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Głównym celem Programu Działaj Lokalnie jest wspieranie i aktywizo-
wanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych mia-

stach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji 
rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy 
kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, któ-
re prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają 
środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsię-
biorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, 
doradztwem i wspierają wolontariat. 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” od 2018 r. jest Ośrodkiem Dzia-
łaj Lokalnie i realizuje program Działaj Lokalnie na terenie siedmiu gmin: 
miejskiej Słupca, wiejskich: Słupca, Zagórów, Lądek, Strzałkowo, Powidz, 
Ostrowite. Środki na dotacje pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, ze składek członkowskich ww. siedmiu gmin oraz od naszych 
darczyńców, lokalnych przedsiębiorców. 

Od trzech lat organizacje pozarządowe działające na naszym terenie 
realizują swoje pomysły i cele dzięki środkom z Działaj Lokalnie. Dzięki 
możliwości realizowania oddolnych inicjatyw mieszkańcy się aktywizują, 
współtworzą lokalną przestrzeń i społeczeństwo. Projekty są często inspi-
racją do podejmowania kolejnych działań.

W dalszej części naszej publikacji w telegraficznym skrócie przedsta-
wiamy projekty zrealizowane w ciągu trzech lat. Zachęcamy do zapoznania 
się z ich realizacją.

Szanowni 
Państwo

www.unianadwarcianska.pl

program
działaj lokalnie:

Zrealizowaliśmy łącznie  
19 projektów 

Łączna kwota  
udzielonych dotacji  
61 821,00 zł

Odbiorcami  
projektów były:  
dzieci 
młodzież 
dorośli 
starsi

Projekty obejmowały  
działania z zakresu:  
ekologii, edukacji,  
pierwszej pomocy,  
kultury, lokalnej tradycji,  
przeciwdziałaniu covid 19

Siedziba: ul. Poznańska 18
Adres biura: ul. Plac Szkolny 16a
62-400 Słupca
tel./fax (63) 241 00 73
tel. kom. 512 962 200
e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl
NIP: 667-173-53-35
REGON: 300943790
KRS: 0000310950

STOWARZYSZENIE „UNIA NADWARCIAŃSKA”

Biuro Stowarzyszenia 
„Unia Nadwarciańska” 
czynne:
pon. – czw. 7:00 – 15:30
pt. 7:00 – 13:00

I Ty możesz wesprzeć Program Działaj Lokalnie wpłacając dobrowolna kwotę 
darowizny na konto Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

09 8542 0001 0037 6554 0442 7363

www.unianadwarcianska.pl
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DZIAŁANIA ZREALIZOWANE  
W RAMACH PROJEKTU

Projekt „Zaczarowana Niedziela” miał na celu inte-
grację i aktywizację społeczną mieszkańców sołectwa 
Jarotki, jak również propagowanie aktywnego spędza-
nia czasu wolnego w gronie rodziny i znajomych.

W ramach projektu organizowano „Zaczarowane 
Niedziele” - spotkania mieszkańców sołectwa oraz 
osób z okolicznych miejscowości. Stworzono miejsce 
spotkań na powietrzu dla całych rodzin. Spotkania 
spełniały także funkcję socjoterapeutycznie dla spo-
łeczność wiejskiej. 

We wszystkich spotkaniach wzięło udział blisko 
200 osób. Projekt cechował się dużym zaangażo-
waniem społecznym, przez co wzmocniły się więzi 
społeczne i powstało przyjazne miejsce do spotkań 
dla całych rodzin.

Jarockie Stowarzyszenie  
„Integracja Między Jeziorami”

Ochotnicza Straż  
Pożarna w Powidzu

Tytuł projektu: Zaczarowana Niedziela
Kwota dotacji: 3 000 zł

Miejsce realizacji:  
Jarotki, Gmina Ostrowite

Liczba uczestników: 200 
Liczba wolontariuszy: 5

Tytuł projektu:  
OSP POWIDZ - EDUKACJA - BEZPIECZEŃSTWO

Kwota dofinansowania: 3 000 zł
Miejsce realizacji: Gmina Powidz

Liczba uczestników: 250 
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DZIAŁANIA ZREALIZOWANE  
W RAMACH PROJEKTU

Celem projektu OSP POWIDZ-EDUKACJA-BEZ-
PIECZEŃSTWO było upowszechnienie prawidło-
wych zachowań i nabycie podstawowych umiejętno-
ści udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty 
czynności życiowych przez osoby poszkodowane 
w różnego typu zdarzeniach losowych. 

