STOWARZYSZENIE
ROZWOJU GMINY
LUBIEWO "BORY"
Kraina Trzech Wież Nad
Borami – Aktywnością
i Zdrowiem Płynąca

www.lubiewo.pl
Celem projektu było promowanie oraz kształtowanie prozdrowotnego i proekologicznego
stylu życia. Członkowie stowarzyszenia zastanawiali się, jak zachęcić mieszkańców gminy do
aktywnego trybu życia oraz docenienia walorów najbliższego otoczenia. Cel ten osiągnięto
przez zorganizowanie wielu atrakcyjnych zajęć ruchowych: m. in. Nordic Walking, Klub
Fitness: nowoczesne formy gimnastyki – Gimstic, aerobic, ćwiczenia siłowe, rajd rowerowy.
Zorganizowano także I Ogólnopolski Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami, wyjazd na turnus
rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzono badania diagnostyczne schorzeń
układu krążenia i narządów ruchu, a także wieczory zdrowego jadła, popularyzujące zasady zdrowego
żywienia. Wielomiesięczne i wieloaspektowe działania projektowe prowadzone równocześnie

na kilku płaszczyznach przekonały mieszkańców gminy do stopniowej zmiany stylu życia. W
projekcie wzięło udział ponad 1500 osób.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
PAMIĘTOWA I ADAMKOWA

„Ptasia Wioska – Adamkowo”
www.adamkowo.tuchola.pl
Ptasią Wioskę otwarto uroczyście 25 lipca 2009 r. Była to kompleksowa inicjatywa mająca na celu
zharmonizowany rozwój miejscowości i regionu w oparciu o istniejący kapitał przyrodniczy
i społeczny. Podstawowym założeniem projektu było stworzenie wyjątkowego miejsca na mapie nie
tylko województwa, lecz całego kraju. Inicjatywa była realizowana na kilku płaszczyznach, dzięki
czemu powstała m.in.:
•
•
•
•
•
•

Ścieżka ornitologiczna – została wytyczona i oznakowana 2,5-kilometrowa edukacyjna
ścieżka ornitologiczna
Aleja Wyczółkowskiego - aleja klonów: w celu zachowania pięknych drzewostanów
Przydrożne Muzeum Ptaka: w ramach plenerów stworzone zostały trzy wielkoformatowe
drewniane rzeźby (ok. 3 m wysokości) przedstawiające ptaki oraz Św. Franciszka.
Plenery rzeźbiarskie: w ramach plenerów studentów ASP z Krakowa powstało pięć
wielkoformatowych prac w nowoczesnej technice
Seria fotogramów: zbiór 20 fotogramów przedstawiających piękno Adamkowa i okolicy
wykonanych przez operatora filmowego - Janusz Gauera
Plenery malarskie „Barwy Adamkowa”: w plenerach malarskich uczestniczyły dzieci z terenu
gminy. Podczas plenerów najmłodsi mieli okazję pracować pod okiem doświadczonego
instruktora nad własną interpretacją piękna otaczającego je świata

Ptasia Wioska była prezentowana na Festiwalu Smaku w Grucznie w 2008 r. w ramach projektu
„Pamiętowskie gosposie” oraz na festynie „Barwy Lata, Dary Jesieni” w Przysieku. Prace plastyczne
stworzone w ramach dziecięcych plenerów malarskich były wyróżniane w konkursach
organizowanych przez Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
GMINY LISEWO

"Magiczna, symboliczna – dziupla
informatyczna"

