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Sprawozdanie merytoryczne   

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek  

za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 

 

 

I. Informacje podstawowe o Stowarzyszeniu 

Nazwa – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek 

Adres siedziby -  87-800 Włocławek, ul. Żabia 12 A,  

adres Biura LGD – 87-800 Włocławek, ul. Piekarska 6 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 09.12.2015 r. 

Numer KRS - 0000590987 

Numer REGON - 363200120 

Numer NIP – 8883123916 

 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia: 

1. Prezes Zarządu – Monika Jabłońska do 06.12.2020 r. 

2. Prezes Zarządu - Małgorzata Kamińska-Tomaszkiewicz od 22.12.2020 r. 

3. Wiceprezes Zarządu– Katarzyna Elżbieta Balcer do 22.12.2020 r. 

4. Wiceprezes Zarządu – Andrzej Walczak 

5. Sekretarz Zarządu – Jerzy Chudzyński  

6. Skarbnik Zarządu - Janusz Drożdżewski  

7. Członek Zarządu - Marcin Lewandowski 

 

 

Cele statutowe  

Celami Stowarzyszenia są: 

1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (w skrócie „LSR”), w tym poprzez udzielanie 

wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskania 

środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz innych projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

2. wspieranie i animacja lokalnej społeczności w rozwiązywaniu problemów społecznych 

związanych z ubóstwem, bezrobociem, wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnością, 

równością szans kobiet i mężczyzn, osób w wieku emerytalnym, grup etnicznych; 
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3. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, gospodarczej, budowa lokalnych 

partnerstw i integracji środowiskowej, działań wspierających integrację europejską, rozwijanie 

kontaktów i współpracy między społecznościami, promocja miasta Włocławka; 

4. wspieranie działań wspomagających rozwój nauki, techniki, zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, działań na rzecz rodziny, praw dziecka, 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu, kultury, ochrony środowiska, ekologii, organizacji i promocji wolontariatu, rozwoju 

sektora pozarządowego; 

5. ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych LSR; 

6. szeroko rozumiana rewitalizacja. 

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizowanych celów statutowych, opis 

głównych zdarzeń prawnych I działalności o skutkach finansowych 

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie:  

1) przedsięwzięć o charakterze animacyjnym, informacyjnym, szkoleniowym, w tym w 

szczególności seminariów, szkoleń, warsztatów, klubów samopomocy, świetlic 

środowiskowych, klubów młodzieżowych, usług wzajemnościowych i samopomocowych; 

2) konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, takich jak koncerty, 

festiwale, targi, pokazy, wystawy, konkursy, wydawnictwa, spotkania integracyjne, służące 

zwłaszcza promocji miasta Włocławek i jego tożsamości kulturowej i współpracy z różnymi 

partnerami publicznymi i pozarządowymi; 

3) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym 

opracowywanie i druk materiałów informacyjnych, broszur, folderów, plakatów, materiałów 

audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie 

innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym; 

4) doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją wypracowanej 

strategii; 

5) punktów informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa, poradnictwa i wsparcia organizacji 

pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich; 

6) udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego 

podmiotom prawa przyczyniającym się do realizacji celu Stowarzyszenia.  

2. Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się również poprzez:  
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1) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi działającymi w 

zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;  

2) prowadzenie działalności naukowo - badawczej; 

3) wspieranie inicjatyw innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest 

zbieżna z celami Stowarzyszenia; 

4) podejmowanie zadań sprzyjających rozwojowi szkolnictwa, edukacji , oświaty, ekonomii 

społecznej, ochrony dóbr kultury, turystyki regionalnej; 

5) promocję miasta Włocławka i jego tożsamości kulturowej w programach radiowych i 

telewizyjnych, a także z wykorzystaniem internetu i innych innowacyjnych środków przekazu; 

6) prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych; 

7) przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczególnym planowaniem 

inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług, zgodnie z założeniami LSR. 

 

Działania Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym 

 

Realizowane projekty: 

 

1. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność nr SZ-IV-R.433.7.2016 podpisana w dn. 19 maja 2016 r. na kwotę 1 451 929,49 zł 

 

2. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji – LGD Miasto Włocławek II”, podpisana w dn. 

26.06.2019 r., czas realizacji od 01.04.2019 r. do 30.06.2023 r. 

 Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji  

Miejsce realizacji projektu – miasto Włocławek  

Wartość projektu to 852.685,48 zł, z czego dofinansowanie wynosi 810.051 zł, wkład własny 42.634,28 

zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na 

obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020.  

Nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0007/19. 

Projekt dotyczy wsparcia na rzecz kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie 

LSR, w tym realizacja planu komunikacji. Osiągnięcie zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez 

wsparcie na rzecz kosztów bieżących funkcjonowania Stowarzyszenia, doskonalenie umiejętności osób 

uczestniczących w realizacji LSR, a także wsparcie procesu animacji związanej z realizacją LSR dzięki 
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prowadzeniu przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów. Koszty bieżące związane są 

z zarządzaniem wdrażania LSR i obejmują następujące koszty: koszty personelu, koszty szkoleń rady 

decyzyjnej i zarządu stowarzyszenia, stałe koszty prowadzenia biura itp.  

Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia 

wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz 

wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. Ma na 

celu upowszechnianie idei LSR wśród szerokiego grona odbiorców, wspieranie lokalnych liderów, 

organizacji pozarządowych. W jego zakresie przewidziano realizację takich działań jak min. 

przeprowadzenie akcji informacyjnej, szkolenia skierowane do lokalnych liderów i organizacji 

pozarządowych. Wnioskodawca zakłada, że spotkania informujące o założeniach LSR będą realizowane 

również poza biurem LGD.  

Grupę docelową stanowi LGD Miasto Włocławek oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, 

działające na terenie objętym LSR.  

Kwota przeznaczona na wsparcie kosztów bieżących: 631.785,48 zł. 

Kwota przeznaczona na wsparcie działań animacyjnych: 220.900,00 zł. 

 

3. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – Lokalna Grupa 

Działania Miasto Włocławek” nr UM_SE.433.1.240.2017, podpisana w dn. 28.12.2017 r.  

 Celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców 

Miasta Włocławek objętych LSR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 

30.06.2023r.   

Miejsce realizacji projektu – miasto Włocławek 

Głównym problemem grupy docelowej jest wykluczenie społeczne. Z diagnozy obszaru objętego LSR 

wynika, iż problemami, z jakimi borykają się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem to m.in.: 

bezrobocie, niedostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy, 

niedostosowanie wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej do oczekiwań grupy, niski poziom 

aktywności obywatelskiej, mała ilość oddolnych inicjatyw lokalnych, mała ilość lokalnych liderów, niski 

poziom wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej, niewystarczająca liczba miejsc świadczenia 

usług społecznych. 

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie 

mieszkańców Miasta Włocławek objętych LSR w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej w okresie 

do 30.06.2023r. 

W ramach projektu zaplanowano wsparcie 605 osób z obszaru Włocławka, w tym 585 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem i 20 osób z otoczenia tych osób. 

Wskaźniki produktu: 
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 

(RLKS) – 585 osób (351 K+ 234M) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej 

integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 505 osób (303K+202M) 

liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętym 

wsparciem w programie 20 osób (10K +10M) 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (RLKS) – 10 osób (6 K + 4 M) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu (RLKS) – 17 osób (10 K+ 7 M) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność 

społeczna – 284 osób (170K + 117 M) 

Zaplanowano łącznie 14 naborów projektów. Uwzględniono koszty racjonalnych usprawnień. 

Całkowita kwota projektu 4.782.827,11 zł; dofinansowanie - 4.065.403,00 zł 

Termin realizacji: 01.01.2018-30.06.2023 r. 

W ramach realizowanego projektu w roku 2020 przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie, 

w ramach którego została zgłoszona następująca liczba wniosków grantowych:  

- Nabór 1/G/2020: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy (w 

tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, 

coaching rówieśniczy) ilość złożonych wniosków: 0 na wnioskowaną kwotę pomocy 0,00 zł. 

- Nabór 2/G/2020 -Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe 

(w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, 

coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym - ilość 

złożonych wniosków – 4 wnioski, z czego 3 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 144.000,00 zł. 

- Nabór 3/G/2020 - Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności 

obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów 

lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;  inne rozwiązania w zakresie organizowania 

społeczności lokalnej i animacji społeczne: ilość złożonych wniosków: 7 wniosków, z czego 7 otrzymały 

dofinansowanie na łączną kwotę 298.345,00 zł (rezygnacja z realizacji wniosku przez jednego z 

beneficjentów za kwotę 28.056,00 zł – ostateczna kwota na nabór 270.289,00). 

- Nabór 4/G/2020 -  Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy 

(w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, 

coaching rówieśniczy) ilość złożonych wniosków: 0 na wnioskowaną kwotę pomocy 0,00 zł. 
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W ramach oceny wniosków do realizacji wybrano następujące wnioski: 

 - Nabór 5/G/2020 - Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności 

obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów 

lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;  inne rozwiązania w zakresie organizowania 

społeczności lokalnej i animacji społeczne: ilość złożonych wniosków: 11 wniosków, z czego 8 

otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 393.298,00 zł. 

Projekty, które otrzymały dofinansowanie na realizację grantów: 

 

2/G/2020/001 

Zespół Szkół nr 11 

Tytuł: Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem 

Kwota dofinansowania: 44.000,00 zł 

Celem głównym projektu jest założenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego „Jedenastka” dla 24 

osób (16 uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym z klas 4-7 i 8 osób dorosłych z ich otoczenia) 

w okresie od 01 września 2020 do 31 marca 2021. 

