zacieśnić się więź
sąsiedzka. Podczas zadania będą rywalizować zarówno mężczyźni
i kobiety oraz dzieci (całe rodziny) w różnych konkurencjach
sportowych.

mieszkańcy gminy
Zduńska Wola,
mieszkańcy powiatu
zduńskowolskiego

gmina Zduńska Wola,
powiat zduńskowolski

40 000,00

Zadanie polega na promocji i organizacji cyklicznych rodzinnych
spływów kajakowych na rzekach naszego regionu: Grabia,
Widawka, Warta. Uczestnictwo w spływach będzie bezpłatne,
połączone z ekologią, sprzątaniem rzek oraz aktywnym
wypoczynkiem.

720 mieszkańców

województwo łódzkie

25 000,00

Celem zadania jest podniesienie świadomości lokalnej społeczności
w temacie aktualnej jakości powietrza w okolicach Zespołu Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Czechach poprzez zakup miernika
jakości powietrza z 3-letnim abonamentem na informacje online,
zewnętrznym wyświetlaczem, zakup oczyszczaczy powietrza dla
przedszkola w celu ochrony zdrowia najmłodszych uczniów oraz
pakietem zajęć edukacyjnych dla dzieci.

1 000 osób

Uczniowie uczęszczający
do szkoły i przedszkola
w miejscowości Czechy
w gminie Zduńska Wola
oraz rodzice dowożący
dzieci z terenu gminy
wraz z całą społecznością
mającą dostęp do wskazań
miernika poprzez Internet
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KOD
ZADANIA

EZD13

EZD15

TYTUŁ ZADANIA

Wakacje na sportowo

Ochotnicza Straż Pożarna
dla Mieszkańców
Zduńskiej Woli –
bezpieczeństwo, zdrowie,
współpraca

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

Projekt skierowany jest do młodzieży z powiatu zduńskowolskiego.
W ramach projektu zorganizowane zostaną wakacyjne zajęcia
sportowe pod hasłem „Wakacje na sportowo” dla grupy
120 uczestników z roczników 2009-2014. Zajęcia odbędą
się w miesiącach lipiec-sierpień 2021 roku. W ramach zajęć
zorganizowane zostaną treningi piłkarskie (3 treningi w tygodniu),
mecze sparingowe (1 w miesiącu), wycieczka (1 w trakcie trwania
projektu), turniej piłkarski (1 w trakcie trwania projektu).

120 uczestników
z roczników 2009-2014

powiat zduńskowolski

39 000,00

Celem projektu jest działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia
i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami
ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Rozwijanie
i upowszechnianie działalności kulturalnej, rozwijanie i krzewienie
kultury fizycznej i sportu. W ramach projektu zostanie
zorganizowana sportowa impreza dla służb mundurowych
z powiatu zduńskowolskiego (turniej piłki nożnej). Podczas turnieju
odbędzie się pokaz dla druhów z OSP z zakresu pierwszej pomocy.
Upowszechnianiu działalności kulturalnej będzie służył koncert
Orkiestr Dętych z terenu powiatu. W czasie koncertu mieszkańcy
powiatu będą mogli obejrzeć specjalny pokaz ratownictwa
przygotowany przez druhów z OSP, a promocja każdej jednostki
przyczyni się do zachęcania mieszkańców do wstąpienia w szeregi
nowych członków OSP.

około 500 osób

powiat zduńskowolski

120

KOD
ZADANIA

EZD16

TYTUŁ ZADANIA

Sportowe Weekendy

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

32 450,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Celem realizowanego projektu jest aktywne spędzenie czasu,
połączone z uprawianiem sportu. Wszyscy uczestnicy projektu
będą mogli rozwijać swoją sprawność fizyczną, nabędą lub rozwiną
umiejętności sportowe oraz będą mogli zintegrować się ze swoimi
rówieśnikami sąsiednich gmin. Projekt dotyczy organizacji
turniejów dla drużyn piłki nożnej dla drużyn klubowych oraz
szkolnych z powiatu zduńskowolskiego.

W turniejach „Sportowe
Weekendy” weźmie
udział 382 zawodników
(32 drużyny po 12
zawodników). Turniej
zostanie rozegrany
w 4 kategoriach
wiekowych: rocznik
2011 i młodsi, 2012
i młodsi, 2013 i młodsi,
2014 i młodsi po 8
drużyn w każdej
kategorii wiekowej.
Udział w turnieju mogą
wziąć drużyny z klubów
sportowych lub ze szkół
podstawowych
(z powiatu
zduńskowolskiego).

Obszar oddziaływania
zadania

powiat zduńskowolski,
miasto Zduńska Wola
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KOD
ZADANIA

EZD17

TYTUŁ ZADANIA

ORKIESTRA DLA KAŻDEGO –
rozwijamy talenty,
pielęgnujemy tradycję –
Zduńska Wola

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
„ORKIESTRA DLA KAŻDEGO – rozwijamy talenty, pielęgnujemy
tradycję – Zduńska Wola” to wydarzenie mające na celu
popularyzację i zwiększenie zainteresowania oryginalną formą
muzyki wykonywanej przez orkiestry dęte oraz pielęgnowanie
i upowszechnianie pamięci historycznej regionu województwa
łódzkiego oraz pamięci narodowej poprzez naukę gry pieśni
patriotycznych. Cykl otwartych spotkań z mieszkańcami regionu
będzie doskonałą okazją do nauki, wymiany doświadczeń, poznania
kultury poszczególnych regionów, zdobycia wiedzy dotyczącej
historii i funkcjonowania orkiestr dętych z regionu województwa
łódzkiego, zwiększenia pamięci historycznej, a także będzie okazją
do międzypokoleniowych spotkań muzyków, stwarzając im szansę
na zaciągnięcie cennych i wartościowych doświadczeń.
Profesjonalni instruktorzy przekażą słuchaczom niezbędną wiedzę
dotyczącą gry na instrumentach dętych, w tym pieśni
o szczególnym znaczeniu narodowym (m.in. Hymn, Rota).

