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Program

Realizacja:

Finansowanie:



Cel Programu

W programie „Działaj Lokalnie” wspierane są projekty,

które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego 

i które służą pobudzaniu aktywności społecznej, poprawie jakości 

życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać

się do budowania lokalnego kapitału społecznego. 

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych

oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek,

aby w ich społecznościach żyło się lepiej.



Postawy

Program „Działaj Lokalnie” wspiera 
aktywność obywatelską
w tym m.in.: wolontariat, 
filantropię, przywództwo i 
partnerstwo.



Wartości

„Działaj Lokalnie” jest programem, który promuje takie wartości jak: 

• Zaangażowanie społeczne – wyzwalamy społeczną energię, 
komunikujemy się z naszą społecznością na bieżąco, wspieramy 
projekty będące odpowiedzią na konkretne potrzeby.

• Gotowość do podejmowania wyzwań – nie boimy się poszukiwać 
niestandardowych metod działania, wkraczać w nowe obszary
oraz promować innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów
i odbiorców wsparcia.

• Dzielenie się zasobami – działając na rzecz dobra wspólnego 
przekazujemy i pozyskujemy najróżniejsze zasoby, dbamy o jak 
najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność 
procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań.



STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ MIŁKOWIANIE
Teresa Wierzbicka

SKWEREK PRZY FONTANNIE W MIŁKOWIE –
MIESZKAŃCY RAZEM



Zgodnie z wnioskiem

• Czas realizacji projektu: 01.08-30.11.2019

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
5.700 zł, w tym 3000 zł ODL, 2.550 zł wkład własny 
niefinansowy, 150 zł wkład własny finansowy.

• Liczba osób zaangażowanych: 30 seniorów, 10 
rodziny z  dziećmi, 5 osoby bezrobotne

• Liczba zaangażowanych firm: 3

• Wolontariusze: 35

• Samorząd: Gmina Podgórzyn



Zgodnie z wnioskiem

• Z dotacji sfinansowano: materiały np. słupki, 
kosze, farby, tabliczki, kątowniki itp…

• Wkład własny to: poczęstunek podczas otwarcia 
oraz PRACA MIESZKAŃCÓW.



Skwerek



Otwarcie skwerku







Impresje ruchowe dla seniorów

Grupa nieformalna: Aktywni seniorzy 60+
Stanisław Łabędzki, Henryk Janowski, 

Piechowicki Ośrodek Kultury- Anna Kalisz



Impresje ruchowe dla seniorów



Zgodnie z wnioskiem

• Czas realizacji projektu: 15.09-31.12.2019

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
2.007 zł, w tym 1200 zł ODL, 582 zł wkład własny 
niefinansowy, 225 zł wkład własny finansowy.

• Liczba osób zaangażowanych: 30 seniorów,

• Wolontariusze: 6

• Samorząd: Gmina Piechowice, Piechowicki 
Ośrodek Kultury



Działania:

• 15 godzin zajęć dla 30 seniorów z zakresu z 
zakresu ćwiczeń dla seniorów, prowadzone 
przez specjalistkę rehabilitacji ruchowej w Sali 
Piechowickiego Ośrodka Kultury



Dzielę się pasją

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnicy

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP)



Zgodnie z wnioskiem

• Czas realizacji projektu: 12.07-12.09.2019

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
4.224 zł, w tym 2.984 zł ODL, 700 zł wkład własny 
niefinansowy, 540 zł wkład własny finansowy.

• Liczba osób zaangażowanych: 20 dzieci w wieku 
3-11 lat,

• Liczba zaangażowanych firm/podmiotów: 3

• Wolontariusze: 4

• Samorząd: Gmina Mysłakowice, 



• Działania:

• 8 zbiórek Młodzieżowej Drużyny: przeszkolenie z 
pierwszej pomocy przedmedycznej, gry, zabawy, 
poznawanie sprzętu pożarniczego, musztra, 
konkursy itp.. 

• Udział w lokalnym festynie – 1

• Wykonanie wystawy prac plastycznych w remizie 
OSP – 1

• Zakupiono: hydronetkę, wąż, hełmy, pałeczki 
sztafetowe - dla dzieci.















Kowarski Plener Rzeźbiarski

Fundacja Slow City
Mirosław Kanecki



Zgodnie z wnioskiem

• Czas realizacji projektu: 13.07-14.09.2019

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
16.624 zł, w tym 3.000 zł ODL, 9.124 zł wkład 
własny niefinansowy, 4.500 zł wkład własny 
finansowy.

• Liczba osób zaangażowanych: 1400 osób –
organizatorzy, artyści i turyści

• Liczba zaangażowanych firm/podmiotów: 6

• Wolontariusze: 10

• Samorząd: Gmina Kowary



Działania:

• Plener rzeźbiarski 8-14.09.2019 r.