Działalność klubu opiera się na realizacji 6 modułów zajęć tematycznych: 

– Zajęcia językowe 

– Zajęcia matematyczne 

– Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym 

– Zajęcia sportowo-rekreacyjne 

– Zajęcia terenowe 

– Gry planszowe 

  

2/G/2020/003 

WKS Włocłavia 

Tytuł: Zabawa-sport-nauka – to jest to czego szukam 

Kwota dofinansowania: 50.000,00 zł 

Projekt skierowany jest do grupy dzieci w wieku 10-13 lat pochodzących z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, mających ograniczony dostęp do różnorodnych form aktywności w czasie 

pozaszkolnym. Celem głównym projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dla 20 osobowej grupy 

dzieci i młodzieży w okresie od 1 października 2020 do 31 stycznia 2021 poprzez umożliwienie poznania 

różnych form aktywności, a także wsparcie procesu edukacyjnego, wzmocnienie procesu integracji 

społecznej, rozwoju zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych. 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania: 

– Zajęcia sportowe 
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– Warsztaty z psychologiem 

– Wsparcie w procesie edukacyjnym 

– Wycieczka do Warszawy 

– Wyjście grupowe na mecz 

  

2/G/2020/004 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. ST. BM 

Tytuł: Akademia edukacyjno – twórcza 

Kwota wsparcia: 50.000,00 zł 

Projekt realizowany jest w formie Klubu Młodzieżowego od 1 października 2020 do 30 kwietnia 2021, 

adresowany do 9-osobowej grupy dzieci i młodzieży (4K i 5M) zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym oraz 9-osobowej grupy dzieci i młodzieży (5K i 4M) z otoczenia zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru Miasta Włocławek. Głównym celem projektu jest 

aktywizacja społeczna oraz integracja społeczna dzieci i młodzieży, a także wzrost umiejętności 

rozwojowych, psychologicznych, poznawczych i społecznych. 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania: 

– Warsztaty językowe – nauka języka hiszpańskiego 

– Warsztaty muzyczno-wokalne – nauka gry na gitarze i ukulele z elementami śpiewu 

– Warsztaty plastyczno-techniczne 

– Warsztaty teatralne 

– Warsztaty z psychologiem 

– Konkurs piosenki 

– Wystawienie sztuki teatralnej 

  

3/G/2020/001 

Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA 

Tytuł: Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek II 

Kwota wsparcia: 36.007,00 zł 

Celem projektu jest wsparcie integracji grupy 20 cudzoziemców zamieszkujących teren Gminy M. 

Włocławek poprzez świadczenie usług edukacyjnych w postaci zajęć aktywizacyjnych i zajęć z j. 

polskiego oraz wspieranie procesów integracyjnych w ramach organizowanych spotkań otwartych i 

pomocy różnorodności kulturowej w okresie od 01 października 2020 do 30 kwietnia 2021. 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania: 

– Zajęcia – nauka języka polskiego 

– Warsztaty aktywizujące – eko warsztaty 
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– Spotkania kulturowe 

– Doradztwo zawodowe – wsparcie psychologiczne 

  

3/G/2020/002 

Przedszkole Publiczne nr 16 

Tytuł: Sensoryczny ogród Ekoludka – inspiracja i rozwój dla aktywności społecznej 

Kwota wsparcia: 44.638,00 zł 

Projekt kierowany jest do 20 osób zagrożonych ubóstwem i poczuciem niskich kompetencji 

społecznych i zaradności życiowej oraz osób z ich otoczenia. Osoby te poprzez uczestnictwo w 

warsztatach z trenerem biznesu, psychologiem, dietetykiem, kreatorem ogrodów i specjalistą od 

aktywności ruchowej poszerzą swoje kompetencje uniwersalne i korzystając ze wskazówek, będą 

podejmowali działania w przestrzeni niedyrektywnej w celu stworzenia ogrodu dającego możliwość 

wielosensorycznego oddziaływania na rozwój dzieci wieku przedszkolnym i stanowiącym środowisko 

przyrodnicze pozytywnie wzmacniające  mikroklimat osiedla, tworzącym przestrzeń dla żywej edukacji. 

Termin realizacji: od 1 października 2020 do 30 kwietnia 2021. 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania: 

– Warsztat 1 – poznanie zasad pracy projektowej 

– Warsztat 2 – bioróżnorodność warunkiem zdrowia psychofizycznego człowieka 

– Warsztat 3 – tworzenie miejsc relaksacji w najbliższym otoczeniu ze szczególnym podkreśleniem roli 

przyrody 

– Warsztat 4 – piramida żywnościowa XXI wieku ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie 

roślin pochodzących z samouprawy (np. zioła) 

– Warsztat 5 – aktywność fizyczna gwarantem dobrostanu 

– Warsztat 6 – rola zmysłów w rozwoju człowieka ze zwróceniem uwagi na specyficzne potrzeby 

edukacyjne człowieka na każdym etapie życia 

– Strefy ogrodu o wyznaczonym oddziaływaniu na rozwój umysłowy – plac zabaw dla dzieci młodszych 

i starszych, ogród ziołowo – warzywny, kwietna łąka, relaksacja wśród traw, mini las, kwietniki 

– Spotkanie integracyjne – prezentacja efektów działań uczestników projektu 

  

3/G/2020/003 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. ST. BM 

Tytuł: Trzeźwienie przez kulturę 2 

Kwota wsparcia: 49.972,00 zł 

Celem ogólnym jest podniesienie kompetencji społecznych, efektywności społecznych, emocjonalnych 

oraz podniesienie aktywizacji społecznych dla mieszkańców Włocławka, którzy są uzależnieni i 
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współuzależnieni od alkoholu. Wsparciem zostaną objęci 24 mieszkańcy w wieku od 18 do 70 lat (12 

osób, w tym 5K i 7M, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 12 osób, w tym 7K i 5M, 

z ich otoczenia). W okresie 1 października 2020 do 31 kwietnia 2021 osoby uzależnione od alkoholu 

czy narkotyków oraz osoby współuzależnione, czyli ich rodziny i bliscy otrzymają wsparcie, co poprawi 

i podniesie ich jakość życia społecznego, emocjonalnego i psychicznego, przyczyni się do rzucenia 

nałogu oraz podniesienie możliwości rozwoju ludzi zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem oraz ich 

rodzin. 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania: 

– Zajęcia z terapeutą uzależnień 

– Zajęcia z doradcą od spraw kryzysowych 

– Zajęcia z psychologiem 

– Zajęcia z socjoterapeutą 

– Zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze, ukulele, wspólne śpiewanie, karaoke 

– Zajęcia z trenerem personalnym 

– Konsultacje z psychiatrą 

– Konsultacje z prawnikiem 

– Zajęcia fitness, trener personalny, zumba 

– Warsztaty florystyczne – świąteczne 

– Impreza integracyjna, karaoke dla mieszkańców Włocławka 

– Kino plenerowe dla lokalnej społeczności 

- Kolacja wigilijna 

– Śniadanie wielkanocne 

  

3/G/2020/004 

Stowarzyszenie Amazonki 

Tytuł: Senior uczący się i aktywny 

Kwota wsparcia: 49.346,00 zł 

W okresie od 1 września 2020 do 31 marca 2021 30-stu Seniorów, w tym 27 osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (23K i 4M) oraz 3 osoby z ich otoczenia (3K), podniesie swoją 

aktywność społeczną poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, podniesienie 

kompetencji społecznych uczestników, wzrost aktywności fizycznej uczestników, w szczególności osób 

niepełnosprawnych, propagowanie wolontariatu oraz animacji społecznej na obszarze LSR oraz 

nawiązanie więzi społecznych. 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania: 

– Warsztaty informatyczne 
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– Warsztaty psychologiczne 

– Warsztaty manualne 

– Warsztaty z wizażu 

– Zajęcia sportowe – gra w kręgle, wspólne wędrówki z kijkami 

– Warsztaty kulinarne 

– Wyjazdy integracyjne – Kłóbka, Golub Dobrzyń, Wólka k/Aleksandrowa 

– Impreza integracyjna dla społeczności lokalnej 

  

3/G/2020/005 

Klub sportowy Be Active 

Tytuł: Aktywny Senior 

Kwota wsparcia: 40.966,00 zł 

Projekt ma na celu zaktywizowanie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po 55 

roku życia poprzez zajęcia sportowe oraz poprawić samozadowolenie ze swojego zdrowia oraz ogólnej 

sprawności fizycznej, a także poprawić umiejętności posługiwania się smartfonem i komputerem. W 

projekcie weźmie udział 12 osób zagrożonych ubóstwem i 8 osób z otoczenia. Łącznie 20 osób. Termin 

realizacji: od 30 października 2020 do 30 maja 2021. 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania: 

– Moduł Fitness – zajęcia ruchowe dla kobiet i mężczyzn, kształtujące siłę, wytrzymałość i kondycję, 

zawierające profilaktykę upadków, bólów kręgosłupa 

– Moduł Multisport – połączenie różnych form aktywności fizycznej z wykorzystaniem dodatkowego 

sprzętu sportowego, a także jazda na rowerze stacjonarnym, gra w tenisa stołowego, badmintona 

– Moduł Cardio Tenis – zajęcia nauki gry w tenisa ziemnego prowadzone w formie dostosowanej do 

wieku 

– Moduł Nordic Walking – zajęcia cardio na wolnej przestrzeni 

– Moduł Zmotywowany Senior – zajęcia kształtujące motywację i poprawiające samoocenę 

– Moduł Nowoczesny Senior – zajęcia nauki obsługi smartfonów i komputerów 

– Zajęcia otwarte z uczestnictwem w Turnieju Tenisowym, na które zostanie zaproszona dzieci i 

młodzież grająca w tenisa wraz z rodzicami 

  

3/G/2020/006 

Nowoczesny Włocławek 

Tytuł: Włocławek Nowoczesna Kobieta – wsparcie pozycji społeczno-gospodarczej włocławskich 

kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Kwota wsparcia: 49.360,00 zł 
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Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa grupy 15 kobiet zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym oraz 5 osób z ich otoczenia, poprzez prowadzenie zajęć zwiększających 

świadomość sprawczości, przygotowujących do podjęcia działalności gospodarczej, podnoszących 

samoocenę i  motywację oraz wpływających na wykształcenie pozytywnych nawyków zdrowego 

odżywiania i prowadzenia czynnego trybu życia. Termin realizacji: od 1 października 2020 do 30 

kwietnia 2021. 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania: 

