KONKURS GRANTOWY 2020
Ośrodek
Działaj
Lokalnie
Nazwa
realizatora

Wnioskowana
kwota

Ocena
merytoryczna

Numer wniosku

Tytuł projektu

Nazwa wnioskodawcy

631/2020/74

Odkryj
zapomniane i
nieznane zabytki
kłodzkich wsi

Stowarzyszenie
"Razem dla Kłodzkiej
Szkoły
Przedsiębiorczości"

6000 zł

36,40

1107/2020/74

Przystanek
Gawęda

Stowarzyszenie Wśród
Swoich

6000 zł

35,00

686/2020/74

Turniej o Puchar
Ośrodka Działaj
Lokalnie w
Kłodzku

Stowarzyszenie
Halowej Piłki Nożnej
SLAWKO TEAM

5460 zł

34,20

836/2020/74

Terapie zajęciowe
dla Amazonek

Kłodzkie
Stowarzyszenie
"Amazonki"

5000 zł

33,80

407/2020/74

Warsztaty
zapomnianej
Koło Gospodyń
kuchni - BABCIA Wiejskich Chocieszów
BLOG.

6000 zł

33,00

452/2020/74

Letnia Akademia
Disc Golfa 2020

Lion Disc Golf Club
Kłodzko

5500 zł

32,80

1188/2020/74

Eliminacja
skutków epidemii
koronawirusa
COVID - 19

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Ołdrzychowicach
Kłodzkich

5910,40 zł

32,00

797/2020/74

Aktywność
rozwija więzi

Fundacja Szansa

6000 zł

30,60

1136/2020/74

Flamenco wyzwól Swoja
energię

Stowarzyszenie
Rodziców Na Rzecz
Rozwoju Edukacji
Szkolnej Siódemka

947/2020/74

Krokusik
po Covid - 19

Lions Club
Duszniki Zdrój

868/2020/74

Flamenco
- wyzwól
Swoją
energię

Stowarzyszenie
W zdrowym ciele Inicjatyw Społeczno zdrowy
Artystycznych "Szczyty
artystyczny duch.
Kultury"

Przyznany
Grant

Nieformalna grupa młodzieży "Detektywi Przeszłości", działająca
przy Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, w okresie IX-XI 2020 r.
będzie realizowała projekt, którego celem jest stworzenie
6000 zł nowych atrakcji w regionie: pięciu mini szlaków turystycznych
promujących zabytki pięciu wsi kłodzkich: Jaszkówki, Podzamka,
Boguszyna, Kamieńca i Mikowic W projekcie powstaną również
publikacje (folder, przewodnik).
Stowarzyszenie Wśród Swoich wybuduje przystanek GAWĘDA,
który ma się znajdować przy Zespole Szkół Społecznych w
Chocieszowie. Będzie wiata drewniana, palenisko pod ognisko,
6000 zł
ruszt, domek ze zjeżdżalnią dla maluchów i huśtawka podwójna
dla większych dzieci. Odbędą się spotkanie z gawędą opowieści o dawnych zwyczajach i historii wsi.
Projekt polegać będzie na zorganizowaniu treningów piłki nożnej
oraz turniejów piłkarskich dla klas I - III szkoły podstawowej oraz
zajęć dydaktycznych (prezentacje multimedialne) poruszających
5460 zł różne aspekty i zagadnienia związane z piłką nożną ,
aktywnością fizyczną i żywieniem w sporcie. W turnieju i
treningach uczestniczyć będą uczniowie z 4 szkół (z Jaszkowej
Dolnej, Szczytnej, Wojborza i Kłodzka.
Chcemy przeprowadzić działania w kierunku integracji
środowiska osób chorych po lub w trakcie choroby
nowotworowej i osób zdrowych. Odbędą się zajęcia z zakresu
arteterapii – rysunek, malarstwo, sztuki użytkowe, zdobnictwo i
5000 zł
dekoratorstwo, muzykoterapia oraz inne stanowiące element
arteterapii, zajęcia ergoterapii – hafciarstwo, tkactwo,
hortiterapia, ogrodnictwo itd. oraz zajęcia z socjoterapii - terapia
ruchem, rekreacje, ludoterapię.
Projekt to warsztaty kulinarno-kelnerskie, które przypomną
sztukę zapomnianych technik kulinarnych. Dzięki
przeprowadzeniu warsztatów będzie możliwość organizacji
6000 zł
spotkań, wymiany i nabycia wiedzy – pomocy przy zakładaniu
bloga kulinarnego. Zorganizowany zostanie również Konkurs
synchronicznej obsługi kelnerskiej.
Budowa stacjonarnego 2 stanowiskowego pola do gry w disc
golfa w Kłodzku. Przeprowadzony zostanie cykl szkoleń dla
5500 zł mieszkańców, nawet dla tych, którzy jeszcze nie znają zasad tej
gry. Zorganizowany zostanie turniej disc golfa dla maksymalnie
50 osób, w którym każdy będzie mógł wziąć udział.
Celem projektu jest zapobieganie, likwidacja i ograniczenie
skutków nadzwyczajnych zagrożeń związanych z epidemią
koronawirusa COVID-19 dla mieszkańców poprzez zakup
nowego, specjalistycznego sprzętu tj. generatora ozonu,
5910,40 zł
detektora ozonu oraz 4 indywidualnych zestawów ochrony
chemicznej (kombinezonów). Zakupiony w ramach programu
sprzęt będzie wykorzystywany do dezynfekcji pomieszczeń,
urządzeń, odzieży i innego sprzętu.
6000 zł