Przewidywana liczba
odbiorców zadania
to ok. 200 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

Mieszkańcy powiatu
zduńskowolskiego
oraz sąsiednich powiatów
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PULA POWIATU ZGIERSKIEGO
KOD
ZADANIA

EZG01

EZG02

TYTUŁ ZADANIA

Święto Pracowników
Pomocy Społecznej –
Powiatowe

Aktywnie i sportowo –
aktywne wakacje dla dzieci
z powiatu zgierskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

Docenienie pracy Pracowników Pomocy Społecznej na terenie
powiatu zgierskiego. Impreza 1-dniowa. W ramach niej
zorganizowanie gali, w ramach której odbędą się: wykłady
tematyczne, poczęstunek i gadżety dla uczestników, występ
zespołu/grupy artystycznej, wynajęcie sali, promocja zadania,
koszty administracyjne, inne niezbędne. Uczestnikami zadania
pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy
społecznej i środowiskowych domów samopomocy – z terenu
powiatu zgierskiego.
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Głowno, Stryków, Zgierz,
Parzęczew, Ozorków,
Aleksandrów Łódzki

29 900,00

Celem projektu jest aktywizacja sportowa dzieci z powiatu
zgierskiego i zachęcenie ich do aktywnego spędzania wakacji.
Projekt zakłada organizację czterech tygodniowych turnusów
sportowych (bez noclegu) w okresie wakacyjnym dla 15-osobowych
grup dzieci. Zajęcia trwać będą 5 godzin, w ramach których
uczestnicy skorzystają z:

zajęć na basenie,

zajęć ogólnorozwojowych,

zajęć rekreacyjnych typu kręgielnia, wizyta w zali zabaw
lub na ściankach wspinaczkowych.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod nadzorem instruktorów
i opiekunów.

Projekt kierowany jest
do dzieci w wieku
szkolnym (klasy I-VIII)
z terenu powiatu
zgierskiego. Z udziału
w projekcie będzie
mogło skorzystać
60 osób.

powiat zgierski
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KOD
ZADANIA

EZG03

EZG04

TYTUŁ ZADANIA

Dzień rodziny

Powiatowe Zawody
Strażackie o Puchar
Marszałka Województwa
Łódzkiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

30 000,00

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu „Dnia rodziny” na
terenie powiatu zgierskiego ze szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców: Głowna, Ozorkowa, Zgierza, Parzęczewa,
Aleksandrowa Łódzkiego i Strykowa. Celem projektu jest
aktywizacja i integracja międzypokoleniowa. Dostarczanie
rodzinom okazji do wspólnego spędzania czasu w atrakcyjnych
formach, tj. zajęcia z fitnessu, konkursy sportowe, atrakcje dla
dzieci, poczęstunek.

40 000,00

Powiatowe Zawody Strażackie o Puchar Marszałka Województwa
Łódzkiego zostaną zorganizowane w okresie od maja do lipca
2021 roku. Zawody będą polegały na zorganizowaniu różnych
konkurencji sportowo-rekreacyjnych, w których strażacy z całego
powiatu zgierskiego będą brali udział. Zostanie również
zorganizowany piknik dla wszystkich uczestników oraz kibiców
imprezy. Celem zadania jest również krzewienie kultury fizycznej,
popularyzacja aktywnego trybu życia, rozwój zainteresowań oraz
doskonalenie sprawności i nabytych umiejętności. Zawody
przyciągną także mieszkańców z całego powiatu do aktywnego
kibicowania.

Obszar oddziaływania
zadania

Planowana liczba
odbiorców zadania
to około 300 osób.

Zadanie będzie realizowane
na terenie powiatu
zgierskiego.

Mieszkańcy powiatu
zgierskiego

powiat zgierski
(m.in. Głowno, Stryków,
Zgierz, Parzęczew,
Ozorków, Aleksandrów
Łódzki)
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KOD
ZADANIA

EZG05

EZG07

TYTUŁ ZADANIA

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI –
BEZPŁATNE ZAJĘCIA
SPORTOWO-REKREACYJNE
DLA UCZNIÓW

Nowoczesny sprzęt
rehabilitacyjny w Szpitalu
w Zgierzu = szybszy powrót
do zdrowia

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

Projekt dedykowany jest dla uczniów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe. Zajęcia sportowo-rekreacyjne
będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na
obiektach sportowych i rekreacyjnych. Wybór dyscyplin
sportowych realizowanych w ramach zajęć będzie zależny od
wyboru jakiego dokonają sami uczestnicy.

Minimalna liczba
uczniów objętych
zadaniem to 120 osób.

Cały obszar powiatu
zgierskiego

39 900,00

Celem projektu jest podniesienie jakości usług rehabilitacyjnych
pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.
Prowadzone kompleksowo przez wykwalifikowany personel
fizjoterapeutyczny usprawnianie jest niezwykle istotnym
elementem dającym szansę pacjentom na maksymalnie szybki
powrót utraconych w wyniku choroby funkcji narządu ruchu.
Wyposażenie Oddziału w nowoczesny sprzęt jest w stanie znacznie
ten proces zintensyfikować. Rozwój nowoczesnych technologii
medycznych pozwala w sposób bardziej kompleksowy podejść do
neurofizjologicznych aspektów usprawniania pacjentów, skrócić
czas efektywnej rehabilitacji oraz znamiennie poprawić jej
skuteczność.
Zapotrzebowanie na rehabilitację wykazuje wraz z upływem czasu
tendencję
wzrostową.
Rehabilitacja
wymaga
działania
kompleksowego
i fizykoterapeutycznego.
Zaawansowana
technologicznie aparatura medyczna jest niezbędnym elementem
w szeroko przyjętym procesie usprawniania.

mieszkańcy powiatu
zgierskiego

powiat zgierski
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KOD
ZADANIA

EZG08

EZG10

TYTUŁ ZADANIA

Gminny Dzień Kobiet

Unihokej po sąsiedzku –
turniej unihokeja dla dzieci
i młodzieży z powiatu
zgierskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

20 700,00

Planowana liczba
Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu „Gminnego Dnia
Zadanie będzie realizowane
odbiorców zadania to
Kobiet” w gminie wiejskiej Głowno. Celem projektu jest integracja
na terenie gminy wiejskiej
około 200 osób z terenu
kobiet z gminy Głowno.
Głowno.
gminy wiejskiej Głowno.

