
Prezentacja projektów grantobiorców
programu „Działaj Lokalnie” w Ośrodku Działaj 

Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór”

Konkurs 2020



Program

Realizacja:

Finansowanie:



NAZWA grupy nieformalnej/podmiotu wspierającego: 
Zespół Szklarki, Piechowicki Ośrodek Kultury

KOORDYNATOR: Anna Kalisz

TYTUŁ PROJEKTU: „Szklarki mieszkańcom”

Piechowice



Zgodnie z raportem końcowym

• Czas realizacji projektu: 17.06-02.10.2020

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
4.722,88 zł, w tym 3.000 zł ODL, 864,88 zł wkład 
własny finansowy, 908 zł wkład własny 
niefinansowy.

• Liczba osób zaangażowanych: 11

• Liczba zaangażowanych firm: 1

• Wolontariusze: 4

• Samorząd: Gmina/Miasto TAK

• Uczestnicy: 600-900 osób



Działania w projekcie

• 6 plenerowych spacerów muzycznych – mini 
koncerty, po najgęściej zaludnionych 
obszarach Piechowic.

• Każdorazowo ok. 100-150 osób zatrzymywało 
się i/lub wyglądało z okien, na balkonach  i 
słuchało koncertu.

• Celem było przeciwdziałanie depresji i apatii 
mieszkańców Piechowic poprzez mini-
koncerty.



• Z dotacji sfinansowano: wynagrodzenia 
profesjonalnych muzyków (2 osoby) 
akompaniujących w czasie spacerów muzycznych 

• Wkład własny finansowy to: zakup środków 
ochrony dla członków zespołu: przyłbice, 
rękawiczki jednorazowe, 

• Wkład własny niefinansowy: koszty zarządzania i 
biurowe







NAZWA ORGANIZACJI: 
Stowarzyszenie Michałowice w Karkonoszach

KOORDYNATOR: Anita Zając

TYTUŁ PROJEKTU: „Rewitalizacja punktu 
widokowego w Michałowicach”

Piechowice



Zgodnie z raportem końcowym

• Czas realizacji projektu: 01.07-31.10.2020

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
5.191,91 zł, w tym 3.000 zł ODL, 1.460 zł wkład 
własny niefinansowy, 731,91 zł wkład własny 
finansowy.

• Liczba osób zaangażowanych: 10

• Liczba zaangażowanych firm: 

• Wolontariusze: 5

• Samorząd: Gmina/Miasto TAK

• Uczestnicy: 150 osób



Działania w projekcie

• Dokonano rewitalizacji historycznego punktu 
widokowego: uprzątnięto, posadzono nowe 
rośliny, wysypano kruszywo, posadowiono 
meble parkowe (stół, 2 ławki, 2 leżaki).

• Dodatkowo - podczas prac odkryto i wydobyto 
pomnik żołnierzy poległych w I wojnie 
światowej.

• Celem była rewitalizacja punktu widokowego 
w Michalowicach przy zaangażowaniu 
mieszkańców. 



• Z dotacji sfinansowano: zakup materiałów do 
rewitalizacji i mebli parkowych.

• Wkład własny finansowy to: zakup napojów, 
pączków dla potrzeb uroczystego otwarcia 
punktu widokowego, krzewów i dołożenie do 
kosztów mebli.

• Wkład własny niefinansowy: projekt skweru, 
promocja, zarządzanie.









NAZWA ORGANIZACJI: Harcerska Grupa 
Wsparcia/Uczniowski Klub Sportowy Krokus Piechowice

KOORDYNATOR: Robert Zapora

Piechowice

TYTUŁ PROJEKTU: „Znów aktywni razem”



Zgodnie z raportem końcowym

• Czas realizacji projektu: 01.07-31.10.2020

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
4.522,55 zł, w tym 3.000 zł ODL, 442,55 zł wkład 
własny finansowy, 1.080 zł wkład własny 
niefinansowy.

• Liczba osób zaangażowanych: 14

• Liczba zaangażowanych firm: 1

• Wolontariusze: 8

• Samorząd: Gmina/Miasto TAK

• Uczestnicy: 200 osób



Działania w projekcie

• 6 zajęć dla dzieci i młodzieży w plenerze: 

- teatrzyk – scenki o miejscowych legendach, 

- prace plastyczne „Moje Piechowice”, 

- „Pędzlem i farbą” czyli atrakcje w Piechowicach jak 
malowane, 

- „Poznajmy się” – gry i zabawy integracyjne, 

- Śpiewanie przy kominku, 

- „Poznajemy Piechowice” – szyfry oraz terenoznawstwo 

• 1 gra miejska w Piechowicach – wydarzenie na zakończenie

• Celem była ponowna integracja dzieci i młodzieży oraz 
powrót do aktywności po kilkumiesięcznym lock-downie.