W ramach projektu odbyły się pokazy ratownic-
twa i udzielania pierwszej pomocy. Na terenie ośrodka 
wypoczynkowego „Łazienki” w Powidzu przeprowa-
dzono pokaz akcji ratowniczej na wodzie z udziałem 
drużyny wodnej Ochotniczej Straży Pożarnej, dru-
żyny WOPR powiatu słupeckiego, ratowników OSP 
Powidz, ratowników medycznych z zaprzyjaźnionej 
jednostki ratownictwa medycznego z Kalisza. Pokazy 
pierwszej pomocy zostały zorganizowane również dla 
dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu 
oraz seniorów z terenu Gminy Powidz

Efektem przeprowadzonych działań był wzrost 
świadomości społecznej jak ważne jest aby w przy-
padku sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu wiedzieć 
i przede wszystkim nie bać się podejmować działań 
ratujących życie ludzkie.
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Tytuł projektu: Razem zrobimy więcej
Kwota dotacji: 3 000 zł

Miejsce realizacji:  
Cienin Zaborny, Gmina Słupca

Liczba uczestników: 30 
Liczba wolontariuszy: 2

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu stowarzyszenie przeprowadziło warsztaty z rękodzieła, kulinarne oraz 
z pieczenia i dekoracji pierników. Głównym celem projektu była aktywizacja grupy wiekowej 
50+, promowanie rozwoju osobistego, poszerzenie zainteresowań oraz nabycie wiedzy i umie-
jętności artystycznych. Realizacja tego projektu przyczyniła się do różnorodnych form inte-
gracji społecznej oraz promocję pozytywnego wizerunku emerytów, a w szczególności osób 
wykluczonych, nieaktywnych zawodowo, których sytuacja życiowa uniemożliwiła bądź utrud-
niła pełnienie ról społecznych. Seniorzy w ramach projektu zyskali nowe doświadczenia i umie-
jętności, nauczyli się jak mobilizować i przekonywać innych mieszkańców do wspólnych działań.

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE  
W RAMACH PROJEKTU 

Głównym celem projektu „I my potrafimy!!” była inte-
gracja, zwiększenie aktywności społecznej oraz umożliwienie 
osobom niepełnosprawnym - mieszkańcom gminy Strzałko-
wo, odkrycia w sobie talentu artystycznego. Było to możli-
we dzięki przeprowadzeniu 5 warsztatów z rękodzieła oraz 
dwóch warsztatów z lepienia gliny i wikliniarstwa. Realizacja 
projektu przyczyniła się do wyrównania szans osób z upośle-
dzeniem umysłowym i ruchowym, a co za tym idzie, do pro-
wadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecz-
nym. Zajęcia przyczyniły się do rozbudzenia zainteresowań 
manualnych a jednocześnie poznania wielu form z dziedziny 
artystycznej i kulturowej.

Stowarzyszenie Emerytów  
i Rencistów Wrzos

Stowarzyszenie Przyjaciół  
Osób Niepełnosprawnych  
Gminy Strzałkowo

Tytuł projektu: I my potrafimy!!
Kwota dofinansowania: 3 000 zł 

Miejsce realizacji:  
Strzałkowo, Gmina Strzałkowo

Liczba uczestników: 20 
Liczba wolontariuszy: 6



DZIAŁANIA ZREALIZOWANE  
W RAMACH PROJEKTU 

Celem projektu była integracja miesz-
kańców, promocja rozwoju osobistego, 
poszerzanie zainteresowań oraz nabyciu 
wiedzy i umiejętności artystycznych. Pro-
jekt polegał na zorganizowaniu warszta-
tów rękodzielniczych, kulinarnych oraz 
organizacji międzypokoleniowego spo-
tkania integracyjnego, na którym uczest-
nicy warsztatów pochwalili się swoimi 
dziełami mieszkańcom i bliskim. 

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 

Celem projektu była poprawa integracji mieszkańców wsi Dolany, rozwój dobra wspólnego 
jakim są walory lokalne, a także chęć do współpracy i integracji na rzecz społeczności lokalnej. 