22 478,00

Turniej unihokeja zostanie zorganizowany w terminie kwiecieńlistopad. W turnieju weźmie udział 8 zespołów z terenu całej Polski.
Pierwszeństwo będą miały zespoły z terenu, na którym odbywa się
turniej. Turniej będzie trwał 12 godzin i będzie jednodniowy.
Zespoły zostaną podzielone na dwie grupy po 4 zespoły w grupie.
System rozgrywek w grupie to każdy z każdym, a następnie
2 najlepsze zespoły z grupy wezmą udział w półfinale. Zespoły,
które zajęły miejsca 3 i 4 zagrają o lokaty 5-8. Celem jest
promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Dzieci dzisiaj
spędzają bardzo dużo czasu przed komputerami, telefonami
i tabletami. Turniej będzie świetną okazją do pokazania
alternatywnej formy spędzania aktywnie czasu. Dzieci i młodzież
podczas turnieju nauczy się rywalizacji fair play i nawiąże nowe
znajomości.

136 osób

powiat zgierski
i województwo
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

EZG11

W zdrowym ciele zdrowy
duch – od rehabilitacji
do sprawności

39 849,00

Celem projektu jest poprawa zdrowia mieszkańców powiatu
zgierskiego. Dzięki zajęciom rehabilitacyjnym polepszeniu ulegnie
stan fizyczny i psychiczny mieszkańców, a kształcenie prawidłowych
nawyków i postaw zapobiegnie schorzeniom w przyszłości. Projekt
pozwoli wyeliminować lub zmniejszyć ból, zwiększyć aktywność,
podnieść jakość życia mieszkańców oraz poprawić ich
samopoczucie. Ćwiczenia pozytywnie wpłyną na kondycję
psychofizyczną
mieszkańców.
Dostęp
do
świadczeń
rehabilitacyjnych na terenie powiatu zgierskiego jest ciągle
niewystarczający. Dlatego konieczne jest zwiększenie efektywności
dotychczasowej bazy rehabilitacyjnej w powiecie. Rokrocznie
z pomocy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Zgierzu korzystają pacjenci ze schorzeniami
reumatologicznymi, neurologicznymi oraz ortopedycznymi.
Obecnie oddział rehabilitacyjny pracuje na wysłużonym sprzęcie
rehabilitacyjnym, mającym kilkadziesiąt lat. Wymiana sprzętu
rehabilitacyjnego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń
pozwoliłaby na lepszą jakość wykonywanych zabiegów.

EZG14

Dożynki gminne

40 000,00

Mieszkańcy gminy Głowno i miasta Głowno mają świętować
zakończenie prac polowych jak i sadowniczych.

Obszar oddziaływania
zadania

mieszkańcy powiatu
zgierskiego

powiat zgierski

500 osób

Bronisławów
gmina Głowno

127

KOD
ZADANIA

EZG15

TYTUŁ ZADANIA

Warsztaty Objazdowe
podczas różnych imprez
na terenie woj. łódzkiego –
Pokaz twórczości ludowej
wyrób ręczny

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

28 500,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty z zakresu
papieroplastyki i rękodzieła w formie pokazów dla mieszkańców
powiatu zgierskiego, prowadzone przez uznanego w regionie
twórcę ludowego. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się ze
sposobami wykonania m.in. kwiatów z bibuły, tradycyjnych
pająków, wycinanek, ozdób świątecznych. Głównym celem
projektu jest popularyzacja i upowszechnienie twórczości ludowej,
tworzenie swoistej „mody” na kulturę ludową oraz wzbogacenie
oferty kulturalnej regionu.

Mieszkańcy powiatu
zgierskiego

Obszar oddziaływania
zadania

na terenie powiatu
zgierskiego
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KOD
ZADANIA

EZG17

TYTUŁ ZADANIA

Unihokej bawi, uczy
i wychowuje –
ogólnodostępne zajęcia
dla dzieci i młodzieży
z powiatu zgierskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

35 635,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne zajęcia
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut
w okresie od kwietnia do listopada (łącznie zostanie
przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości
godzin podczas zadania – maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć
otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość
wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma
na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży.
Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk)
i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy
i wychowuje” oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na
cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział
po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania
oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminy. Podczas
zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja
nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą
organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy
uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują profesjonalni
instruktorzy.

Podczas każdych zajęć
udział będzie mogło
wziąć 20 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

Mieszkańcy powiatu
zgierskiego
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KOD
ZADANIA

EZG18

TYTUŁ ZADANIA

Szlakiem zabytków
województwa łódzkiego –
dwudniowe wycieczki
dla osób
niepełnosprawnych
i ich opiekunów

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

23 040,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Projekt polega na zorganizowaniu trzech dwudniowych wycieczek
szlakiem zabytków województwa łódzkiego do Wieruszowa,
Opoczna i Łowicza. Celem głównym realizowanego zadania będzie
zdobycie oraz upowszechnianie wiedzy na temat zabytków
województwa łódzkiego przez 25 osób z niepełnosprawnością oraz
10 opiekunów. Projekt realizowany będzie od maja 2021 roku do
końca grudnia 2021 roku.

Grupą docelową
zadania będzie 25 osób
z niepełnosprawnością
i 10 opiekunów (w tym
5 wolontariuszy), którzy
są mieszkańcami
województwa
łódzkiego,
a w szczególności
powiatu zgierskiego
oraz podopiecznymi
Polskiego
Stowarzyszenia Ludzi
Cierpiących na
Padaczkę O/Ł. Osoby te
z zaburzeniami
psychicznymi oraz
neurologicznymi,
posiadają aktualne
orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności
i uczestniczą w Terapii
zajęciowej prowadzonej
przez jednostkę
podległą
Stowarzyszeniu.

Obszar oddziaływania
zadania

Województwo łódzkie,
skierowany do
mieszkańców – osób
niepełnosprawnych
i ich opiekunów z terenu
województwa łódzkiego.
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KOD
ZADANIA

EZG20

TYTUŁ ZADANIA

Aktywny senior powiatu
zgierskiego – zajęcia
sportowe dla osób
po 60 roku życia

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

32 650,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem projektu jest aktywizacja sportowa ludzi w wieku powyżej
60 roku życia. Projekt zakłada organizację trzech dwumiesięcznych
sesji treningowych dla 15-osobowych grup. W trakcie każdej sesji
Projekt kierowany jest
uczestnicy skorzystają z indywidualnych spotkań z dietetykiem,
do mieszkańców
trenerem personalnym, zajęć na basenie, treningu obwodowego
powiatu zgierskiego po
i zajęć gimnastycznych. Program wszystkich zajęć dostosowany
60 roku życia, z udziału
będzie do możliwości kondycyjnych uczestników. W trakcie
w projekcie skorzystać
projektu planowane jest spotkanie integracyjne dla uczestników
będzie mogło 45 osób
danej sesji. Projekt ma na celu propagowanie aktywności fizycznej
(3 dwumiesięczne sesje
w wieku po 60 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem osób,
po 15 osób każda)
które niedawno przeszły na emeryturę oraz właściwe
przygotowanie do amatorskiego uprawiania sportu oraz zdrowego
trybu życia.