• Z dotacji sfinansowano: materiały do zajęć, 
nagrody, transport, wyżywienie uczestników, 
plakaty, ulotki, 

• Wkład własny to: część kosztów transportu, 
plakatów i ulotek,

• Wkład niefinansowy: organizacja i przygotowanie 
zajęć, zakupy, rekrutacja, zarządzanie.







NAZWA GRUPY NIEFORMALNEJ/PODMIOTU: 
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 50+/MIEJSKA BIBLIOTEK 

PUBLICZNA W KARPACZU
KOORDYNATOR: Iwona Frytz

TYTUŁ PROJEKTU: „Książka nie gryzie – weź ją do 
domu”



Zgodnie z raportem końcowym

• Czas realizacji projektu: 01.07-11.12.2020

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
3.800 zł, w tym 3.000 zł ODL,  500 zł wkład własny 
niefinansowy, 300 zł wkład własny finansowy.

• Liczba osób zaangażowanych: 4

• Liczba zaangażowanych firm: nie

• Wolontariusze: 3

• Samorząd: Gmina/Miasto TAK



Działania w projekcie

• Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie 
2 szafek bookcrossingowych,

• Działania promujące bookcrossing,

• Wypełnienie szafek książkami.



• Z dotacji sfinansowano: projekt i wykonanie 2 
szafek,

• Wkład własny to: montaż, wyposażenie w książki 
do wypożyczenia

• Wkład finansowy: część kosztów szafek







NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie „Senior”/Gminny 
Ośrodek Kultury w Mysłakowicach

KOORDYNATOR: Marta Weinke

TYTUŁ PROJEKTU: „Integracja i aktywność 
społeczna wokół skweru przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Mysłakowicach”

Mysłakowice



Zgodnie z raportem końcowym

• Czas realizacji projektu: 01.09-30.11.2020

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
6.793,45 zł, w tym 3.000 zł ODL, 800 zł wkład 
własny niefinansowy, 2.993,45 zł wkład własny 
finansowy.

• Liczba osób zaangażowanych: 15

• Liczba zaangażowanych firm: nie

• Wolontariusze: 4

• Samorząd: Gmina/Miasto TAK

• Uczestnicy: 15



Działania w projekcie

• Drobne prace pielęgnacyjne na skwerze przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach: 
usunięcie samosiejek, nasadzenia kwiatów i 
krzewów, uprzątnięcie śmieci i szkła.

• 5 budek lęgowych dla ptaków – malowane w różne 
wzory.

• Wykonanie instalacji artystycznej - drogowskazu do 
GOK.

• Celem projektu było przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom epidemii koronawirusa poprzez integrację i 
aktywność społeczną wokół skweru i przy pracach 
na zewnątrz.



Zgodnie z wnioskiem

• Z dotacji sfinansowano:  mniejsza część 
wynagrodzenia artysty dot. instalacji artystycznej 
– drogowskaz do GOK, zakup materiałów do 
pielęgnacji skweru, zakup krzewów i kwiatów.

• Wkład własny finansowy to: większa część 
wynagrodzenia artysty, 

• Wkład niefinansowy: zarządzanie projektem









NAZWA ORGANIZACJI: Fundacja Przystanek Dobrych 
Myśli, partner Koło Wędkarskie „Szuwarek”

KOORDYNATOR: Alicja Kozak

TYTUŁ PROJEKTU: „Ratujemy nasz staw”

Janowice Wielkie



Zgodnie z wnioskiem

• Czas realizacji projektu: 22.06-23.11.202o

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
4.731,24, w tym 3.000 zł ODL, 1.140 zł wkład własny 
niefinansowy, 591,24 zł wkład własny finansowy.