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty z wikliny, kosmetyków naturalnych, 
florystyczne z naturalnych kwiatów, ziół, wyplatana wianków, warsztaty z decopupaqu, flo-
rystyczne z wykorzystaniem drewna pt. „Ogród w szkle”. Spotkania odbywały się w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolanach. Największą wartością projektu była poprawa integra-
cji wśród mieszkańców. Poprzez wspólne spędzanie czasu w ramach warsztatu zawiązały się 
silniejsze więzi międzyludzkie. Uczestnicy projektu zintegrowali się, a dziś chętniej podejmują 
wspólne inicjatywy, organizują spotkania i wspólne wyjazdy. 
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DZIAŁANIA ZREALIZOWANE 
W RAMACH PROJEKTU 

Projekt „Niepodległej - wieniec, 
girlandę splećmy serc wspólnym 
działaniem” polegał na promowaniu 
zasobów lokalnej kultury, tradycji 
i przyrody poprzez integrację poko-
leń. Celem projektu było kształtowa-
nie miłości do przyrody, tradycji i kul-
tury przodków wśród uczniów szkoły 
Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego 
w Ciążeniu. W ramach projektu prze-
prowadzono następujące warsztaty: 
„Rośliny wokół nas”, „Wianek do ślu-
bu, zwycięski wieniec na skroni”, „Ro-
śliny w kuchni a tradycja - co dawniej 
jadano, czym przyprawiano”. Podczas 
wszystkich działań młodzieżowi kro-
nikarze spisywali przepisy, nagrywali 
opowiastki, robili zdjęcia, rysowali 
i suszyli rośliny w celu wykonania al-
bumu pt. Dla Niepodległej - ocalimy 
od zapomnienia”. 

Działania poszerzyły zaintere-
sowania dzieci, przyczyniły się do 
rozwijania ich aspiracji życiowych 
i kształtowania postaw patriotycz-
nych - kultywowanie tradycji. Se-
niorzy zaspokoili potrzebę dzielenia 
się wiedzą i doświadczeniem, dorośli 
uczyli młodzież wolontariatu. Ucznio-
wie włożyli duży wkład zarówno 
w powstanie projektu, jak i czasie 
jego realizacji, dzięki czemu stawali 
się społecznymi liderami. 
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Tytuł projektu: 

NIEPODLEGŁEJ - wieniec, girlandę splećmy  
serc wspólnym działaniem

Kwota dotacji: 3 000 zł
Miejsce realizacji: Ciążeń, Gmina Lądek

Liczba uczestników: 200 
Liczba wolontariuszy: 15

Fundacja  
„Unia Nadwarciańska”

Tytuł projektu:  
Dobre bo moje, dobre bo lokalne i naturalne

Kwota dotacji: 2 300 zł
Miejsce realizacji: Dolany, Gmina Lądek

Liczba uczestników: 20
Liczba wolontariuszy: 4

Koło Gospodyń Wiejskich  
„Dolanianki”

Tytuł projektu: Kolorowo, wesoło i smacznie
Miejsce realizacji:  

Ostrowite, Gmina Ostrowite
Kwota dotacji: 3 000 zł

Liczba uczestników: 40 
Liczba wolontariuszy: 4

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Ostrowitem 

Podczas warsztatów wykonane zostały m.in. kwiaty z krepiny, decoupage. Na kolejnych 
dwóch spotkań uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami związanymi z tematyka kuli-
narną. Tworzone były między innymi pączki, rogaliki oraz bułeczki maślane. Ostatnie spotkanie 
było podsumowujące i integracyjne. 

Dzięki projektowi KGW w Ostrowitem zostało zauważone w ich małej społeczności, co 
w przyszłości może przynieść duże korzyści. Rezultatem projektu jest przede wszystkim wiedza 
i nowe umiejętności zdobyte przez uczestników. Wykonane na warsztatach rękodzieła będą za-
chęcały do dalszego działania i kontynuowania zdobytej wiedzy nie tylko podczas spotkań, ale 
również w domowym zaciszu.
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Tytuł projektu: Z Babcinej kuchni
Kwota dotacji: 2 459 zł