Obszar oddziaływania
zadania

powiat zgierski
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PULA POWIATU MIASTA ŁÓDŹ
KOD
ZADANIA

ELO01

ELO02

TYTUŁ ZADANIA

Piknik Lekkoatletyczny
upamiętniający
Marię Kwaśniewską

Turniej bokserski
upamiętniający znanego
łódzkiego Olimpijczyka
Józefa Pisarskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

Zadanie będzie polegać na organizacji pikniku integracyjnolekkoatletycznego dla mieszkańców Łodzi. Celem imprezy jest
popularyzacja aktywności ruchowej wśród rodzin tj. najmniejszej
i najważniejszej komórki życia społecznego. Organizatorzy przez
pojęcie „pikniku” rozumieją rywalizację sportową na zasadzie
pokoleniowej zabawy, która przyczyni się do pogłębienia integracji
i więzi międzyludzkich oraz zapewni aktywny wypoczynek.
W pikniku może brać udział każdy mieszkaniec naszego miasta.
Limit uczestników pikniku to 400 osób. W ramach pikniku dzieci
i dorośli będą rywalizowali w konkurencjach biegowych oraz
zostaną przygotowane atrakcje dla dzieci, konkursy czy catering dla
wszystkich uczestników.

400 osób

miasto Łódź

40 000,00

Zadanie będzie polegać na organizacji turnieju bokserskiego,
w którym wezmą udział amatorzy z naszego miasta, z możliwością
wzięcia udziału zawodników z naszego województwa. Zawody
będą się odbywać na zasadach wyznaczonych przez AIBA i Polski
Związek Bokserski. Celem realizacji zadania jest upowszechnianie
kultury fizycznej poprzez popularyzację boksu i upamiętnienie
wywodzącego się z naszego miasta olimpijczyka, wielokrotnego
mistrza Polski, który z sukcesami reprezentował barwy Łódzkiego
Klubu Sportowego.

300 osób

miasto Łódź
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KOD
ZADANIA

ELO03

ELO04

TYTUŁ ZADANIA

Turniej mistrzów
mieszanych sztuk walki

STOP SMOG – BĄDŹ EKO

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

Zadanie będzie polegać na organizacji Turnieju MMA, w którym
wezmą udział amatorzy z naszego miasta, z możliwością wzięcia
udziału zawodników z naszego województwa. Zawody będą się
odbywać na zasadach wyznaczonych przez PZMMA. Celem
realizacji zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez
popularyzację MMA.

300 osób

miasto Łódź

39 907,40

W wielu niechlubnych rankingach jesteśmy mistrzami.
Województwo łódzkie odznacza się najkrótszą długością życia,
największą umieralnością okołoporodową, a 5 miast
z województwa znajduje się na liście 35 najbardziej
zanieczyszczonych miast UE. W samej Łodzi z powodu narażenia na
pył zawieszony PM 2.5 umiera 1500 osób rocznie! Potrzebna jest
kampania antysmogowa. Planuje się 20 spotkań z mieszkańcami.
Podczas spotkań wyjaśnione zostanie czym jest smog, jakie ma
skutki i jak z nim walczyć, a także dlaczego warto być eko, co to jest
zielona energia, źródła odnawialnej energii, co to jest niezależność
energetyczna i jak można ją uzyskać. Przedstawione zostaną
istniejące dotacje i formy dopłat lub umorzeń dostępnych dla
mieszkańców miasta Łódź. Prelekcje będą prowadzić specjaliści
zajmujący się od lat tematyką smogu oraz niezależności
energetycznej w województwie łódzkim.

1 000 – 5 000

powiat miasto Łódź
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SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

ELO05

„OD JUNIORA DO SENIORA”
ROZPOWSZECHNIANIE
KULTURY W NAWIĄZANIU
DO HISTORII
WOJEWÓDZTWA I PAMIĘCI
HISTORYCZNEJ

30 000,00

Celem projektu jest zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne
podróże historyczne jak również pamięć historyczna w nawiązaniu
do drugiej wojny światowej.

40 000,00

Zadanie będzie polegać na organizacji grupowych warsztatów
psychologicznych dotyczących wsparcia osób ze stomią i ich rodzin,
zamieszkałych na terenie miasta Łodzi. W ramach projektu
poprowadzone będą przez specjalistów w zakresie stomii
spotkania edukacyjne/wykłady dot. stomii oraz wydrukowane
zostaną broszury informacyjne dot. stomii. Celem projektu jest
wsparcie psychologiczne osób ze stomią oraz przekazanie
informacji o leczeniu i funkcjonowaniu pacjentów ze stomią
w życiu codziennym.

ELO06

Profilaktyka i leczenie
stomii w Łodzi

Obszar oddziaływania
zadania

300 osób
(seniorzy i dzieci)

powiat miasto Łódź

100

Miasto Łódź
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KOD
ZADANIA

ELO07

TYTUŁ ZADANIA

O kobietach niepodległych
historycznie, literacko
i współcześnie

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

34 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Poprzez projekt chcemy upamiętnić rolę łódzkich kobiet w drodze
ku niepodległości.
Celem projektu jest przybliżenie ich sylwetek, poprzez następujące
działania: spotkania autorskie, spacery z przewodnikami,
warsztaty, konkurs i pokaz mody, które wzmocnią poczucie
wspólnoty z podkreśleniem roli kobiet walczących o niepodległość
na terenie Bałut. W związku z tym projekt będzie realizowany
między innymi w filiach na terenie Radogoszcza. Historyczne
akcenty są podstawą do wspierania przedsięwzięć o charakterze
kulturalno-edukacyjnym, zwiększając świadomość na temat
wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości, przy
aktywnym udziale mieszkańców. Efektem działań będzie
zwiększenie poczucia wspólnoty, poszerzenie wiedzy historycznej,
szczególnie świadomości dotyczącej regionu, w którym istotną rolę
odegrały pisarki, działaczki, łódzkie kobiety. Zadanie obejmuje
różnorodne formy aktywizujące mieszkańców Łodzi.

