II.1 PROJEKT GRANTOWY, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE SĄ GRANTY 1

WNIOSEK SKŁADANY JEST W RAMACH
PROJEKTU GRANTOWEGO:

NUMER UMOWY NA REALIZACJĘ
PROJEKTU GRANTOWEGO:

„Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi
Gotyku”
projekt grantowy realizowany przez LGD Ziemia
Gotyku
UM_SE.433.1.228.2017
numer umowy zawartej pomiędzy ZW, a LGD

II.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 2
NUMER NABORU WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE – O POWIERZENIE
GRANTÓW:

1/2019/G
numer naboru nadany przez LGD zgodnie z
ogłoszeniem o naborze

II.3. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE
TYTUŁ PROJEKTU:

„LIDER DLA SENIORÓW”
od: 01.02.2020 r.

do:

20.12.2020 r.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
dd/mm/rrrr

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (należy
opisać cel projektu, działania wraz z
oczekiwanymi rezultatami, sposób
zarzadzania i promocji projektu – maks.
1 strona)

dd/mm/rrrr

Projekt „Lider dla seniorów” ma na celu
aktywizację społeczną osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, w tym w
szczególności
osób
niesamodzielnych
oraz
korzystających z pomocy społecznej głównie
z obszaru objętego Programem Rewitalizacji Gminy
Łysomice.
Działania
w
projekcie
zostaną
skierowane głównie do mieszkańców miejscowości
Łysomice i Ostaszewo, objętej celami rewitalizacji
społecznej, ale także do innych miejscowości
służące poprawie opieki nad osobami starszymi
oraz zapobieganiu ich wykluczeniu społecznemu
(Ostaszewo i Łysomice).
Działania zaplanowane w projekcie obejmą
wsparciem 55 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym w większości z obszaru
Łysomic i Ostaszewa, ale również w małym stopniu

1
2

Podpunkt wypełniany przez LGD.
Podpunkt wypełniany przez LGD.

z innych miejscowości. Zaplanowane działania
mają
charakter
cyklu
imprez
i
spotkań
o
charakterze
integracyjnym,
edukacyjnym
i kulturalnym, które mają przyczynić się do
lepszego zorganizowania się tej grupy społecznej,
a w konsekwencji do poprawy ich sytuacji.

Do projektu zostanie zaangażowany psycholog,
który przeprowadzi diagnozę na początku i końcu
realizacji projektu z wszystkimi beneficjentami
tego działania. W okresie od 1 lutego 2020 r. do 20
grudnia
2020
r.
zostaną
przeprowadzone
4 działania: (1. Pierwsza pomoc i terapia grupowa
z psychologiem, 2. Zajęcia w Regionalnej Izbie
Historii i Tradycji, 3. Warsztaty z zakresu
instrumentów aktywizacji społecznej i terapia
grupowa
z
psychologiem.
4.
Warsztaty
z
przygotowania
potraw
z
gęsiny
oraz
podsumowanie projektu. Na zakończenie projektu
zostanie zorganizowany konkurs z nagrodami,
który będzie polegał na wykonaniu zadań, które
zostały przeprowadzone na warsztatach.
WARTOŚĆ CAŁKOWITA KOSZTÓW
KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU
OBJĘTEGO GRANTEM:

50835,00 [PLN]

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE
(WARTOŚĆ GRANTU):

48 293,25 [PLN]

III. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
III.1. TYP WNIOSKODAWCY

osoby prawne

☒

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

☐

osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych
przepisów

☐

Należy „x” zaznaczyć odpowiedni typ Wnioskodawcy.
III.2. WNIOSKODAWCA

III.2.1. Dane wnioskodawcy / realizatora projektu
Nazwa wnioskodawcy:
NIP:
KRS:
REGON:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice
8792348696
0000153551
871660130

ADRES SIEDZIBY WNIOSKODAWCY:
ULICA:

Warszawska

NUMER DOMU/LOKALU:

8

KOD POCZTOWY:

87-148

MIEJSCOWOŚĆ:

Łysomice

WOJEWÓDZTWO:

kujawsko-pomorskie

TELEFON:

56 678 32 22, kom. 508 394 503

ADRES E-MAIL:

m.komuda@lysomice.pl

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

www.lysomice.pl /zakładka stowarzyszenia

VII. ZADANIA WNIOSKODAWCY
VII.1. REKRUTACJA

SZCZEGÓŁOWY OPIS
REKRUTACJI I KRYTERIA
REKRUTACJI:

