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Animacje i inne
działania społeczne

LGD Chełmno



Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

12 STYCZNIA 2020 R.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Chełmno podczas tegorocznej edycji WOŚP

stworzyła kącik animacyjny na płycie Rynku.

Podczas koncertu zostały zorganizowane gry 

i zabawy, które umiliły oraz ogrzały mroźną

atmosferę styczniowego przedpołudnia.

Dodatkowo przedstawiciele Zarządu oraz

pracownicy biura informowali o głównych

założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju.





Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno w Tłusty

Czwartek zorganizowało Warsztat refleksyjny . W ramach niego

można byłoby porozmawiać m.in. o wskaźnikach LSR, procedur

naboru oraz kryteriów lokalnych. Spotkanie było bardzo owocne,

mieliśmy gości zarówno z sektora mieszkańców, jak i społecznych,

odwiedzili nas również członkowie Rady. LGD do kawy czy herbaty

zaproponowało pączki.

Warsztat refleksyjny
20 LUTY 2020 R.





Z powodu panującej pandemii

COVID-19 ten dzień był

świętowany w formie zdalnej.

Chociażby na facebook'u można

było zauważyć sporo zdjęć osób,

które w tym dniu utożsamiały się

z osobami z Zespołem Downa

Światowy Dzień Osób 
z Zespołem Downa

21 MARCA 2020 R.



Tego dnia LGD Chełmno wraz z Polską Akcją Humanitarną oraz

Auchan Grudziądz rozdało 50 paczek dla najbardziej

potrzebujących rodzin naszego miasta. W skład paczek wchodziły

produkty spożywcze, m.in. mąka, ryż, makarony, dżemy. Ale nie

zabrakło również słodkiego upominku dla dzieci w związku ze

zbliżającymi się świętami wielkanocnymi.

Akcja #PajacykBezPrzerwy
10 KWIETNIA 2020 R.





Akcja #PajacykBezPrzerwy  II tura
12 CZERWCA 2020 R.

12 czerwca 2020 r. odbyła się druga tura w ramach akcji

#PajacykBezPrzerwy. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Chełmno ponownie podjęło wyzwanie i dostarczyło paczki do

najbardziej potrzebujących rodzin.





Spotkania
informacyjne w

ramach ogłoszonych
naborów



W ramach ogłoszonych naborów
LGD zorganizowało spotkania

informacyjne dla potencjalnych
wnioskodawców. Odbyły się cztery

takie spotkania: 13.01, 14.01 
i 29.01.2020 oraz 04.02.2020 r.



Posiedzenie Rady
Stowarzyszenia LGD

Chełmno



Posiedzenia
Rady LGD
Chełmno

5 marca 2020 r.

Podczas posiedzenia członkowie Rady LGD

dokonali rekomendacji wniosków, które wpłynęły na

ogłoszony nabór 2019/G/1.

11 marca 2020 r.

Tego dnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno.

Radni w ramach naboru 2019/G/1 ostatecznie

podjęli listę projektów wybranych i niewybranych.

9 czerwca 2020 r.

W ramach tego posiedzenia członkowie Rady

zebrali się w związku z oceną wniosków na

ogłoszony konkurs 1/K/2020.



Kto uzyskał dofinansowanie 
w ramach naboru 2019/G/1?

Fundacja Rodzina Przymierza1.

projekt pt.: "Pomoc mało kosztuje, a tak wiele można za nią kupić"

 2. Klub Sportowy Chełminianka Chełmno

projekt pt.: "Damy radę"

 3. Stowarzyszenie Oświatowe "Nasza Dwójka"

projekt pt.: "Klub Młodzieżowy "Akademia""

Kolejno�� według listy rankingowej zamieszczonej na www.lgdchelmno.pl

 4. Gmina Miasto Chełmno, realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

projekt pt.: "SOS dla Rodziny"



Kto uzyskał dofinansowanie
w ramach naboru 2019/G/1?