Miejsce realizacji: Ratyń, Gmina Lądek
Liczba uczestników: 32

Liczba wolontariuszy: 5

Tytuł projektu:  
Świetlica OSP miejscem rozwoju i rozrywki

Kwota dotacji: 1 575 zł
Miejsce realizacji: Łomów, Gmina Zagórów

Liczba uczestników: 69
Liczba wolontariuszy: 1

Tytuł projektu: W Radosnej Krainie Lego i nie tylko...
Kwota dotacji: 2 972 zł

Miejsce realizacji: Słupca, Gmina Miejska Słupca
Liczba uczestników: 90
Liczba wolontariuszy: 7

Tytuł projektu: Babcie wnuczkom dla odmiany 
kiszenia kapusty pokażą rytuały

Kwota dotacji: 1 515 zł
Miejsce realizacji: Trąbczyn, Gmina Zagórów

Liczba uczestników: 56 
Liczba wolontariuszy: 2

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Ratyniu

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Łomowie

Stowarzyszenia „ARTIS”  
- Sztuka, Nauka, Wiedza

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Trąbczynie

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 

Głównym celem projektu była aktywizacja wszystkich członków KGW i społeczeństwa sołectwa 
Ratyń. Spotkania stanowiły dla kobiet formę aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynku od 
pracy zawodowej i domowej. Warsztaty kulinarne stanowiły antidotum na nudę. W trakcie spotkań 
kobiety dzieliły się swoimi pomysłami, zawierały przyjaźnie i zarażały się nawzajem swoimi pasjami. 
Dzięki warsztatom, zajęciom i wymianie poglądów członkinie nabyły nowe umiejętności i wiedzę. 

Pierwszym warsztatem kulinarnym nawiązującym do dawnej kuchni było kiszenie kapusty i ogór-
ków oraz wytapianie smalcu. W czasie drugiego warsztatu przygotowano bigos staropolski według 
przepisów seniorek. Ostatni warsztat polegał na wypieku ciasta drożdżowego wraz z piernikami. Projekt 
został zakończony na spotkaniu podsumowującym. 

Dzięki projektowi udało się zaktywizować prawie wszystkich członków KGW i lokalne społeczeństwo. 
Korzyści z realizacji projektu to działanie, aktywność która pozwoliła zrealizować się członkiniom Koła. Źró-
dłem inspiracji do realizacji projektów był dorobek babć, którym zaraziły młode pokolenie w sołectwie Ratyń.

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE  
W RAMACH PROJEKTU 

Głównym założeniem projektu było przeprowa-
dzenie warsztatów mających na celu integracje i ak-
tywizacje mieszkańców sołectwa Łomów. Przekaza-
no lokalnej społeczności podstawowe zagadnienia 
z obszaru technologii informatycznej, udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachęcono 
dzieci i młodzież do wspólnego, aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. 

W ramach projektu zorganizowano odbywające 
się cyklicznie warsztaty informatyczne, z pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz recyklingowe warsz-
taty plastyczne. Odbył się również turniej bilardowy 
dla dzieci i młodzieży. 

Szkolenia pozwoliły osobom w różnym wieku 
znaleźć wspólne zainteresowania i lepiej się zrozu-
mieć. W projekcie przewidziane były warsztaty, któ-
re nie miały ograniczeń wiekowych. Dzieci nauczyły 
się wiele od osób starszych, a osoby starsze poczuły 
się potrzebne. Pozyskana wiedza przyczyniła się do 
pogłębienia świadomości i bezpieczeństwa miesz-
kańców w zakresie wiedzy informatycznej, pierwszej 
pomocy oraz świadomości ekologicznej.

Efektami projektu było rozwinięcie wiedzy, kre-
atywności, wyobraźni, pracy zespołowej oraz odpo-
wiedzialności uczestników warsztatów. 

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE  
W RAMACH PROJEKTU 

Projekt realizowany był w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. KEN w Słupcy, 
poprzez wspólne działania mieszkań-
ców Słupcy (uczniów, rodziców, wy-
chowawców, wolontariuszy). Celem 
projektu była: popularyzacja nowo-
czesnych form edukacji, rozwijanie 
twórczego myślenia i logicznego rozu-
mowania. Dzięki realizacji kilku zadań 
bywalcy świetlicy szkolnej lepiej poznali 
się, a Radosna Kraina stała się nie tylko 
miejscem spotkań, wspólnej zabawy, 
ale również miejscem, gdzie dzieci będą 
rozwijać swoją kreatywność.