www.blogsoltysa.europa.pl
Głównym celem projektu było zwiększenie bezpłatnego dostępu do informacji i Internetu dla Chrust
i okolicznych miejscowości oraz wiedzy na temat ich praktycznego wykorzystania w życiu
codziennym.
Ponadto celem projektu była aktywizacja mieszkańców wokół problemów wsi i jej mieszkańców,
organizacja wspólnych przedsięwzięć, stworzenie podstrony o miejscowości Chrusty, stworzenie
warunków umożliwiających młodzieży jednakowy start w dorosłe życie.
W realizację przedsięwzięcia włączyła się miejscowa ludność, w tym również młodzież. W świetlicy
znajdują się 2 komputery podłączone do Internetu, z których korzysta nieodpłatnie cała miejscowość.
W dziupli odbywają się również różnorodne szkolenia (np. komputerowe, fotograficzne, z pisania
projektów) oraz liczne spotkania zarówno dzieci, młodzieży, jak i seniorów.
Magiczna, symboliczna – dziupla informatyczna jest niewielkim budynkiem, stanowiącym centrum
życia i spotkań miejscowej ludności. W ramach dofinansowania z Fundacji Wspomagania Wsi udało
się dobudować część kuchenną i sanitarną. W przyszłym roku planowane jest wykorzystanie
niewielkiego placu przy świetlicy na zbudowanie placu zabaw – również wspólnymi siłami
mieszkańców Chrust.

BRACTWO CZARNEJ WODY
"Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni
– to, co zostało, niech przetrwa na wieki"
www.bractwoczarnejwody.org.pl
Zasadniczym celem projektu było przywrócenie w pamięci obecnego pokolenia dawnych
sąsiadów – ewangelików oraz uratowanie przed ostatecznym zniszczeniem cmentarzy
ewangelickich na terenie gminy Osie.
Odrestaurowano łącznie 14 cmentarzy ewangelickich. Prace te poprzedził 2-letni okres
przygotowań. W tym czasie dokonano inwentaryzacji cmentarzy, poszukiwano materiałów
źródłowych, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nawiązano kontakty z instytucjami i
mieszkańcami gminy. W ciągu niespełna roku wykonano prace na wszystkich cmentarzach. W
listopadzie 2008 r. odbyła się msza ekumeniczna i poświęcenie 11 krzyży oraz obelisków
cmentarnych. Każda z nekropolia jest inna. Starano się zachować ich różnorodność stosując np.
różne typy ogrodzenia. W chwili obecnej cmentarzami opiekują się mieszkańcy i harcerze, którzy
regularnie odwiedzają te miejsca. We wszystkich działaniach stowarzyszenia można dostrzec
niezwykłą dbałość o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, a także umiejętność współdziałania z
różnymi środowiskami.

CZERNIKOWSKIE
STOWARZYSZENIE NA
RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI, KULTURY
I SPORTU "CZYŻ-NIE"
Renowacja cmentarzy
ewangelickich na terenie
Gminy Czernikowo
"Tak trzeba"
www.czyznie.czernikowo.pl
Inicjatywa „Tak trzeba” zakładała renowację cmentarzy ewangelickich położonych na
obszarze gminy Czernikowo. Do realizacji zadania zaangażowano młodzież z obszaru gminy
oraz koła naukowe działające na UMK. Na uwagę zasługuje fakt, iż przedsięwzięcie
zrealizowano przy dużym zaangażowaniu miejscowej ludności. Sięgano po źródła
historyczne, ale i świadectwa osób starszych, pamiętających lub znających dzieje cmentarza
oraz potomków rodzin na nim leżących. Dzięki temu powstała bogata dokumentacja, która
przyczyni się do pogłębienia świadomości mieszkańców, ukazująca, że możliwa jest
pokojowa koegzystencja ludzi wielu kultur i religii.
W ramach projektu zrealizowane zostały także specjalne zajęcia dydaktyczne dla dzieci ze
szkół znajdujących się na terenie gminy, dotyczące funkcjonowania społeczności
ewangelickich: Niemców i Holendrów zamieszkujących te obszary w przeszłości. W ramach
zajęć edukacyjnych została zorganizowana wystawa poświęcona akcji przywrócenia
nekropoli jej dawnej świetności.