• Powstało 5 postaci – rzeźb ustawionych w 
przestrzeni publicznej nawiązujące do legend i 
podań o Kowarach

• Wernisaż

• Powstanie filmu o wydarzeniu



Z aniołem przez życie

Fundacja Kropelka Potu 

Teresa Niedzielska-Fiszer, Małgorzata Jodko-Narkiewicz



Zgodnie z wnioskiem

• Czas realizacji projektu: 01.08-31.12.2019

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
6.600 zł, w tym 3.000 zł ODL, 3.250 zł wkład własny 
niefinansowy, 350 zł wkład własny finansowy.

• Liczba osób zaangażowanych: 50 osób – dzieci z 
niepełnosprawnością, rodzice oraz dzieci 
pełnosprawne i ich rodzice

• Liczba zaangażowanych firm/podmiotów: 3

• Wolontariusze: 5

• Samorząd: Szklarska Poręba, Szkoła Podstawowa



Działania:

• Sesja fotograficzna dzieci w kostiumach

• Wydanie kalendarza z dziećmi w kostiumach oraz 
ich wybranymi aniołami 

• Koncert artystki z niepełnosparwnością

• Poczęstunek











KROPLA DRĄŻY SKAŁĘ

STOWARZYSZENIE GÓRY SZALONYCH MOŻLIWOŚCI

Krystyna Pisarska



Zgodnie z wnioskiem

• Czas realizacji projektu: 15.07-30.09.2019

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
4.005 zł, w tym 3.000 zł ODL, 705 zł wkład własny 
niefinansowy, 300 zł wkład własny finansowy.

• Liczba osób zaangażowanych: 30 osób – dzieci 

• Liczba zaangażowanych firm/podmiotów: 0

• Wolontariusze: 3

• Samorząd: Gmina Janowice Wielkie, Świetlica 
Janowice Wielkie



Działania:

• 3 ekologiczne akcje, każda pod opieką innego ekologa 

specjalizującego się w problematyce wodnej: posprzątanie 

brzegów strumyków, potoków i rzeki, sporządzenie mapy 

zagrożeń: ujścia ścieków, wysypiska śmieci, zaśmieconego 

koryta rzeki, niewłaściwej regulacji rzeki oraz zwiększenia 

małej retencji poprzez nasadzenia roślin zwiększających 

magazynowanie wody w glebie (dęby, wierzby, olchy),

• posadzono 60 sadzonek drzewek, zebrano kilkanaście 

worków śmieci.

• W efekcie działań powstały raporty – mapy, opisy zagrożeń.



W projekcie „Kropla drąży skałę” wzięło udział 

30 dzieci i młodzieży ze świetlicy wiejskiej „Rudawy” 

w Janowicach Wielkich



W ramach działań przeprowadzono na terenie Janowic Wielkich 

i w okolicach 3 ekologiczne akcje, każda pod opieką innego ekologa 

specjalizującego się w problematyce wodnej. 



Zadaniem uczestników było posprzątanie brzegów strumyków, potoków i 

rzeki, sporządzenie mapy zagrożeń: ujścia ścieków, wysypiska śmieci, 

zaśmieconego koryta rzeki, niewłaściwej regulacji rzeki oraz zwiększenia 

małej retencji poprzez nasadzenia roślin zwiększających magazynowanie 

wody w glebie (dęby, wierzby, olchy). 



Pierwsza akcja poprowadzona była przez Jagodę Gawlik na trasie Janowice 

Wielkie – Dolina Janówki – Mniszków – Janowice Wielkie. Część działań 

odbyła się w Mniszkowie, 

w siedzibie Fundacji Czarodziejska Góra. 



Drugie działanie poprowadziła Ewa Leś na trasie wzdłuż kanału prowadzącego 

do dawnej fabryki papieru 

oraz wzdłuż odcinka rzeki Bóbr –

prawego i lewego brzegu od mostu kamiennego do wiaduktu kolejowego. 



Trzecie spotkanie odbyło się pod opieką Dominika Dobrowolskiego 

i objęło odcinek Hutniczego Potoku od ul. Partyzantów 

do Doliny Janówki, gdzie wpada do potoku Janówka. 



Podczas 3 akcji posadzono 60 sadzonek drzewek, 
zebrano kilkanaście worków śmieci.

W efekcie działań powstały raporty – mapy, opisy zagrożeń.



Młodzi uczestnicy projektu przekazali wszystkie zapisane spostrzeżenia władzom 

gminy oraz mieszkańcom podczas zebrania sołeckiego. 

Za udział w projekcie uczestnicy otrzymali upominki, 

m.in. imienne ekologiczne bidony.



OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE
LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR