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 

Realizacja projektu polegała na integracji międzypokole-
niowej i przekazywaniu wiedzy poprzez zabawę na terenie sali 
OSP w Trąbczynie. Małe kuchareczki uczyły się od starszego 
pokolenia podstawowych zasad gotowania. Projekt był reali-
zowany w formie 3 spotkań warsztatowych.

 Na początku członkinie KGW przekazywały informacje 
dzieciom jak szatkować kapustę, następnie dzieci pomagały 
swoim babciom przygotowywać kapustę do kiszenia. Najwięk-
szą frajdę sprawiło deptanie kapusty w beczce. Dzieci na drugim 
spotkaniu przygotowywały wraz ze swoimi babciami składniki 
do kwaśnicy i bigosu, następnie zaczęło się wspólne gotowanie. 

Na ostatnim spotkaniu odbyła się degustacja wykonanych 
produktów. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie 
zaprezentowały wytworzone wspólnie produkty na spotkaniu 
licznym gościom. Dzieci bardzo się cieszyły i opowiadały swoim 
rodzicom jak gotuje się kwaśnice lub bigos. 

Celem projektu było ukazanie nieznanych dla młodego 
pokolenia tajników kiszenia kapusty, gotowania bigosu oraz 
kwaśnicy, kultywowania tradycji oraz współpracy międzypo-
koleniowej wśród mieszkańców społeczności lokalnej.
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Tytuł projektu:  
Poszukiwania nowych dźwięków

Kwota dotacji: 3 000 zł
Miejsce realizacji:  

Michalinów Oleśnicki, Gmina Zagórów
Liczba uczestników: 100 
Liczba wolontariuszy: 1

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną  
Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE  
W RAMACH PROJEKTU 

Projekt pod nazwą „Poszukiwania nowych dźwięków” był re-
alizowany na terenie WTZ w Michalinowie Oleśnickim. Głównym 
celem działań była integracja społeczna lokalnych mieszkańców, 
osób niepełnosprawnych z powiatu słupeckiego oraz opiekunów 
z różnych placówek. 

Zamierzeniem było zapoznanie społeczności lokalnej z twór-
czością osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie zaangażo-
wania społeczności lokalnej w życie Stowarzyszenia, a przede 
wszystkim pozytywne postrzeganie podopiecznych w środowi-
sku lokalnym. Zaproponowane działania pozwoliły na aktywne 
spędzenie czasu wolnego oraz przełamanie rutyny codziennego, 
wiejskiego życia, które pobudziły społeczność Michalinowa do 
działań lokalnych. Realizacja projektu polega na przygotowaniu 
ram programowych i planu realizacji zadania, opracowanie regu-
laminu imprezy, zredagowania zaproszeń, plakatów i ulotek oraz 
postów reklamowych na portalu społecznościowym, przygoto-
wania sprzętów i materiałów do przeprowadzenia konkursów 
artystycznych: „Wszystko gra” i „Czy to znasz”. 

Projekt zaktywizował środowisko wiejskie, zintegrował osoby 
niepełnosprawne ze społecznością lokalną, umożliwił mieszkań-
com aktywne spędzanie czasu wolnego i pobudził ich wrażliwość 
artystyczną, stworzył również okazję do wspólnych działań.

W ramach realizacji projektu prze-
prowadzono Kreatywne Warsztaty 
LEGO-Maniaków, warsztaty z progra-
mowania, Escape Room, czyli świetli-
ca zamieniona w pokój zagadek oraz 
Świąteczne warsztaty „Zima zamknię-
ta w szkle” z rodzicami, dziadkami.

Uczestnicy projektu nabyli nowe 
umiejętności analitycznego i logiczne-
go myślenia, rozwinęli kreatywność. 
Zainicjowane działania stały się okazją 
do nawiązania współpracy, poznania, 
nabycia nowych umiejętności.