W pierwszej kolejności informacja o rekrutacji do
projektu „Lider dla seniorów”, zostanie umieszczona na
stronie internetowej Urzędu Gminy Łysomice, na
tablicach informacyjnych oraz w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Łysomicach.
Zasady rekrutacji projektu będą zgodne z polityką
równych szans kobiet i mężczyzn dostępności
niedyskryminacji. Rekrutacja osób wykluczonych
społecznie będzie odbywała się w lutym i marcu 2020 r.
na zasadach zawartych w Regulaminie rekrutacji, który
został przygotowany przez osoby wyznaczone do

opracowania wniosku o dofinansowanie. Regulamin ten
określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie, a mianowicie: warunki i kryteria
uczestnictwa w projekcie, etapy realizacji projektu –
ścieżka udziału w projekcie, prawa i obowiązki
uczestników projektu.
Kryteria obligatoryjne rekrutacji będą weryfikowane
w sposób 0-1, spełnia/nie spełnia. Należeć do nich
będą następujące kryteria:
Obligatoryjne:
osoba
Łysomice;

zamieszkująca

na

terenie

Gminy

osoba posiadająca status osoby zagrożonej
ubóstwem
lub
wykluczeniem
społecznym
w szczególności z obszarów zdegradowanych, w tym
objętych rewitalizacją
osoba niesamodzielna ze wzglądu na wiek lub
stan zdrowia
Kryteria premiujące
punktowo:

rekrutacji

będą

weryfikowane

osoba zamieszkująca na obszarach Programu
Rewitalizacji Gminy Łysomice – 2 pkt (weryfikacja wg
adresu zamieszkania);
osoby korzystające z POPŻ – 2 pkt (dane
w GOPS)
osoby ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności – 2 pkt (orzeczenie)

Osoby, które zgłoszą się do uczestnictwa w projekcie,
będą
zobowiązane
do
wypełnienia
Formularza
zgłoszeniowego, sporządzonego przez zespół projektowy
oraz do dostarczenia zaświadczenia lub oświadczenia
o przynależności do tej grupy. Wszystkie osoby, które
zgłoszą
chęć
uczestnictwa
oraz
zostaną
zakwalifikowane pod względem spełnienia wymogów
formalnych, już na etapie przekazania wypełnionego
formularza zgłoszeniowego, zostaną poinformowane, iż
liczba miejsc uczestników projektu jest ograniczona,
a o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie
punktacja zawarta w regulaminie. Spośród osób
niezakwalifikowanych, a deklarujących chęć udziału
w projekcie i spełniających formalne warunki
uczestnictwa,
sporządzona
zostanie
tzw.
lista

rezerwowa rankingowa, zgodnie z punktacją uzyskaną
na podstawie regulaminu (np. na wypadek rezygnacji
z przyczyn losowych, zdrowotnych).
Nie zakłada się wystąpienia ryzyka polegającego na zbyt
małej liczbie chętnych beneficjentów zadania - gdyż już
na etapie opracowania wniosku posiadamy osoby
chętne do uczestnictwa w tym zadaniu.

Należy przedstawić sposób organizacji działań rekrutacyjnych i ich zakres merytoryczny, w
tym miejsce, narzędzia rekrutacji, kanały dystrybucji oraz wskazać kryteria rekrutacji
uczestników projektu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów.
Uwaga: Zgodnie z założeniami projektu grantowego LGD, Grantobiorcy muszą przeprowadzić
proces rekrutacyjny kandydatów/tek, którzy/re chcą uczestniczyć w Projekcie. Grantobiorcy
muszą dostarczyć Grantodawcy informacji o spełnieniu przez kandydatów warunków
formalnych:
a) zamieszkanie na terenie LSR LGD Ziemia Gotyku, potwierdzone Oświadczeniem
uczestnika projektu objętego grantem.
b) posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym bądź
statusu osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,
potwierdzone odpowiednim dokumentem tj. Oświadczeniem uczestnika projektu objętego
grantem lub zaświadczeniem z odpowiedniego Urzędu czy Instytucji.
Dodatkowo Grantobiorcy będą musieli przedłożyć Grantodawcy informacje o:
a. rekrutacji kandydatów/tek zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób niepełnosprawnych; b. zasadach i terminach przyjmowania zgłoszeń; c.
zasadach umieszczania kandydatów na liście podstawowej/rezerwowej; d. dokumenty
potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji przez uczestników.
LGD zobowiązuje Grantobiorców do opracowania regulaminu rekrutacji uczestników
projektów objętych grantem oraz uwzględnienia co najmniej 2 z kryteriów premiujących za
dodatkowe punkty rekrutacyjne: 1. osoby z niepełnosprawnościami , 2. osoby po 50 r.ż.; 3.
Osoby do 25 r.ż. , 4. Kobiety, 5. osoby o niskich kwalifikacjach tj. wykształcenie maks.
średnie/ ponadgimnazjalne.