Planowana liczba
odbiorców: 750

Obszar oddziaływania
zadania

Projekt będzie realizowany
na terenie dzielnicy ŁódźBałuty ze szczególnym
uwzględnieniem
Radogoszcza.

135

KOD
ZADANIA

ELO08

ELO11

TYTUŁ ZADANIA

Unihokej po sąsiedzku –
turniej unihokeja dla dzieci
i młodzieży w hali
sportowej SP Nr 4

Przez komfort do zdrowia
w Szpitalu w Łagiewnikach

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

22 041,80

Turniej unihokeja zostanie zorganizowany w terminie kwiecieńlistopad. W turnieju weźmie udział 8 zespołów. Turniej będzie
trwał 12 godzin i będzie jednodniowy Zespoły zostaną podzielone
na dwie grupy po 4 zespoły w grupie. System rozgrywek w grupie
to każdy z każdym, a następnie 2 najlepsze zespoły z grupy wezmą
udział w półfinale. Zespoły, które zajęły miejsca 3 i 4 zagrają
o lokaty 5-8. Celem jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu
życia. Dzieci spędzają bardzo dużo czasu przed komputerami,
telefonami i tabletami. Turniej będzie świetną okazją do pokazania
alternatywnej formy spędzania aktywnie czasu. Dzieci i młodzież
podczas turnieju nauczy się rywalizacji fair play i nawiąże nowe
znajomości.

28 899,00

Celem zgłaszanego projektu jest poprawa wykorzystania
Pacjenci leczeni
potencjału rehabilitacyjnego oraz zwiększenie komfortu w Oddziale Rehabilitacji
i satysfakcja pacjentów leczonych w Oddziale Rehabilitacji
Neurologicznej
Neurologicznej Szpitala im. Błogosławionego Ojca Rafała
tj. średnio 300 osób
Chylińskiego w Łodzi.
rocznie.

136 osób

Obszar oddziaływania
zadania

miasto Łódź
i województwo Łódzkie

miasto Łódź
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KOD
ZADANIA

ELO12

TYTUŁ ZADANIA

Unihokej bawi, uczy
i wychowuje –
ogólnodostępne zajęcia
dla dzieci i młodzieży w Sali
sportowej SP Nr 202

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

38 956,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne zajęcia
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut
w okresie od kwietnia do listopada. (Łącznie zostanie
przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości
h – maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe
koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy i wychowuje”.
Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci
i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt
(20 sztuk). Każdy uczestnik podpisze oświadczenie potwierdzające
znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się
z podstawowymi zasadami unihokeja, nauczą się podstawowej
techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie,
mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć
przygotują profesjonalni instruktorzy.

Podczas każdych zajęć
udział będzie mogło
wziąć 20 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

mieszkańcy
powiatu m. Łódź
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KOD
ZADANIA

ELO13

ELO14

TYTUŁ ZADANIA

Unihokej bawi, uczy
i wychowuje –
ogólnodostępne zajęcia
dla dzieci i młodzieży
w hali sportowej SP Nr 4

Przedszkole Źródłem
Zdrowia

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

36 130,00

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne zajęcia
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut
w okresie od kwietnia do listopada. (Łącznie zostanie
przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości
h – maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe
koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy i wychowuje”.
Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci
i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt
(20 sztuk). Każdy uczestnik podpisze oświadczenie potwierdzające
znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się
z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej
techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie,
mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć
przygotują profesjonalni instruktorzy.

Podczas każdych zajęć
udział będzie mogło
wziąć 20 osób.

mieszkańcy
powiatu m. Łódź

40 000,00

Zadanie „Przedszkole Źródłem Zdrowia” zakłada organizację
bezpłatnych zajęć sportowych i edukacyjnych w celu promowania
aktywności fizycznej oraz jedzenia warzyw i owoców wśród
przedszkolaków. Dla rodziców zostanie przeprowadzony warsztat
edukacyjny dotyczący rozwoju sportowego młodego człowieka.
Zajęcia będą realizowane we współpracy z placówkami
przedszkolnymi z dzielnicy Łódź-Górna. Bezpośrednimi adresatami
projektu będą dzieci z placówek przedszkolnych oraz ich rodzice.

Planowana liczba
odbiorców zadania:
ok. 1 200 osób

powiat m. Łódź –
dzielnica Łódź-Górna
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KOD
ZADANIA

ELO15

TYTUŁ ZADANIA

Unihokej bawi, uczy
i wychowuje –
ogólnodostępne zajęcia
dla dzieci i młodzieży w hali
sportowej „Anilana”

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

38 402,50

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne zajęcia
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut
w okresie od kwietnia do listopada. (Łącznie zostanie
przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości
h – maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe
koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy i wychowuje”.
Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci
i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt
(20 sztuk). Każdy uczestnik podpisze oświadczenie potwierdzające
znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się
z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej
techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie,
mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć
przygotują profesjonalni instruktorzy.

Podczas każdych zajęć
udział będzie mogło
wziąć 20 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

mieszkańcy
powiatu m. Łódź
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KOD
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

ELO16

Historia łódzkiego Jazzu –
Przegląd Jazzowych
talentów muzycznych

ELO17

Piknik integracyjny
na boisku szkolnym
Szkoły Podstawowej nr 24
w Łodzi

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

Zadanie polega na organizacji imprezy artystycznej oraz
zapoznaniem publiczności łódzkiej z historią jazzu i jej związków
z naszym województwem. W ramach zadania stworzona będzie
prelekcja o historii jazzu związanej z naszym miastem
i województwem, a na końcu perspektywiczne talenty będą mieć
możliwość zaprezentowania się na scenie z doświadczonymi
artystami polskiej sceny jazzowej na wspólnym występie.
Cele zadania:
 Zachęcenie łodzian do działań twórczych w oparciu
o artystyczny wymiar edukacji w naszym mieście.
 Przygotowanie łodzian do podejmowania, planowania
i realizacji działań artystycznych i edukacyjnych.
 Kształtowanie wrażliwości artystycznej oraz świadomego
uczestnictwa i odbioru dóbr kultury.
 Poznanie historii miasta i jego bogatego dorobku muzycznego.
Upowszechnienie kultury w nawiązaniu do historii województwa
i pamięci historycznej.