• Liczba osób zaangażowanych: 3

• Liczba zaangażowanych firm: nie

• Wolontariusze: 1

• Samorząd: Gmina/Miasto TAK

• Uczestnicy: 16



Działania w projekcie

• Badania wody w stawie w Janowicach Wielkich 
„Zielona Dolna” (2 razy),

• Przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą w 
odniesieniu do wyników badania wody i działań 
zaradczych,

• Zaangażowanie lokalnej społeczności w prace i ich 
przeprowadzenie: usuniecie martwych rosli, 
napowietrzanie, nasadzenia roślin wodnych, 
zamontowania siatek itp….

• Cel: poprawa stanu wody w tym stawie poprzez 
włączenie lokalnej społeczności w prace



Zgodnie z wnioskiem

• Z dotacji sfinansowano: badania wody, zakup 
roślin i siatek

• Wkład własny niefinansowy to: prace 
nasadzeniowe i koordynacja

• Wkład własny finansowy: część kosztów badania 
wody i siatki







NAZWA ORGANIZACJI: Ochotnicza Straż Pożarna w 
Szklarskiej Porębie

KOORDYNATOR: Karolina Szalewska-Wrona

TYTUŁ PROJEKTU: „Strażacy w walce z Covid-19”

Szklarska Poręba



Zgodnie z raportem końcowym

• Czas realizacji projektu: 01.07-30.09.2020

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
4.181,59 zł, w tym 3.000 zł ODL,  zł wkład własny 
niefinansowy, 976 zł wkład własny finansowy 
206,97 zł.

• Liczba osób zaangażowanych: 9

• Liczba zaangażowanych firm: nie

• Wolontariusze: 6

• Samorząd: Gmina/Miasto TAK

• Uczestnicy: 500 mieszkańców



Działania w projekcie

• Wyposażenie 25 strażaków w środki ochrony osobistej 
przed Covid-19

• 455 mieszkańców miasta otrzymało bezpłatnie środki 
ochrony osobistej przed Covid-19 w ramach akcji w 3 
lokalizacjach w mieście,

• Edukacja jak zakładać, ściągać  maseczki, jak chronić się 
przed zakażeniem Covid-19

• Strażacy odwiedzili w  domach 20 seniorów i przekazali im 
środki ochrony osobistej, poinstruowali (wybór tych osób 
ustalony z Miejską Radą Seniorów).

• Celem było wsparcie mieszkańców oraz 20 seniorów i 
zabezpieczenie ich w pandemii Covid-19.



• Z dotacji sfinansowano: środki ochrony, maseczki 
jednorazowe i wielorazowe, rękawiczki ochronne,

• Wkład własny finansowy to: częściowe koszty 
środków ochrony,

• Wkład własny niefinansowy: praca strażaków, 
rozdanie maseczek i rękawiczek mieszkańcom 
podczas akcji, akcja edukacyjna dla mieszkańców, 
akcja odwiedzenia i przekazania 20 seniorom w 
domach środków ochrony.





NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Senior 60
KOORDYNATOR: Karolina Szalewska-Wrona

TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywni seniorzy w obliczu 
pandemii Covid-19”

Szklarska Poręba



Zgodnie z raportem końcowym

• Czas realizacji projektu: 01.07-30.09.2020

• Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 
3.80,12, w tym 3.000 zł ODL, 800 zł wkład własny 
niefinansowy, 2,12 zł wkład własny finansowy.

• Liczba osób zaangażowanych: 6

• Liczba zaangażowanych firm: nie

• Wolontariusze: 6

• Samorząd: Gmina/Miasto TAK

• Uczestnicy: 200 seniorów



Działania w projekcie

• Wyposażenie części członków Miejskiej Rady 
Seniorów w pakiety ochrony osobistej: maseczki, 
rękawiczki, płyny do dezynfekcji, którzy pracowali 
aktywnie na rzecz innych seniorów,

• Przekazanie łącznie 200 seniorom pakietów jw.

• Do seniorów najbardziej potrzebujących zanosili 
pakiety wolontariusze oraz edukowali w zakresie 
użytkowania.

• Celem było wsparcie seniorów i zabezpieczenie ich 
w pandemii Covid-19.



• Z dotacji sfinansowano: środki ochrony –
maseczki, rękawice, płyny dezynfekcyjne. 

• Wkład własny niefinansowy to: praca 
wolontariuszy – pakowanie i roznoszenie 
pakietów seniorom zamkniętym w domach, 
odwiedziny seniorów w domach, utrzymanie 
kontaktu.

• Wkład własny finansowy: część kosztów środków 
ochrony.