 5. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

projekt pt.: "JESTEM WAŻNY W NASZEJ "PRZYSTANI""

 6. Parafia Rzymsko-Katolicka pod Wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny

projekt pt.: "Świat zatopionych marzeń"

 7. Gmina Miasto Chełmno, realizator: Szkoła Podstawowa nr 4

projekt pt.: "Kolorowy świat emocji"

Kolejno�� według listy rankingowej zamieszczonej na www.lgdchelmno.pl

 8. Gmina Miasto Chełmno, realizator: Szkoła Podstawowa nr 1

projekt pt.: "Aktywni zawsze i wszędzie"



Rekomendowany przez Radę wniosek do
dofinansowania w ramach konkursu 1/K/2020

 1 . Gmina Miasto Chełmno

projekt pt.: "WspółpracujeMY - projekt aktywizacji społecznej i zawodowej

mieszkańców miasta Chełmna, wraz z umożliwieniem wyjścia z kryzysu

bezdomności"

Kolejno�� według listy rankingowej zamieszczonej na www.lgdchelmno.pl



Łączna kwota na jaką zostały
zarekomendowane przez Radę do

dofinansowania wnioski to:

1 260 097,07 ZŁ



Podpisanie umów
29 I 30 CZERWCA 2020 R.

29 i 30 czerwca Stowarzyszenie LGD

Chełmno podpisało już pierwsze trzy

mowy w ramach naboru 2019/G/1,

umowy podpisali; Fundacja Rodzina

Przymierza, Klub Sportowy

Chełminianka Chełmno oraz Parafia

Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem

WNMP.



Szkolenia organizowane
przez Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania
Chełmno



05.02.2020 r. odbyło się szkolenie dla Rady
Stowarzyszenia pt.: "Kryteria oceny i wyboru
projektów. Szkolenie pozwoliło poszerzyć

wiedzę członkom Rady podczas oceny
wniosków złożonych w kolejnych naborów.



Inne działania LGD
Chełmno



Biuro LGD Chełmno podczas
pracy zdalnej wypuścił serię

podpowiedzi dla potencjalnych
wnioskodawców.



Wskazówki były podzielone na
poszczególne sekcje wniosku, co

ułatwiło przyswajanie wiedzy.
Ściągawki można znaleźć na naszej
stronie www w zakładce GRANTY.



Próbowaliśmy swoich sił w innych
konkursach, m.in. PROO, Kapitan

Nemo, Fundacja Santander. Niestety
nie docenili naszej pracy i wyobraźni. 



Jednakże udało nam się z dwoma projektami:
a) Jedźcie z blogiem - w ramach tego

odbędzie się wizyta blogerów;
b) Chełmno - Kamera - Akcja! - będziemy

organizować konkurs na filmiki pod hasłem
"Było (nie) minęło".



Kontakt:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno

 ul. Dominikańska 35
 86-200 Chełmno 

Numer telefonu: 
Kom. : 501 388 474 lub 517 398 043 

Stac./fax. : 56 676 28 87 
Facebook : www.facebook.com/LGDChelmno/ 

Strona www : www.lgdchelmno.pl 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2016-2023 dla obszaru
Lokalnej Grupy Działania Chełmno współfinansowana w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Osi
priorytetowej 11 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność.



Dostajesz tą wiadomość, bo zapisałeś się na newsletter Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Chełmno z siedzibą w Chełmnie, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno.

Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600744, NIP: 875-155-

72-27, REGON: 36372266. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD Chełmno z
siedzibą w Chełmnie, ul. Dominikańska 35 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w LGD Chełmno możliwy jest pod
numerem tel. 507195731

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a -ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r.



4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia
 z subskrypcji 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia

zgody oraz prawo do przenoszenia danych 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego

 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne 
8) jeżeli nie chcesz otrzymywać wiadomości newsletter możesz się wypisać pisząc na

adres e-mail: lgdchelmno@wp.pl