500 osób

miasto Łódź

40 000,00

Zadanie będzie polegać na organizacji pikniku integracyjnego dla
900 mieszkańców Łodzi. W ramach pikniku będą zapewnione różne
atrakcje, w tym konkursy oraz catering dla wszystkich uczestników.
Celem organizacji pikniku jest integracja i aktywny wypoczynek
rodzin z dziećmi.

900 osób
(rodzin z dziećmi)

Mieszkańcy miasta Łodzi
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TYTUŁ ZADANIA

ELO19

„OD JUNIORA DO SENIORA”
POZNANIE HISTORII
I KULTURY ZIEMI ŁÓDZKIEJ
NA SZLAKU TURYSTYCZNYM

ELO20

ELO21

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI –
BEZPŁATNE ZAJĘCIA
SPORTOWO-REKREACYJNE
DLA STUDENTÓW

Turniej wiewiór –
przyszłych mistrzyń
siatkówki

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

Projekt ma na celu rodzinne (seniorzy i dzieci) poznanie historyczne
ziemi łódzkiej, jak również pokazanie zmian jakie zaszły w obecnym
okresie – nowopowstałe atrakcje turystyczne np. ZOO Safari
w Borysewie.

300 osób

powiat miasto Łódź

40 000,00

Projekt dedykowany jest studentom. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe. Zajęcia sportowo-rekreacyjne
będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na
obiektach sportowych i rekreacyjnych. Wybór dyscyplin
sportowych realizowanych w ramach zajęć będzie zależny od
wyboru, jakiego dokonają sami uczestnicy.

Minimalna liczba
studentów objętych
zadaniem to 120 osób.

cały obszar powiatu
miasta Łódź

40 000,00

Zadanie będzie polegać na organizacji turnieju siatkówki dla
dziewczyn z podstawówki i liceum które są mieszkankami Łodzi.
Limit uczestników turnieju to 300 osób. Turniej odbywać się będzie
w wynajętej hali przez dwa dni, gdzie zawodniczki będą mieć
zapewnioną opiekę lekarską, catering i profesjonalne sędziowanie
z organizacją zawodów. Celem organizacji zawodów jest integracja
środowiska siatkarskiego i wyłonienie nowych młodych talentów –
zawodniczek które możliwe, że będą się rozwijać lub rozwijają już
w którejś z łódzkich drużyn siatkarskich.

300 osób

miasto Łódź
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ELO23

TYTUŁ ZADANIA

Unihokej po sąsiedzku –
turniej unihokeja dla dzieci
i młodzieży w sali sportowej
SP Nr 202

BOKS W RINGU,
NIE NA ULICY

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

22 920,80

Turniej unihokeja zostanie zorganizowany w terminie kwiecieńlistopad. W turnieju weźmie udział 8 zespołów. Turniej będzie
trwał 12 godzin i będzie jednodniowy. Zespoły zostaną podzielone
na dwie grupy po 4 zespoły w grupie. System rozgrywek w grupie
to każdy z każdym, a następnie 2 najlepsze zespoły z grupy wezmą
udział w półfinale. Zespoły, które zajęły miejsca 3 i 4 zagrają
o lokaty 5-8. Celem jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu
życia. Dzieci dzisiaj spędzają bardzo dużo czasu przed
komputerami, telefonami i tabletami. Turniej będzie świetną
okazją do pokazania alternatywnej formy spędzania aktywnie
czasu. Dzieci i młodzież podczas turnieju nauczy się rywalizacji fair
play i nawiąże nowe znajomości.

136 osób

miasto Łódź
i województwo łódzkie

40 000,00

Zajęcia z boksu skierowane są do młodzieży, zarówno chłopców jak
i dziewczynek, którzy zdecydują się zapisać do sekcji boksu.
Od wielu lat sekcje boksu różnych klubów realizowały zajęcia
z dziećmi „trudnymi”, które przyniosły wspaniałe efekty w postaci
wielu medali i tytułów mistrzowskich. Kadra szkoleniowa z Łodzi
ma dużą praktykę i największy nacisk kładzie na sportowopedagogiczne metody wychowawcze swoich podopiecznych.
W obecnych czasach również ważną kwestią jest zachęcenie dzieci
i młodzieży do ruchu i uprawiania sportu. Projekt ten jest
potrzebny aby odciągnąć młode osoby – dziewczęta i chłopców od
komputerów i to jest grupa adresatów tego przedsięwzięcia.
Jednym z celów jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

10

dzieci i młodzież z Łodzi
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TYTUŁ ZADANIA

Dzieciaki walczą z rakiem!
Pomoc psychologiczna
dla pacjentów oddziałów
onkologicznych szpitala
przy Spornej

Unihokej po sąsiedzku –
turniej unihokeja dla dzieci
i młodzieży w hali
sportowej „Anilana”

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

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 fizycznej, lecz także emocjonalnej.
Małym pacjentom, a także ich rodzinom (rodzicom, dziadkom
i rodzeństwu) trzeba zapewnić fachową pomoc psychologiczną.

100

Uniwersyteckie Centrum
Pediatrii. im. Konopnickiej
w Łodzi

29 390,00

Turniej unihokeja zostanie zorganizowany w terminie kwiecieńlistopad. W turnieju weźmie udział 8 zespołów. Turniej będzie
trwał 20 godzin i będzie dwudniowy Zespoły zostaną podzielone na
dwie grupy po 4 zespoły w grupie. System rozgrywek w grupie to
każdy z każdym, a następnie 2 najlepsze zespoły z grupy wezmą
udział w półfinale. Zespoły, które zajęły miejsca 3 i 4 zagrają
o lokaty 5-8. Celem jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu
życia. Dzieci spędzają bardzo dużo czasu przed komputerami,
telefonami i tabletami. Turniej będzie świetną okazją do pokazania
alternatywnej formy spędzania aktywnie czasu. Dzieci i młodzież
podczas turnieju nauczy się zasad fair play i nawiąże nowe
znajomości.