Tytuł projektu: Oswoić wirusa
Miejsce realizacji: Kania, Gmina Ostrowite

Kwota dotacji: 2 855 zł
Liczba uczestników: 75

Liczba wolontariuszy: 3

Tytuł projektu:  
Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się  

koronawirusa w lokalnej społeczności.
Miejsce realizacji: Piotrowice, Gmina Słupca

Kwota dotacji: 3 439 zł
Liczba uczestników: 500
Liczba wolontariuszy: 3

Koło Gospodyń Wiejskich w Kani

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Piotrowicach

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 

Projekt pod nazwą „Oswoić wirusa” powstał aby mieszkańcy sołectwa Kania otrzymali dostęp do 
wiedzy o COVID-19 w sposób zrozumiały dla każdego, a także aby razem stworzyli strefę do wspólnych 
spotkań i zabaw na świeżym powietrzu, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Działania zrealizowane 
w ramach projektu to: opracowanie gry planszowej o koronawirusie, zorganizowanie gier terenowych, 
stworzenie miejsca do wypoczynku przy świetlicy oraz zapoznanie mieszkańców z tematyką pandemii, 
poszerzenie ich wiedzy na temat jej zapobiegania w oparciu o wytyczne środowisk medycznych.

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE  
W RAMACH PROJEKTU 

Projekt polegał na odciążeniu gminy z obowiązku 
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, któ-
re należą do zadań własnych gminy. 

Z zakupionego sprzętu w ramach projektu prowa-
dzone były działania dezynfekcyjne miejsc publicznych, 
altan, ławek, wiat, boisk, placów zabaw oraz placówek 
oświatowych na terenie Piotrowic i okolic, dzięki czemu 
zabijany był wirus znajdujący się na powierzchniach. 
Dezynfekcje odbywały się w piątek/sobotę każdego 
tygodnia miesiąca w godzinach wieczornych. 

Celem projektu było jak największe zmniejszenie 
zagrożenia się koronawirusem poprzez systematyczne 
odkażanie obiektów i przedmiotów we wsi Piotrowice. 

Wspólne opracowanie zasad gry zintegrowało społeczność 
sołectwa a forma zabawy pozwoliła przekazać wiadomości 
o wirusie w ciekawy sposób. Rozegrano jeden turniej gry plan-
szowej oraz dwie sesje gry terenowej. 

Projekt zwiększył integrację mieszkańców sołectwa, a tak-
że przyniósł wymierne efekty w postaci kącika wypoczynkowe-
go oraz gier planszowych zostaną w sołectwie na długo. Koło 
Gospodyń Wiejskich nabyło doświadczenia w realizacji projek-
tów. Dzięki projektowi mieszkańcy sołectwa w członkinie KGW 
mają się czym pochwalić i mogą być dumni ze swojej wsi.
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Tytuł projektu: CHROŃMY SIĘ PRZED WIRUSEM
Miejsce realizacji: Michalinów Oleśnicki,  

Gmina Zagórów
Kwota dotacji: 5 475 zł

Liczba uczestników: 60
Liczba wolontariuszy: 10

Tytuł projektu: Z ekologią na TY
Miejsce realizacji: Ratyń, Gmina Lądek

Kwota dotacji: 3 280 zł
Liczba uczestników: 40

Liczba wolontariuszy: 6

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną  
Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 

Głównym celem projektu „Chrońmy się przed wirusem” były 
profilaktyczne działania niedopuszczające do rozwoju epidemii 
w placówce prowadzącej przez PSRONIK w Zagórowie.

Podopieczni placówki posiadają obniżoną zdolność dbania 
o higienę i profilaktykę zdrowotną dlatego zostały podjęte w ra-
mach projektu następujące działania: zakup bezdotykowej stacji 
dezynfekującej wraz z płynami, zakup bezdotykowych termome-
trów, przygotowanie ulotek i makiet informacyjnych objaśniają-
cych zasady bezpiecznego funkcjonowania na terenie budynku, 
przygotowanie materiałów szkoleniowych dla podopiecznych i ich 
rodzin w celu rozpowszechnienia wiadomości na temat koronawi-
rusa, szkolenia dla kadry i podopiecznych przeprowadzone przez 
ratownika medycznego w ramach wolontariatu, przeprowadzenie 
szkoleń dla podopiecznych przez instruktorów w prostej zrozumia-
łej formie oraz zakup elektrycznych dozowników do mydła i pły-
nów antybakteryjnych oraz rękawiczek. 

Poznając zasady bezpiecznego funkcjonowania w czasie pan-
demii podopieczni zachowują spokój wewnętrzny, pozbyli się rów-
nież strachu przed dotychczas nieznanym wirusem. Projekt przy-
czynił się do nauki nowych, bezpiecznych zachowań i przygotował 
ich do zasad izolacji społecznej. Nawyki zdobyte przez podopiecz-
nych WTZ i OREW zwiększyły świadomość na temat bezpieczne-
go funkcjonowania w miejscach użyteczności publicznej. Dzięki 
zaopatrzeniu w środki dezynfekujące zdecydowanie podniósł się 
komfort pracy zatrudnionej kadry a przekazane ulotki informacyj-
ne na temat COVID -19 dla rodzin uczestników z pewnością zapro-
centował promocją właściwych zachowań w dobie pandemii.