– Indywidualne Doradztwo Zawodowe 

– Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne 

– Zajęcia Motywacyjne 

– Szkolenia z Przedsiębiorczości 

– Warsztaty Zdrowia 

– Zajęcia z Dietetykiem 

– Warsztaty Urody 

– Spotkanie otwarte 

– Zajęcia sportowe 

 

5/G/2020/001 

My School Centrum Szkoleniowo-Językowe Małgorzata Wiśniewska 

Tytuł: Jestem na czasie! – kompetencje społeczne i e-kompetencje 

Kwota wsparcia: 50.000,00 zł  

Celem projektu jest objęcie wsparciem 20 mieszkańców miasta Włocławek zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz cyfrowym. Projekt zakłada działania mające na celu zwiększenie aktywności 

społecznej i integracji społecznej, włączając w to również aktywizację online, niezwykle istotną w 

obecnych czasach, kiedy to kontakty osobiste zostały ograniczone, a wiele aktywności przeniosło się 

do Internetu.  

W projekcie weźmie udział łącznie 20 osób (podzielonych na 2 grupy), które będą uczestniczyć w 

warsztatach i zajęciach grupowych oraz indywidulanych t.j: 

- spotkanie indywidulane z coachem (2,5 godz./uczestnik) 

- warsztaty grupowe makramy (6 godz./grupa) 

- warsztaty grupowe kompetencji społecznych MaxieDISC (12 godz./grupa) 

- warsztaty grupowe kompetencji e-społecznych (12 godz./grupa) 

- zajęcia grupowe kompetencji językowych (32 godz./grupa). 

Po zakończeniu warsztatów makramy uczestnicy przekażą swoje prace na wybrane lokalne aukcje 

charytatywne, co zwiększy ich integrację społeczną. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w niezbędne 



12 
 

materiały do zajęć oraz tablet, które otrzyma na własność, aby efekty wypracowane podczas projektu 

wzmacniał po zakończeniu uczestnictwa. 

 

5/G/2020/002 

Liga Ochrony Przyrody  

Tytuł: Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody 

Kwota wsparcia: 47.240,00 zł  

Celem naszego projektu jest integracja mieszkańców Włocławka z ich otoczeniem przy wykorzystaniu 

zasobów przyrodniczych miasta. Beneficjenci zostaną włączeni w działania społeczne na rzecz miasta 

poprzez tworzenie ogrodu - miejsca, w którym będą mogli spędzać czas. Przyczyni się to do ich 

aktywizacji społecznej , grupy zagrożonej wykluczeniem. Ogród stanie się odpowiedzią na potrzeby 

mieszkańców, zachęcając ich do wyjścia z domów i spędzenia czasu w otoczeniu kolorowych i 

pachnących kwiatów. Ideą ogrodu jest to, żeby mieszkańcy mogli poczuć się w nim jak w prywatnym 

ogrodzie. 

Projekt przewiduje organizację warsztatów proekologicznych. Przeprowadzone zostaną w wersji 

teoretycznej (uczestnicy poznają podstawy stworzenia ogrodu) i zajęć praktycznych (taki ogród 

stworzą) oraz promującej inicjatywę.  

 

5/G/2020/003 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM 

Tytuł: Zielona Przystań 

Kwota wsparcia: 46.200,00 zł  

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców Włocławka (4K i 8M) osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i 

edukacyjnej (m.in. w zakresie wsparcia psychologicznego, wsparcia terapeuty zajęciowego, zajęć z 

trenerem personalnym, zajęć muzycznych, sportowych). Uzupełnieniem realizacji projektu będzie 

przeprowadzenie imprez integrujących lokalną społeczność. Kompleksowe wsparcie spowoduje 

rozwinięcie kontaktów między różnymi grupami oraz budowanie pozytywnych relacji miedzy 

społecznościami lokalnymi. Będzie ono miejscem spotkań aktywnych mieszkańców i posłuży do 

realizacji. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i 

animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i 

integracyjnych skierowanych do 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  W 

ramach projektu zostaną zorganizowane następujące formy wsparcia: 
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- zajęcia z psychologiem; grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych i indywidualne 

poradnictwo psychologiczne mające na celu wywołanie motywacji do integracji społecznej, rozwój 

osobisty poprzez oddziaływanie psychologiczne i psychospołeczne. 

- Zajęcia z terapeuta uzależnień – analiza i diagnoza zaburzeń zachowania spowodowanego używaniem 

substancji psychoaktywnych, prowadzenie terapii psychoedukacyjnej, psychospołecznej i 

profilaktycznej.  

- Zajęcia z terapeuta zajęciowym - rozpoznanie i diagnoza potrzeb bio-psych-społecznych. Prowadzenie 

terapii w oparciu o zainteresowania, potrzeby i możliwości UP, prowadzenie zajęć w ramach poprawy 

stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania oraz integracji ze środowiskiem 

lokalnym.  

- Zajęcia z trenerem personalny: spotkania grupowe i indywidualne wsparcie. Opracowanie planu 

treningu na podstawie oceny poziomu sprawności psycho- fizycznej, indywidualny dobór programu 

ćwiczeń oraz diety dla każdego uczestnika. 

- Zajęcia muzyczne - kreatywne zajęcia muzyczne prowadzone, aby stworzyć podstawy do 

samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych, oraz zachęcenia do dalszego 

kształcenia muzycznego i organizacji czasu, prowadzone metodą ćwiczeń, nauka gry na gitarze i 

ukulele.  

- Kino plenerowe – 5 spotkań mające na celu podniesienie poziomu kultury, rozwoju zainteresowania 

sztuką. 

- 3 Spotkania integracyjne - animacje, zabawy ruchowe, mające na celu aktywizację  ze społecznością 

lokalną.  

W ramach terapii zajęciowej odbędą się warsztaty stolarskie na których, uczestnicy projektu w ramach 

integracji, współpracy i terapii własnoręcznie wykonają ławeczki/siedziska i stoliki ogrodowe. 

Uczestników projektu pracy stolarskiej będą uczyć wolontariusze jednocześnie sprawując nadzór nad 

bezpieczeństwem uczestników. W ramach zajęć z terenem personalnym odbywać się będą zajęcia 

sportowe prowadzone, aby podnieść ogólną sprawność i wydolność organizmu, zrozumienie potrzeby 

dbania o swoje zdrowie, oraz kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach. Uczestnicy będą mogli kontynuować ćwiczenia sportowe przez cały okres projektu w 

dowolnym czasie i tempie w siłowni plenerowej jak również w przygotowanej sali.  

 

5/G/2020/004 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM 

Tytuł: Zielone Ogrody 

Kwota wsparcia: 49.958,00 zł  
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Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym i 4 osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzyma 

kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. w zakresie doradztwa 

psychologicznego, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych), poprzez prowadzenie działań 

integracyjnych i edukacyjnych (zdobycie wiedzy w zakresie zdrowego stylu odżywiania, tworzenia 

przedmiotów artystycznych, zdobycie zdolności krawieckich, tworzenie ziołowych ogrodów, miejsca w 

którym będą mogli spędzać czas, przygotowywanie i organizacja spotkań integracyjnych).  

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji 

społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych 

skierowanych do 12 osób. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów: 

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny 

 - Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo indywidualne mające na 

celu wywołanie motywacji, rozwój osobisty, społeczny uczestników poprzez oddziaływanie 

psychologiczne i psychospołeczne. 

- Warsztaty Hortiterapii, które podniosą wiedzę dotyczącą hodowli ziół, roślin, kwiatów i ich znaczenia 

ekologicznego. Założone zostaną kieszonkowe zielniki: ziołowe i kwiatowe na terytorium Parafii oraz 

tworzone będą „Ogrody w słoiku” i „Zielone bukiety”. Będą one stanowiły dla uczestników oraz 

społeczności lokalnej element nie tylko edukacyjny czy terapeutyczny, ale również relaksacyjny. Bardzo 

ważnym aspektem przeprowadzonych zajęć edukacyjno-praktycznych będzie dla uczestników 

możliwość ́ przekazania społeczności lokalnej wiedzy, dotyczącej uprawy ziół i ich zastosowania w 

codziennym życiu. 

Moduł II- Edukacyjno-Zdrowotny 

- Warsztaty dietetyczne - zasady zdrowego żywienia, ogrody ziołowe, ich rola w życiu, profilaktyka 

lecznicza, śniadania na trawie.  

- Warsztaty krawieckie „Kącik dla mnie i dla Ciebie”, których celem będzie integracja uczestników oraz 

zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu szycia poprzez wykonanie przez uczestników 

prostych prac krawieckich za pomocą maszyny do szycia. Uczestnicy nauczą się sporządzania wykrojów 

i szablonów służących do uszycia prostych elementów takich jak poduszki, maskotki, zagłówki itp. 

Wykonane poduszki będą stanowiły siedziska i oparcia w „Zielonej Przystani”, natomiast maskotki będą 

przekazane dzieciom, które wezmą udział w pikniku integracyjnym na zakończenie projektu. 

- Warsztaty rękodzieła artystycznego makrama, których celem przedsięwzięcia jest integracja 

uczestników poprzez wspólną naukę i tworzenie rękodzieła.  

Moduł III Integracyjny  

- „Zielona Przystań” - spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej   

- „Śniadanie na trawie” - spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej   
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- „Piknik Rodzinny” na zakończenie projektu - spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej 

- Wyjazd do Szczutkowa - Wyjazd integracyjny do gospodarstwa ekologicznego w Szczutkowie 

 

5/G/2020/005 

Fundacja NOVUM 

Tytuł: SZKOŁA RADOŚCI 

Kwota wsparcia: 50.000,00 zł  

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 10 osób wykluczonych społecznie i 

10 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie w okresie od 31.03 do 30.07.2021 r. 

Celem przeprowadzanych zajęć będzie podniesienie kompetencji rodzicielskich a w konsekwencji 

budowanie zdrowych, sprzyjających wychowaniu więzi. U rodziców zostanie pogłębiona świadomość 

samego siebie, co w efekcie będzie sprzyjało pozytywnym kontaktom z dzieckiem, jak i otoczeniem. 