VII.2. Zadanie merytoryczne
W projekcie weźmie udział min. 55 osób zagrożonych
wykluczeniu społecznemu, w tym osób niesamodzielnych ze
względu wiek lub zły stan zdrowia.
Uczestnicy objęci wsparciem w projekcie będą podzieleni na
mniejsze grupy: 2 grupy po 20 osób z Łysomic oraz jedna
grupa 15-osobowa z miejscowości Ostaszewo. W przypadku
niemożliwości zebrania takich grup z tych miejscowości,
będziemy zapraszać do projektu osoby z pozostałych
miejscowości w celu uzupełnienia, z tym, że ta grupa będzie
stanowiła zdecydowaną mniejszość.

SZCZEGÓŁOWY OPIS
PROJEKTU OBJĘTEGO
GRANTEM:

Wybór osób do projektu odbędzie się na podstawie
przeprowadzonej rekrutacji, która odbędzie się w lutym
i marcu 2020 r. i zostanie ogłoszona w różnych mediach
informacyjnych i w kościołach. Osoby, które nie
zakwalifikują się do projektu będą tworzyły listę rezerwową.
Zespół projektowy przygotuje regulamin rekrutacji oraz
formularz zgłoszeniowy, który będzie podstawą do
wyłonienia grupy docelowej. Z wszystkimi osobami
uczestniczącymi realizacji projektu – grupą docelową
zostanie przeprowadzona terapia grupowa z psychologiem
na początku i na końcu realizacji projektu. Na zakończenie
projektu zostanie zorganizowany konkurs z nagrodami,
który będzie polegał na wykonaniu zadań, które zostały
przeprowadzone na warsztatach.
Po utworzeniu grupy docelowej przystąpimy
realizacji założonych przez nas działań:

do

1 działanie: Szkolenie grup z pierwszej pomocy medycznej
oraz warsztaty z aktywnej integracji w zakresie podniesienia
kompetencji życiowych umożliwiających powrót do życia
społecznego (150 zł/godz./1 prowadzący), odbędzie się
w kwietniu i maju i trwać będzie min. 3 zajęcia x 6 godz.
Psycholog 3 spotkania x 6 godz. i terapeuta 3 spotkania x 6
godz. Będą to równoległe zajęcia z pierwszej pomocy
i z psychologiem z każdą z grup na terenie miejscowości
Łysomice i Ostaszewo. W czasie szkolenia osoby te będą
miały zapewnione materiały szkoleniowe, mały poczęstunek
podczas przerw (kawa, herbata, ciastka) oraz obiad. Podczas
szkolenia
odbędzie
się
również
terapia
ogólna
z psychologiem. Szkolenie i terapię przeprowadzą osoby
mające uprawnienia i wiedzę w tym zakresie. W związku
z tym, że ta grupa nie posiada już w większości transportu
i ma utrudnione przemieszczanie się, zostanie zapewniony
dla nich transport.