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 

Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu pięciu warsz-
tatów ekologicznych oraz spotkania integracyjnego i podsumowu-
jącego projekt. Chcąc zapobiec zjawisku pandemii cztery warsztaty 
zrealizowane były praktycznie, a jeden on-line. Na warsztatach 
przedstawiane były prezentacje multimedialne z poznaniem po-
jęcia recyklingu oraz z informacjami jak dokonuje się segregacji 
odpadów, wykonywane było coś nowego ze starego. 

Podczas ostatnich warsztatów wykonano obok OSP zieloną 
aleję. Przygotowane zostało podłoże, a następnie nasadzone zo-
stały rośliny zielone, drzewka oraz krzewy. Do realizacji projektu 
zakupiono narzędzia ogrodnicze. Podsumowanie projektu z każ-
dym uczestnikiem przeprowadziliśmy indywidualnie. Podczas 
podsumowania każdy z uczestników otrzymał ekologiczną torbę 
uszytą przez wolontariusza. 

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 

Projekt skierowany był do dzieci uczęszczających do Przedszkola z Oddziałami integracyjnymi nr 1 w Słupcy 
i ich rodzin, a jego głównym celem było kształtowanie właściwych postaw związanych z zachowaniem bezpieczeń-
stwa i profilaktyki zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu higieny. Inauguracją projektu było nagranie 
filmiku w wykonaniu nauczycieli dla dzieci z okazji ich święta. Następnie dzieci rozpoczęły działania edukacyjne 
służące propagowaniu zasad elementarnej higien m.in. podczas codziennych sytuacji edukacyjnych „Czyściochowy 
krąg”, które były realizowane przez nauczycieli w pierwszej części dnia pobytu dzieci w przedszkolu. 

Działania podjęte w ramach projektu zakładały zminimalizowanie negatywnych skutków wywołanych przez 
pandemię, takich jak negatywne emocje: lęk, niepokój, strach, smutek, obawa o życie i zdrowie. Służyły temu 
m.in. przeprowadzone zajęcia edukacyjne z arteterapii „To JA. To moje emocje”, których głównym celem było 
budowanie poczucia bezpieczeństwa, stworzenie spokojnej atmosfery, nazywanie i rozpoznawanie uczuć, a także 
ćwiczenia umiejętności panowania nad emocjami. Kolejnymi zajęciami edukacyjnymi były zajęcia z elementami 
biblioterapii „Uczucia na TAK!”, które miały na celu zbudowanie podstaw do wysokiej samooceny, stałości i rów-
nowagi emocjonalnej. Dodatkową atrakcyjną formą dla dzieci były zorganizowane warsztaty „Mydlane zabawy”, 
których głównym celem było doświadczenie i eksperymentowanie przez dzieci

Została opracowana ulotka dla rodziców „Mały artysta o uczuciach i emocjach ci opowie”, w której rodzice 
otrzymali kompedium wiedzy o dziecięcych emocjach i metodach wspomagających dziecko w tym temacie. 

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE  
W RAMACH PROJEKTU 

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie skut-
kom epidemii COVID-19 oraz łagodzenie jej negatywnych 
skutków w lokalnej społeczności, poprzez utworzenie 
„zielonej klasy” i organizację zajęć przyrodniczo-ekolo-
gicznych. 

Grupa projektowa - to uczniowie klasy VII i VIII ZSP 
w Strzałkowie, którzy pod opieką nauczycieli i z pomocą 
rodziców, zaplanowali utworzenie w przyszkolnym sadzie, 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ratyniu

Głównym celem projektu była aktywizacja mam i ich 
dzieci, członkiń KGW oraz społeczeństwa naszego sołec-
twa Ratyń. Wspólnym dobrem jakie osiągnięto to rozwi-
janie kształtowania poczucia odpowiedzialności za ota-
czające środowisko oraz uwrażliwienie społeczeństwa na 
piękno przyrody, na znaczenie czystego środowiska dla ich 
zdrowia oraz podniesienie świadomości, że sami możemy 
przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.