136 osób

miasto Łódź
i województwo łódzkie
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ELO27

TYTUŁ ZADANIA

Na spacer z mapą do lasu –
Arturówek

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

5 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu
na orientację fragmentu terenu Arturówka (w uzgodnieniu
z leśnictwem), która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom
i zostanie wykorzystana na zorganizowanej imprezie
popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli
wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy powiatu – młodzież,
dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Przygotowana mapa
z naniesionymi punktami kontrolnymi będzie służyć turystom
i społeczności lokalnej jako nowy produkt turystyczny w powiecie
m. Łódź.

Szacowana liczba osób,
które skorzystają
z przygotowanej mapy
dostępnej na stronie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Łódzkiego to 1 000,
w tym 100 osób, które
wezmą udział
w imprezie
popularyzującej
projekt, otrzymując
egzemplarz papierowy
mapy.

Obszar oddziaływania
zadania

powiat m. Łódź
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ELO28

TYTUŁ ZADANIA

WAKACJE Z BOKSEM

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem projektu jest zorganizowanie obozu sportowego dla dzieci
i młodzieży z terenu miasta Łodzi, trenujących boks od dłuższego
czasu, jak też dla osób, które dopiero rozpoczęły swoja przygodę
z boksem. Zgrupowanie szkoleniowe będzie zorganizowane
w czasie letnich wakacji w nadmorskim bałtyckim kurorcie.
Uczestnikami będą dzieci i młodzież ucząca się. Opiekunami będą
trenerzy, którzy posiadają bogate doświadczenie. Uczestnicy będą
się znajdować pod okiem najlepszej kadry, trenerów oprócz zajęć
rekreacyjnych (spacery, biegi, kąpiele, wycieczki) będą prowadzić
zajęcia sportowe, poszerzając tajniki boksu. Wykwalifikowana,
profesjonalna i sumienna kadra szkoleniowa zrobi wszystko, aby
odnieść najlepsze rezultaty w wychowaniu i integracji poprzez
sport środowiska nastolatków. W trakcie treningów na sali i na
świeżym powietrzu uczestnicy poprawią ogólną kondycję, będzie
wdrażana gimnastyka ogólnorozwojowa w formie zabawy
z elementami pięściarstwa – szlachetnej sztuki.

20

Obszar oddziaływania
zadania

m. Łódź
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Nie taki Internet straszny –
warsztaty kształtujące
kompetencje cyfrowe
w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Łodzi

Miód na mózg –
wyposażenie Oddziału
Udarowego z Wczesną
Rehabilitacją Neurologiczną
Szpitala Kopernika w Łodzi

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

28 900,00

8 322,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem projektu jest kształtowanie kompetencji informatycznych
uczniów i nauczycieli łódzkich szkół. Poprzez wskazanie
wartościowych stron, aplikacji i innych narzędzi TIK zaktywizujemy
uczestników do twórczych działań rozwijających zainteresowania
i umiejętności. W ramach projektu powstanie cykl zajęć
edukacyjnych dla różnych grup wiekowych na takie tematy jak:
cyberzagrożenia, krytyczna weryfikacja informacji w Internecie,
edukacyjne walory serwisów społecznościowych, legalna kultura,
gry edukacyjne, twórczość w Internecie, biblioteki cyfrowe,
programowanie, nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne dla
nauczycieli.

1 000 osób

Obszar oddziaływania
zadania

powiat miasta Łódź

Wyobraź sobie, że nagle nie możesz ruszyć prawą ręką, czujesz jak
tracisz władzę w prawej nodze, zaraz się przewrócisz! Próbujesz
wołać o pomoc, ale jedyne co wydobywa się z Twoich ust, to
Oddział Udarowy z Wczesną
bełkot. Nie wiesz gdzie jesteś ani co się dzieje. Wpadasz w panikę.
Oddział Udarowy
Rehabilitacją Neurologiczną
Tak często zaczyna się dramat osoby doznającej udaru mózgu. A to
z Wczesną Rehabilitacją
Wojewódzkiego
dopiero początek.
Neurologiczną leczy
Wielospecjalistycznego
Tracisz umiejętność mówienia, przełykania, nie umiesz już nawet
około 600 pacjentów
Centrum Onkologii
kaszleć. Musisz się tego wszystkiego od początku nauczyć. Jak
i Traumatologii
rocznie.
dziecko.
im. M. Kopernika w Łodzi
Skuteczna i profesjonalna rehabilitacja jest wtedy niezbędna.
Pomóż zapewnić ją osobom, które doznały udaru. Wesprzyj
Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną w Szpitalu
Kopernika w Łodzi.
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PULA POWIATU MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
KOD
ZADANIA

EPO01

TYTUŁ ZADANIA

„e-senior” – kurs
podstawowy z obsługi
komputera i Internetu
dla osób 60+

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Osoby 60+ są największą grupą wykluczoną cyfrowo, co negatywnie
oddziałuje na poziom ich życia oraz aktywność wspólnotową.
Projekt ma na celu obniżenie poziomu wykluczenia cyfrowego
seniorów i seniorek poprzez włączenie ich w komunikację
elektroniczną. Szkolenie zarówno od podstaw, przełamując lęk
osób starszych przed używaniem komputera, jak i nauka
wykorzystywania funkcjonalnego narzędzia jakim jest Internet
w codziennych czynnościach.

50 osób

Obszar oddziaływania
zadania

m. Piotrków Trybunalski
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EPO03

TYTUŁ ZADANIA

Bezpiecznie nad wodą, czyli
z ratownictwem wodnym
na „TY” – piknik dla
mieszkańców Piotrkowa
Trybunalskiego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem projektu jest przybliżenie tematyki związanej
z bezpieczeństwem na otwartych obszarach wodnych przez
praktyczny udział uczestników pikniku w prowadzeniu
podstawowych działań ratowniczych na wodzie oraz z zakresu KPP,
z użyciem sprzętu ratownictwa wodnego i do resuscytacji.
Praktyczne działania ratownicze wykonywane będą na tematycznie
przygotowanych 8 stanowiskach symulujących wybrane elementy
Zadanie jest planowane
rzeczywistych działań ratowniczych. Dla podniesienia atrakcyjności
dla 300 osób dorosłych,
praktyczne działania na poszczególnych stanowiskach prowadzone
młodzieży oraz dzieci –
będą w formie współzawodnictwa z podziałem na wiele kategorii.
mieszkańcy Piotrkowa
Wszyscy uczestnicy zadania mają:
Trybunalskiego
- zapewniony catering,
- możliwość skorzystania z holowania za skuterem wodnym lub
łodzią motorową na sprzęcie pneumatycznym, a dzieci dodatkowo
z wodnego toru przeszkód,
- otrzymają okolicznościowe plakietki, a najlepsi w swojej kategorii
– dyplomy.
Niezależnie wśród uczestników rozlosowane będą 3 cenne nagrody
rzeczowe.