2 działanie: Warsztaty historyczne (edukacyjne) z zakresu
umiejętnego szukania historycznych staroci mających
wartość muzealną, renowacji tych przedmiotów oraz
kolekcjonerstwa, przeprowadzi kustosz Regionalnej Izby
Historii i Tradycji. Osoby odpowiedzialne za realizację
projektu zapewnią transport grupie docelowej, materiały
szkoleniowe, mały poczęstunek podczas przerw oraz obiad.
W tym zadaniu będzie uczestniczyła 20 osobowa grupa
docelowa, która wcześniej zapisze się na te zajęcia.
Działanie to odbędzie się w maju lub czerwcu w Regionalnej
Izbie w Łysomicach (zwiedzanie) oraz warsztaty. Działanie to
ma na celu przekazanie informacji o umiejętnym zbieraniu
staroci oraz ich przygotowania do ekspozycji. Celem tych
warsztatów będzie przygotowanie osób do zbierania staroci
oraz umiejętne ich odrestaurowanie i następnie przekazanie
do miejscowego muzeum. Działanie to ma na celu także
aktywizację tych osób, zmobilizowanie ich do wyjścia
z domu i poszerzenie wiedzy o historii swoich przodków. Po
4 godzinnych warsztatach grupa uda się do Regionalnej Izby
Historii i Tradycji w Łysomicach, gdzie odbędzie się
prezentacja eksponatów oraz przekaz historyczny o Ziemi
Chełmińskiej, który przedstawi kustosz tej Izby. Będzie to
dwugodzinne spotkanie z historią naszych dziadków
i pradziadków oraz pokazanie eksponatów, które nasi
przodkowie używali w życiu codziennym. Kustosz będzie
pracował 8 godz. ponieważ będzie musiał przygotować
materiały ekspozycyjne na zajęcia oraz prezentację.
W związku z tym, że ta grupa nie posiada już w większości
transportu i ma utrudnione przemieszczanie się, zostanie
zapewniony dla nich transport. Należy również doliczyć
wynajem sali szkoleniowej w Regionalnej Izbie (50 zł x 4
godz. = 200 zł.
3 działanie: Warsztaty pracy twórczej o charakterze
terapeutycznym
i
integracyjnym
z
rękodzielnictwa,
zielarstwa i zajęć komputerowych z zakresu instrumentów
aktywizacji społecznej oraz terapia grupowa z psychologiem
(na
zakończenie
realizacji
projektu).
Zostaną
przeprowadzone 5 warsztatów z rękodzielnictwa, zielarstwa i
zajęć komputerowych, w tym dwa z samego rękodzielnictwa.
Rękodzielnictwo:
robienie
stroików,
strojenie
sali,
pomieszczeń. Zielarstwo: zioła lecznicze, umiejętność
zbierania i parzenia ziół, itp. Zajęcia komputerowe
z wysyłania maili, dokonywania przelewów, zakupów przez
Internet, połączenia się przez komputer z osobami z daleka,
itp. Odbędą się 2 warsztaty rękodzielnicze x 20 osób, 1
warsztat z zielarstwa x 15 osób. Każdy warsztat po 8 godz. x
100 zł wynagrodzenia. Reasumując 95 osobogodzin
szkolenia. Każdy uczestnik projektu będzie miał prawo
wyboru
w jakich zajęciach będzie chciał uczestniczyć.
Warsztaty te odbędą się we wrześniu i październiku i trwać
będą po 6 godz. Miejscem szkolenia będzie jedna z

miejscowości wykazanych w rewitalizacji gminy Łysomice
oraz świetlica w Ostaszewie. W czasie szkolenia osoby te
będą miały zapewnione materiały szkoleniowe, mały
poczęstunek podczas przerw (kawa, herbata, ciastka) oraz
obiad. Podczas szkolenia odbędzie się również terapia
ogólna z
psychologiem. Szkolenia i terapię rodzinną
przeprowadzą osoby mające uprawnienia i wiedzę w tym
zakresie. W związku z tym, że ta grupa nie posiada już w
większości transportu i ma utrudnione przemieszczanie się,
zostanie zapewniony dla nich transport.

4 działanie: „Aktywnie z gęsiną w tle” – międzypokoleniowe
spotkanie kulinarne to podsumowanie całego projektu i
jednocześnie warsztaty z przygotowania potraw z gęsiny
przygotowanej przez uczestników projektu. Uczestnicy
projektu wraz z zatrudnionym w projekcie kucharzem,
poprowadzą pokazy kulinarne poprzedzone warsztatami z
przyrządzania potraw z gęsiny. Podczas pokazu uczestnicy
projektu - seniorzy będą przekazywać tradycje spożywania
gęsiny wśród mieszkańców obszaru LSR.
W warsztatach wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu,
w pokazach dodatkowo 55 osób, czyli w sumie 110 osób.
Będzie to także doskonała integracja i aktywizacja tych
osób. Kadra projektu zapewni w tym celu transport dla
naszej
grupy
docelowej,
materiały
szkoleniowe
i warsztatowe dla 110 osób, mały poczęstunek i obiad dla
naszej grupy docelowej (55 osób). Kucharz – osoba
prowadząca zajęcia, będzie w tym dniu pracował 10 godz.
aby wcześnie przygotować wszystko do przeprowadzenia
warsztatów. Miejscem warsztatów będzie zrewitalizowane
pomieszczenie w Łysomicach.
Na zakończenie projektu zostanie przeprowadzony konkurs
z nagrodami, który zmobilizuje wszystkich beneficjentów do
czynnego uczestnictwa w zajęciach projektowych. Podczas
warsztatów z gęsiny będą konkursy z pierwszej pomocy,
z rękodzielnictwa, z zielarstwa, z zajęć komputerowych oraz
z historii przekazanej w Regionalnej Izbie.

