
Sprawozdanie 

merytoryczne z działalności 

Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Chełmno za 

rok 2018



Personel Biura



30.01.2018 – nabór na Dyrektora Biura

26.02.2018 r. – stanowisko Dyrektora 

objęła pani Anna Cyrklaff – pracę 

rozpoczęła od 01.04.2018 r.



13.11.2019 – nabór na stanowisko 

specjalista ds. administracyjno-biurowych

29.11.2018 r. – stanowisko objęła pani 

Angelika Włodarska – pracę rozpoczęła od 

01.12.2018 r.



Działania



W 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia zebrał 

się 16 razy, podczas posiedzeń członkowie 

Zarządu podjęli 53 uchwały



Pierwszy kwartał 2018 r. minął pod 

kątem działań promocyjnych w postaci 

konkursów z nagrodami



01.2019 – konkurs na bałwanka LGD



02.2019 – konkurs 

na zdjęcie 

Walentynkowe



03.2019 – konkurs na pisankę Wielkanocną



10 kwietnia 2018 r. – akcja „Zdrowa, 

ślicznie, higienicznie”







17 kwietnia 2018 r. – Targi Edukacji 

i Pracy „Kierunek – Sukces”







Kwiecień miesiącem autyzmu 





2 maja 2019 r. – Dzień Flagi 

organizowany przez Czas Chełmna









24 maja 2019 r. – piknik organizowany 

przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy











28 maja 2019 r. – wizyta animacyjna do 

Fundacji Arkadia w Toruniu









12 lipca 2018 r. – casting do filmu 

promocyjnego o stowarzyszeniu









27 lipca 2018 r. – warsztat z 

pozytywnego wizerunku i aktywnego 

poszukiwania pracy







3 sierpnia 2018 r. – nagrania do filmu 

promocyjnego o stowarzyszeniu







9 sierpnia 2018 r. – spotkanie dotyczące 

ekonomii społecznej oraz zakładania 

spółdzielni socjalnych









10-12 sierpnia 2018 r. – gra miejska 

„Praca Mistrza” w ramach 9hills Festival









23 sierpnia 2018 r. – Akcja lato MCK OHP 

„Zdobądź zawód i zostań animatorem”





16 września 2018 r. – akcja charytatywna 

„Podnosimy Paulinę”







23 września 2018 r. – warsztaty 

aktywizacji społecznej połączone z 

promocją LSR









26 września 2018 r. – warsztaty 

animacyjno-aktywizujące









16 października – Targi Pracy organizowane 

przez Powiatowy Urząd Pracy





18 października 2018 r. – LGD 

Chełmno ogłosiło nabór nr 2018/G/1 

na granty do 50 tysięcy złotych



Łącznie do 21 listopada 2018 r. 

wpłynęło 16 wniosków, na łączną 

kwotę 735 378,75 zł



23 października 2018 r. – warsztaty 

animacyjne 







25, 26, 29 i 30 października 2018 r. odbyły się 

spotkania informacyjne dla potencjalnych 

beneficjentów/wnioskodawców





26 października 2018 r. – warsztaty 

animacyjne







27 października oraz 18 listopada 2018 r. 

– Dom Strachu „Hotel Anonim”













14 listopada 2018 r. – warsztat animacyjny –

nauka kreatywności pt.: „Co mogę zrobić dla 

mieszkańców objętych LSR?”





19 listopada 2018 r. – warsztat 

animacyjny – nauka wystąpień 

publicznych pt.: „Teatr, kabaret – to,

co kocham i mogę dać od siebie dla 

innych”







21 listopada 2018 r. – dzień profilaktyki w 

SOSW pt.: „Dobro jest modne”





13 i 19 listopada oraz 17 grudnia 2018 r. 

odbyły się kolejne spotkania 

informacyjne dla potencjalnych 

beneficjentów/wnioskodawców



7 grudnia 2018 r. – warsztaty animacyjne 

pt.: „Świątecznie – bajecznie – robimy 

kartki dla seniorów!”







13 grudnia 2018 r. – kabaret pt.: 

„Służba zdrowia na wesoło”







Nieformalna Grupa Feniks pod 

opieką LGD



Grupa powstała w lipcu 2018 r., łącznie 

do końca roku odbyło się 10 spotkań. 

W ramach nich wspólnie 

zorganizowaliśmy 3 nowe inicjatywy









Kontrola



31 lipca 2018 r. odbyła się kontrola z 

Urzędu Marszałkowskiego obejmująca 

okres 01.01 – 30.06.2018 r.



Biuletyn, newslettery



30 czerwca 2018 r. udostępniono 

biuletyn informacyjny o aktualnych 

działaniach LGD Chełmno



W 2018 r. LGD Chełmno wydało 

newslettery dostępne po zapisaniu się 

na stronie internetowej. Informacje 

zawarte w nich dotyczyły m.in. 

aktualnych wydarzeń, informacji o 

realizacji LSR.



Strona www oraz fanpage



Strona www oraz fanpage były 

prowadzone w sposób ciągły przez cały 

rok. Na bieżąco były publikowane wpisy 

dotyczące działalności LGD.







LGD Chełmno „w liczbach”



W 2018 r. w ramach bezpłatnego 

doradztwa wzięło udział 24 osoby.



W 2018 r. odbyło się łącznie 7 spotkań 

informacyjnych o LSR



LGD Chełmno w 2018 r. wzięło udział 

w 7 imprezach miejskich



LGD Chełmno w 2018 r. zorganizowało 

7 warsztatów aktywizujących, 1 wizytę 

animacyjną. Łącznie wzięło udział 118 

osób



LGD Chełmno współuczestniczyło w 

dodatkowych 

aktywnościach/spotkaniach/działaniach –

łącznie 13 wydarzeń



Dziękujemy za uwagę 