3300 zł

29,40

3300 zł

3000 zł

29,00

3000 zł

5990 zł

28,40

2990 zł

4250 zł

28,20

0 zł

5910 zł

28,20

0 zł

Społeczno-Oświatowe
Stowarzyszenie
Pomocy
1202/2020/74 Kolorowe dźwięki
Pokrzywdzonym i
Niepełnosprawnym
"Edukator” PolanicaZdrój

5711 zł

25,80

0 zł

Fundacja Wspierania
798/2020/74 Razem damy radę Integracji Społecznej
OMNES SIMUL

6000 zł

22,80

0 zł

1157/2020/74

Letnia Liga
Koszykówki Tour the Kłodzko

Uczniowski
Integracyjny Klub
Sportowy Sprawni
Razem w Kłodzku

1170/2020/74

W zdrowym ciele
zdrowy duch

Aktywna Trójka

Przewidywana pula na Granty:

55000 zł

PARTNERZY I DARCZYŃCY:

Razem
możemy
więcej

Suma przyznanych
Grantów „Działaj Lokalnie”:

O projekcie

Projekt polega wyposażenia boiska w zjazd linowy oraz zestaw zjeżdżalnia ze ścianką z lin do wspinaczki oraz przeprowadzeniu
3 spotkań warsztatowych dla dzieci i młodzieży, podczas których
uczyć się będą rożnych form aktywnego spędzania czasu.
Projekt przewiduję 6 spotkań, podczas których uczestnicy
zapoznają się z tańcem i rytmem Flamenco oraz popracują nad
techniką ciała. Dodatkowo spotkanie będzie miało charakter
pogadanki z psychologiem o tym, jak ważny jest ruch, taniec i
jaki wpływ ma to na nasze zdrowie. Na innym - uczestnicy
poznaję osobę znającą kulturę i zwyczaje ludzi zamieszkujących
południe Hiszpanii, skąd pochodzi Flamenco. Zakończenie
projektu zostanie zorganizowana Fiesta Flamenco.
W ramach projektu zaplanowano zakup 1500 sadzonek kwiatów
(krokusów, szafirków), które w wrześniu zostaną zasadzenie tych
roślin na lakach, trawnikach w Dusznikach-Zdrój. Po
zakończonych nasadzeniach uczestnicy wraz z członkami klubu
spotkają się przy grillu, przy muzyce.
Projekt będzie polegał na organizacji kreatywnych warsztatów
animacyjnych dla dzieci z terenów Miasta i Gminy Szczytna. W
programie przewidziane są trzy warsztaty (zdrowotne w
Łężycach, animacja czasu wolnego w Złotnie, a w Chocieszowie
zajęcia wokalne). Cykl warsztatów zakończy się prezentacją
dokonań uczestników w formie wystawy prac, pokazów
tanecznych oraz koncertu muzycznego. Finał odbędzie się na
scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej.

55160,40 zł

REGRANTING:

POWIAT KŁODZKI

KŁODZKO

GMINA KŁODZKO

SZCZYTNA