Obszar oddziaływania
zadania

teren miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
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TYTUŁ ZADANIA

Nie tylko Piotrków
renesansowy –
cykl spotkań mających
na celu przybliżyć historię
Piotrkowa Trybunalskiego
i okolic

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

38 500,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Proponowane działanie ma na celu zorganizowanie szeregu
wydarzeń o charakterze: wycieczek, pogadanek, zajęć manualnych,
ekspozycji bądź inscenizacji, przybliżających uczestnikom
i odbiorcom, w niezwykle przystępny sposób, historię Piotrkowa
Trybunalskiego i okolic. Historie „małych ojczyzn” często nie są
w
odpowiedni
sposób
przedstawione
mieszkańcom
poszczególnych regionów, co – przez pryzmat zajęć szkolnych –
zniechęca do ich zgłębiania, a tym samym utrudnia kształtowanie
postaw patriotycznych i obywatelskich. Historia Piotrkowa
i regionu piotrkowskiego – tak istotna dla dziejów całego kraju –
wręcz wymaga cyklu popularyzujących działań.

500 osób

Obszar oddziaływania
zadania
Działanie skierowane
będzie zarówno do
mieszkańców Piotrkowa
Trybunalskiego
i sąsiadujących z nim gmin
(Sulejów, Wolbórz,
Aleksandrów, Czarnocin,
Gorzkowice, Grabica, Łęki
Szlacheckie, Moszczenica,
Ręczno, Rozprza, Wola
Krzysztoporska), jak i osób
spoza wymienionego
obszaru, zgłaszających
wcześniej chęć udziału.
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TYTUŁ ZADANIA

Wydanie publikacji
o piotrkowskiej fabryce
organów pt. „Działalność
organmistrzowska
Stanisława i Stefana
Krukowskich (1879-1963)”

„Wychowanie przez sport”
– treningi sportowe
dla dzieci i młodzieży
z aktywizacją wakacyjną

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

Zadanie pn. „Wydanie publikacji o piotrkowskiej fabryce organów
pt. »Działalność organmistrzowska Stanisława i Stefana
Krukowskich (1879-1963)«” ma na celu przywrócenie pamięci
zbiorowej i indywidualnej piotrkowian, Polaków oraz muzykologów
o znanej w XIX i XX wieku fabryce organów rodziny Krukowskich
w Piotrowie Trybunalskim. Głównym elementem zadania jest
wydanie książki w nakładzie 500 egz. autorstwa ks. Antoniego
Pietrzaka wraz z dołączona CD zawierającą fotografie, analizę
techniczną wyników pomiaru piszczałek budowanych organów
i zestawienie matematycznej analizy dyspozycji organów. Jako
podstawowe założenie zadania przyjęto bezpłatną dystrybucję
książki, w tym podczas promocji wydania w budynku głównym
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim –
Mediatece 800-lecia.

40 000,00

Projekt zgromadzi
Katolicka Szkoła
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z Piotrkowa
4 grupy dzieci
Podstawowa im. św. Jana
Trybunalskiego. Organizacja bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć
i młodzieży średnio
Bosko i Uniwersytet Jana
sportowych z elementami różnych sportów drużynowych dla dzieci
ok. 60 osób.
Kochanowskiego Filia
i młodzieży. Jednodniowe igrzyska sportowe dla dzieci i młodzieży. Odbiorcami będą dzieci
w Piotrkowie Trybunalskim,
Rekreacja oraz aktywizacja sportowa w czasie wakacji, czyli
i młodzież szkolna,
boisko przy 3 LO
wakacje na sportowo. Będą to zajęcia prowadzone w każdej grupie tj. od 8 lat do 15 roku
w Piotrkowie Tryb.
po 90 minut. Projekt zakłada 4 grupy wiekowe w sportach: piłka
życia, z Piotrkowa
i przy Przedszkolu Nr 16
siatkowa, nożna, tenis stołowy i mini gry zespołowe.
Trybunalskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

500 osób,
czyli wszyscy,
do których trafi
publikacja (w tym
odbiorcy indywidualni
oraz instytucjonalni)

miasto Piotrków
Trybunalski

150

KOD
ZADANIA

EPO08

EPO10

TYTUŁ ZADANIA

SENIOR W BIBLIOTECE –
BIBLIOTEKA DLA SENIORA

„Ratujemy życie” –
pierwsza pomoc
przedmedyczna

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA (w zł)

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

25 600,00

Zadanie polega na przedsięwzięciu działań na rzecz seniorów, nie
wykluczając przedstawicieli innych grup wiekowych. Cele zadania
Liczba uczestników –
to: promocja zachowań prozdrowotnych i rehabilitacyjnych,
100 osób. Korzystanie
zapobieganie wykluczeniu społecznemu, integracja społeczna,
z zakupionych książek
promocja form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem
oraz sprzętu jest
lokalnego potencjału turystycznego i pamięci historycznej.
możliwe dla liczby
W zadaniu przewidziano: zakup książek przystosowanych
nieograniczonej. Będą
do potrzeb osób starszych i niedowidzących (specjalne wydania);
one znajdowały się
zakup zestawu komputerowego oraz zestawu mebli
w miejscu dostępnym
ergonomicznych, organizację spotkań dla publiczności z udziałem
dla każdego mieszkańca
prelegentów o tematyce: turystyka lokalna / folklor (spacer lub
Piotrkowa.
wycieczka), rehabilitacja zdrowotna, kultura / literatura /
twórczość związana z regionem łódzkim i jego pamięcią
historyczną.

40 000,00

Przedszkola publiczne
w Piotrkowie
Trybunalskim 13 szt. –
ok. 500 dzieci.
„Ratujemy życie” to projekt, który ma na celu przeprowadzenie
Szkoły Podstawowe
szkoleń udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci
publiczne w Piotrkowie
i młodzieży w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Trybunalskim 9 szt. –
ok. 500 dzieci.
Do wyczerpania
materiałów.

Obszar oddziaływania
zadania

miasto Piotrków
Trybunalski

miasto Piotrków
Trybunalski