Obecność dzieci jest tak ważna w projekcie, gdyż dzieci uczą się poprzez "modelowanie", czyli 

obserwowanie zachowań innych ludzi.  

Warsztaty zostały podzielone na 10 tematycznych cykli z zakresu:  

1. Integracji 

2. Komunikacji 

3. Budowania więzi 

4. Zaspokajania potrzeb 

5. Wyrażania uczuć 

6. Wspólnych działań (część 1) 

7. Wspólnych działań (część 2) 

8. Terapii tańcem 

9. Terapii dotykiem 

10. Zdrowego trybu życia 

 

5/G/2020/009 

Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego 

Tytuł: Scena bez barier 

Kwota wsparcia: 49.900,00 zł  

W ramach projektu Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego zorganizuje cykl zajęć 

warsztatowych i spotkań ze specjalistami, które adresowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym.  

Celem projektu jest aktywne włączenie w życie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz ich opiekunów. W projekcie weźmie udział 14. uczestników, a sam projekt realizowany będzie od 
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31 marca 2021r. do 30 września 2021r. (warsztaty: maj - wrzesień 2021r.). Warsztaty obejmują min. 

rozbudowane zajęcia teatralne oraz zajęcia plastyczne. Zwieńczeniem zajęć teatralnych będzie 

wspólne przygotowanie przedsięwzięcia scenicznego, w którym czynny udział wezmą osoby z 

niepełnosprawnością. Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia muzykoterapii, kurs wizażu, a także 

konsultacje logopedyczne i spotkania z psychologiem.  

Warsztaty o charakterze artystycznym, ruchowym i integracyjnym będą realizowane przez 

pracowników Teatru oraz partnerów zewnętrznych. Poza wykwalifikowanymi specjalistami z 

poszczególnych dziedzin w organizacji zajęć będą pomagali wolontariusze – członkowie zespołów 

teatralnych: "SKENE" i "Teatru Ludzi Upartych". Celem zajęć jest poprawienie umiejętności 

funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej, 

rozwijanie umiejętności twórczych, pobudzanie do aktywnego działania poprzez podniesienie poczucia 

własnej wartości, przełamywanie barier emocjonalnych oraz integracja różnych grup społecznych. 

 

5/G/2020/010 

Gmina Miasto Włocławek/ Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 

Tytuł: Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” 

Kwota wsparcia: 50.000,00 zł  

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji 

społecznej poprzez prowadzenie działań merytorycznych skierowanych do 8 osób z 

niepełnosprawnością oraz 5 osób z ich otoczenia zamieszkałych we Włocławku w okresie od 

30.03.2021 roku do 31.07.2021 roku.  

W zakresie ww. działań przewidziano: 

I. Działania indywidualne dla ON 

- usprawniająco - aktywizujących (fizjoterapeuta, opiekun), 

- działania edukacyjne (pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta). 

- trening motywacyjny z psychologiem 

Dla opiekunów osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są przewidziane: 

II. Działania środowiskowe: 

- warsztaty grupowe edukacyjne w grupach tematycznych z pielęgniarką, terapeutą, animatorem, 

pracownikiem socjalnym, fizjoterapeutą 

III. Animacja Społeczno - Kulturalna przewiduje spotkania w Browarze B, Rejs statkiem po Wiśle, wizytę 

w Osadzie Popowo. 

 

5/G/2020/011 

Gmina Miasto Włocławek/ Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 
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Tytuł: Centrum „AKTYWNY SENIOR 2” 

Kwota wsparcia: 50.000,00 zł  

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji 

społecznej poprzez prowadzenie działań merytorycznych skierowanych do 8 osób z 

niepełnosprawnością oraz 5 osób z ich otoczenia zamieszkałych we Włocławku w okresie od 

30.03.2021 roku do 31.07.2021 roku.  

W zakresie ww. działań przewidziano: 

I. Działania indywidualne dla ON 

- usprawniająco - aktywizujących (fizjoterapeuta, opiekun), 

- działania edukacyjne (pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta). 

- trening motywacyjny z psychologiem 

Dla opiekunów osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są przewidziane: 

II. Działania środowiskowe: 

- warsztaty grupowe edukacyjne w grupach tematycznych z pielęgniarką, terapeutą, animatorem, 

pracownikiem socjalnym, fizjoterapeutą 

III. Animacja Społeczno - Kulturalna przewiduje spotkania w Browarze B, Rejs statkiem po Wiśle, wizytę 

w Osadzie Popowo. 

 

4. Nabory konkursowe ogłoszone przez LGD Miasto Włocławek: 

W 2020 r. Stowarzyszenie LGD Miasto Włocławek ogłosiło 3 nabory konkursowe na realizację 

wniosków w zakresie: 

- nabór 1/K/2020 - Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

- świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym 

obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) – czas naboru 

wniosków: od 24.03.2020 do 30.04.2020 r.  

- nabór 2/K/2020 - Działania  na  rzecz  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem społecznym, 

w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich 

jak: d)kluby pracy, e)aktywizacja  społeczno-zawodowa(w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub 

dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) – czas naboru wniosków: od 24.03.2020 do 

30.04.2020 r. 

