
                              Lista Wniosków złożonych na Konkurs nr 1/2020/G 

Nr 

przedsięwzięc

ia 

Nazwa przedsięwzięcia 

1.2.2 Aktywizacja osób 55+ 

Numer 

wniosku 
Nazwa  Cel / zakres  

Wnioskowa

na kwota 

wsparcia 

Nazwa i adres 

Wnioskodawcy 

1/1/2020/G Parkowe inspiracje 

Projekt ma na celu 

aktywizowanie osób 55+ oraz 

integrację międzypokoleniową 

poprzez wspólne działania na 

linii dziadkowie-rodzice-

wnuczkowie oraz dalsze 

zagospodarowanie terenów 

rekreacyjnych w miejscowości 

Silniczka, jak również 

umieszczenie dodatkowego 

elementu krajobrazu  w postaci 

liter z nazwą miejscowości 

45 000,00 

Koło Gospodyń 

Wiejskich w 

Silniczce 

Silniczka 85, 

 97-532 Żytno 

2/1/2020/G 
Junior-Senior-Dwa 

Bratanki 

Głównym celami operacji  jest 

aktywizacja osób w wieku 55 lat 

i starszych, a przez to zachęcenie 

ich do uczestnictwa w życiu 

społecznym oraz wspieranie 

wszelkich form aktywności 

obywatelskiej, społecznej, 

kulturalnej, artystycznej, 

sportowej i religijnej. Poprzez 

działania podejmowane w 

ramach projektu Junior – Senior 

– Dwa Bratanki, chcemy 

stworzyć warunki umożliwiające 

wykorzystanie potencjału osób 

starszych jako aktywnych 

uczestników życia 

gospodarczego i kulturalnego, 

dostosowanych do ich 

możliwości psychofizycznych 

oraz sytuacji rodzinnej. 

 

45 000,00 

Związek 

Harcerstwa 

Polskiego  

Chorągiew 

Kielecka 

Hufiec ZHP 

Szczekocińsko-

Włoszczowski 

ul. Wiśniowa 23 

29-100 

Włoszczowa 



3/1/2020/G 

Zdrowy i aktywny 

senior z pasją 

 

Celem wykonania zadań jest 

udostępnienie mieszkańcom  

powyżej 55 roku wiedzy w 

zakresie ekologii, zdrowia, 

bezpieczeństwa publicznego 

korzystania z  dóbr natury, 

poznania  cennych obiektów w   

miejscowościach z obszaru LGD 

oraz radości korzystania z życia. 

Realizacja wszystkich zadań ma 

przyczynić się do pobudzenia 

aktywności społecznej seniorów, 

wspólnej pomocy w potrzebach   

i działaniach ze szczególnym 

naciskiem na zadbanie o 

środowisko, czystość , zdrowie i 

sprawność fizyczną i umysłową. 

Stowarzyszenie nie było w swej 

działalności organizatorem 

szkoleń co jest wyzwaniem 

zarówno dla stowarzyszenia jak i 

uczestników. Jednakże 

największe doświadczenie 

posiadamy w zakresie 

organizowania wycieczek  

zagranicznych i krajowych. 

35 000,00 

Stowarzyszenie 

Wielu Pokoleń 

Jesteśmy Solą Tej 

Ziemi 

Moskorzew 97 

29-130 

Moskorzew 

4/1/2020/G 
WIEK SENIORA – 

JUNIOR WIGORA 

Aktywizacja, integracja oraz 

wzrost postaw przedsiębiorczych 

wśród osób powyżej 55 roku 

życia poprzez organizację 

warsztatów, spotkań, konsultacji, 

zajęć z instruktorami wycieczek 

plenerowych po terenie Gminy 

Gidle. Wydarzenia mają 

charakter kulturalny, sportowo-

rekreacyjny, edukacyjny i 

integracyjny. 

47 439,90 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Borowa 

Borowa 41B 

97-540 Gidle 

 

5/1/2020/G 
Aktywni 55+ w 

gminie Radków 

Aktywizacja osób 55+ poprzez 

organizację spotkania 

organizacyjnego, wyjazdu 

studyjnego i kina plenerowego 

36 416,00 

Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Rozwoju Gminy 

Radków 

Radków 99 

29-135 Radków 



6/1/2020/G 

TRADYCYJNIE 

ALE 

NOWOCZEŚNIE 

 

Zaangażowanie osób 55+ i ich 

wnucząt w działania związane z 

poznaniem historii i 

kultywowaniu tradycji obszaru. 

45 000,00 

Koło Gospodyń 

Wiejskich w 

Borzykowie 

Ul. Strażacka 2 

Borzykowa 

97-532 Żytno 

7/1/2020/G 

AKADEMIA 

SENIORA 

1. Zapewnienie możliwości 

podnoszenie kompetencji, 

umiejętności i wiedzy grupie 170 

seniorów, w wieku powyżej 55+, 

poprzez organizacje 80-

dwugodzinnych bezpłatnych 

zajęć (wykładów i warsztatów) 

podnoszenia kompetencji 

seniorów. Aktywizacja 

intelektualna, psychiczna i 

fizyczna słuchaczy, w okresie od 

5 października 2020 do 5 lipca 

2021 r. 

2. Włączenie seniorów w życie 

społeczności lokalnej. 

3. Wielopokoleniowa integracja 

społeczności lokalnej. 

 

45 000,00 

Stowarzyszenie 

NIEZNANOWIC

E.pl 

Nieznanowice 45 

A 

29-100 

Włoszczowa 

8/1/2020/G 

Aktywny senior w 

gminie 

Kluczewsko 

 

Wzrost aktywności oraz poprawa 

jakości i poziomu życia osób 

starszych z terenu gminy 

Kluczewsko poprzez organizacje 

szeregu warsztatów i spotkań 

tematycznych, między innymi 

kursu komputerowego, zajęć 

ruchowych fitness i Nordic 

Walking. 

44 900,00 

Stowarzyszenie 

Klub Seniora w 

Gminie 

Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 

12B 

29-120 

Kluczewsko 

 