Tytuł projektu: Dobre emocje na trudny czas  
czyli oswoję strach zapewniam Was

Kwota dotacji: 2 951 zł
Miejsce realizacji: Słupca, Gmina Miejska Słupca

Liczba uczestników: 143
Liczba wolontariuszy: 4

Stowarzyszenie „Nasze dzieci”

Tytuł projektu: Zielona klasa w przyszkolnym sadzie
Kwota dotacji: 6 000 zł

Miejsce realizacji: Strzałkowo. Gmina Strzałkowo
Liczba uczestników: 115
Liczba wolontariuszy: 4

Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka
przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie



Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.

tzw. zielonej klasy. Realizacja pierwszego etapu projektu polegała na 
zakupie wyposażenia do zielonej klasy: stołów wraz z ławeczkami, ze-
stawów narzędzi ogrodniczych oraz szopy narzędziowej i kompostow-
nika. Zielona klasa została wyposażona również w pomoce dydaktycz-
ne, m.in. tablice, stacje pogodową, atrapę ulu, domki dla owadów. Drugi 
etap projektu obejmował przeprowadzenie zajęć przyrodniczo - ekolo-
gicznych, które odbywały się co dwa tygodnie przez 5 mc-y. 

Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata 
- Polska 2020, podczas której odbyło się wstępne podsumowanie pro-
jektu: „Zielona klasa w przyszkolnym sadzie”. Dzięki realizacji projektu 
osiągnięte zostały następujące efekty i korzyści dla lokalnej społeczno-
ści: możliwość obcowania z przyrodą i poznawania świata roślin, owa-
dów, powstanie atrakcyjnej infrastruktury wspierającej zintegrowanie 
i zaktywizowanie lokalnej społeczności (uczniów, nauczycieli, rodziców, 
dziadków), uwrażliwienie na przyrodę i zachęcenie do działań ekolo-
gicznych - umożliwienie alternatywnego sposobu spędzania wolnego 
czasu na łonie natury - umożliwienie w oparciu o „zieloną klasę” przy-
gotowywanie nowych projektów angażujących lokalną społeczność”

Tytuł projektu: Razem Aktywnie - dla wspólnego dobra 
Kwota dotacji: 6 000 zł

Miejsce realizacji: Lądek, Gmina Lądek
Liczba uczestników: 30

Liczba wolontariuszy: 10

Stowarzyszenie Warto Pomagać
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE  
W RAMACH PROJEKTU 

Zrealizowany projekt miał na celu minimalizację negatywnych 
skutków epidemii na terenie gminy Lądek, w której skutki te dotknęły 
przede wszystkim grupę szczególnie pokrzywdzoną przez los - dzieci 
obecnie mieszkające w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z In-
terwencją Kryzysową w Lądku oraz seniorów. 

Integracja uczestników projektu nastąpiła podczas modernizacji 
placu zabaw i rekreacji znajdującego się przy Ośrodku, który następnie 
służy mieszkańcom gminy i placówki do zabaw, wypoczynku, a tak-
że edukacji podczas prowadzonych zajęć. Plac wyposażony został 
w sprzęt sportowy, rekreacyjny oraz akcesoria i narzędzia do prowa-
dzenia ogrodu w skrzyniach i mini szklarni. 

W ramach projektu prowadzone były zajęcia praktyczne i eduka-
cyjno-przyrodnicze w mini ogrodzie i szklarni, dotyczące uprawy roślin, 
a także zajęcia prozdrowotne na temat wartości odżywczych oraz pra-
widłowego odżywiania poprzez wykorzystanie wyhodowanych roślin 
ziół i warzyw. Do prowadzenia zajęć, w których uczestniczyli wychowan-
kowie Ośrodka zaproszeni zostali dietetyk, psycholog, a także seniorzy. 

Na zakończenie projektu zorganizowane zostało w Ośrodku Wspar-
cia w Lądku spotkanie pod hasłem „Plener pełen zdrowia”, podczas 
którego zaprezentowane zostały osiągnięcia uczestników poprzez wy-
stąpienie dzieci oraz wyświetlona została prezentacja multimedialna, 
a także przygotowana przez dzieci i pracowników Ośrodka degustacja 
potraw, prowadzone były również gry zabawy sportowe. 