- nabór 3/K/2020 - Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

- świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym 
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obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) – czas naboru 

wniosków: 08.10.2020 do 23.10.2020 r.  

 

5. Projekt „Akademia Szkolna II” finansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek podpisana w 

dniu 08.06.2020 r. na kwotę dofinansowania 16.000,00 zł 

W ramach realizowanego zadania LGD Miasto Włocławek wspierało rodziny i szkołę w rozwijaniu 

zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży oraz zagospodarowywało im czas wolny od zajęć szkolnych. 

Cykl zajęć tematycznych (każdy dzień tygodnia przeznaczony na realizację jednego kółka 

tematycznego) odbywał się w dwóch turach – letniej i zimowej. Każdy cykl został zakończony imprezą 

podsumowującą, podczas której uczestnicy przedstawiali efekty swojej pracy.  

Zajęcia tematyczne były uzupełniane dodatkowymi zajęciami z psychologiem dotyczącymi radzenia 

sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, asertywności, realizacji wolontariatu, zasadami fair play, 

komunikacji bez przemocy itp. 

Zajęcia realizowane podczas projektu to: 

a) Poniedziałkowe łamanie głowy – zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne; 

b) Wtorki – Wybuchowa twórczość – zajęcia rozwijające zainteresowania chemiczno -fizyczne;  

c) Środy – Angielskie wieczorki – zajęcia rozwijające zainteresowania anglojęzyczne; 

d) Czwartki – Teatromania – zajęcia rozwijające zainteresowania aktorskie;  

e) Piątki – zajęcia z socjoterapeutą w ramach psychologicznego wsparcia. 

 

6. Projekt „Nie ma jak wakacje! 2” finansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek podpisana w 

dniu 29.06.2020 na kwotę dofinansowania 20.000,00 zł 

Nie ma jak wakacje! 2” to forma interdyscyplinarnych zajęć, o tematyce związanej z kształtowaniem 

umiejętności psychologicznych, poznawczych oraz artystycznych i sportowych pozwalających dzieciom 

i młodzieży na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji. Zaproponowane zajęcia rozwijały 

wiele umiejętności młodego człowieka, przeciwdziałały nudzie i spędzaniu czasu wolnego tylko przed 

ekranem komputera, tabletu lub telewizora. Sprawiały, że spędzenie czasu wolnego jest ciekawe, 

konstruktywne i aktywne.  

W ramach projektu były realizowane zajęcia w cyklach tematycznych:  

a) Poniedziałkowy Relaks; 

b) Wtorek z kulturą; 

c) Naukowe Środy;  

d) Artystyczne Czwartki;  

e) Piątkowy Weekend. 
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Wspieranie działań innych organizacji oraz inne działania Stowarzyszenia promocyjne 

Stowarzyszenia: 

1. 14.02.2020 r. – Gala Grantobiorców 

2. 18.02.2020 r. – warsztat refleksyjny 

3. 01.07.2020 r. - Śródmiejskie powitanie wakacji  

4. 23.07.2020 i 30.07.2020 - przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców 

5. 23.08.2020 r. - współorganizacja Koncertu Charytatywnego „Anioły dla Kacperka” 

6. 28.08.2020 - organizacja imprezy z okazji zakończenia projektu „Nie ma jak wakacje 2” oraz 

imprezy animacyjnej pt. Zakończenie wakacji 

7. 30.11.2020 r. – współorganizacja imprezy „Śródmiejskie Andrzejki” w ramach współpracy z 

Kawiarnią Obywatelską Śródmieście Cafe 

8. 04.12.2020 r. – organizacja Mikołajek w ramach realizacji projektu „Akademia Szkolna II” 

9. 18.12.2020 r. – organizacja Wigilii w ramach realizacji projektu „Akademia Szkolna II” 

10. 21.12.2020 r. - współorganizacja imprezy „Śródmiejska Wigilia” w ramach współpracy z Kawiarnią 

Obywatelską Śródmieście Cafe 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej 

 

Dane o: 

Liczba zatrudnionych w Stowarzyszeniu – 3 osoby 

Wynagrodzenie członków Zarządu – brak 

Umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – 11 osób  

Udzielonych pożyczek – Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych  

Rachunki bankowe i stan gotówki w kasie - Stowarzyszenie posiada dwa rachunki bankowe.  

 

Nabyte udziały, akcje, obligacje – Stowarzyszenie nie posiada udziałów, akcji i obligacji 

Nabyte nieruchomości – Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości  

Nabyte środki trwałe – Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych 

 

Przeprowadzone kontrole 

W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu była przeprowadzona kontrola przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu: 
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1) Kontrola prawidłowości wykonania przez Stowarzyszenie LGD zobowiązań wynikających z 

§5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność nr SZ-IV-R.433.7.2016 z dn. 19 maja 2016 r.  

2) Kontrola planowa projektu RPKP.11.01.00-04-0019/2017 pt. Wdrażanie Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek 

z dn. 28.12.2018 r.  

 

 

 

 