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OCALENIA
ŚLADÓW PRZESZŁOŚCI
W GMINIE CEKCYN
"ŚWIATŁO"

"Pamięć i tolerancja"

www.swiatlo.org.pl
Celem projektu „Pamięć i tolerancja” było odremontowanie zabytkowego cmentarza
ewangelickiego z połowy XIX wieku w miejscowości Nowy Sumin. Głównym założeniem
projektu było podtrzymanie borowiackiej tożsamości kulturowej, z której wywodzą się
mieszkańcy gminy Cekcyn, pamięci o wielokulturowości i różnorodności religijnej tych
terenów oraz szerzenia tolerancji wyznaniowej zarówno wśród młodych, jak i starszych
uczestników projektu. Chciano również zachęcić do poznawania przeszłości historycznej i
kulturowej regionu Borów Tucholskich.
Cmentarz w Nowym Suminie jest szóstą odrestaurowaną nekropolią w gminie Cekcyn.
Opiekują się nią mieszkańcy wsi. W uroczystości poświęcenia cmentarza wzięli udział
potomkowie jednej z rodzin pochowanych w tym miejscu. W tym roku zakończyły się prace
na kolejnym cmentarzu w Lubiewicach. Stowarzyszenie zamierza wyremontować i otoczyć
opieką wszystkie cmentarze ewangelickie w gminie oraz wydać publikację na ten temat.
Projekt renowacji cmentarzy w gminie Cekcyn jest czynnikiem integrującym różne
środowiska, a ponadto uczy historii regionalnej i tolerancji.

Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce"

IV Krajeński Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych
www.drs.com.pl

Celem projektu była promocja osób niepełnosprawnych o zdolnościach wokalno –
muzycznych, rozwijanie pasji śpiewu, pokonywanie barier, kształtowanie tolerancji dla osób
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, a także promowanie Sępólna Krajeńskiego, jako
miejsca otwartego na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Do konkursu zgłosiło się kilkunastu kandydatów, spośród których komisja powołana przez
organizatorów wyłoniła 12 kandydatów do koncertu finałowego. Następnie finaliści pod
okiem instruktorów muzycznych przeszli indywidualne warsztaty muzyczne przygotowujące
do koncertu finałowego. 22 listopada 2008 r. odbył się koncert finałowy IV Krajeńskiego
Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych, podczas którego profesjonalne jury
konkursowe wyłoniło zwycięzcę konkursu. Na zakończenie Festiwalu odśpiewano piosenkę,
pt. Duże Różowe Słońce.
Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych jest imprezą cykliczną. Pierwsza edycja festiwalu
odbyła się w roku 2005 i jest kontynuowana do dzisiaj. Każda edycja kończy się wydaniem
płyty z filmem o festiwalu.

Stowarzyszenie Mieszkańców
i Miłośników Piły nad Brdą
"BUKO"
"Kopalnia w Pile kopalnią
możliwości rozwoju wsi".
Wspólnie ratujemy lokalne
zabytki techniki

www.buko.las.pl

Celem projektu było utworzenie pierwszego na Pomorzu skansenu podziemnego górnictwa węgla
brunatnego w Pile wraz z podziemną trasą turystyczną.

Skansen znajduje się w Pile koło Gostycyna, na terenie przedwojennej kopalni Montania. W
chwili obecnej można obejrzeć pozostałości kopalni wraz z elementami infrastruktury
technicznej, a z tablicy informacyjnej dowiedzieć się o historii tej i innych kopalń w okolicy.
Na terenie obiektu zostały przeprowadzone prace archeologiczne. Obiekt jest wpisany do
rejestru zabytków. Ponadto członkowie stowarzyszenia z zaangażowaniem kolekcjonują
eksponaty oraz zbierają materiały archiwalne. W ramach projektu zorganizowano nocne
spotkania z archeologią i historią regionu - z elementami rekonstrukcji historycznej - które w roku
2009 zgromadziły około 500 osób.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym
z Niepełnosprawnością Intelektualną
OLIGO

Kompleksowa i ciągła rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych

Celem podejmowanych działań była poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej osób
niepełnosprawnych oraz jakości ich życia i funkcjonowania poprzez integrację z najbliższym
środowiskiem i społecznością lokalną.
Beneficjentami projektów są osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie –
mieszkańcy miasta Włocławek i gmin powiatu włocławskiego.
W ramach projektu odbyły się 10-miesięczne zajęcia:
⇒ hipoterapii w krytej ujeżdżalni Ośrodka Sportów Konnych,
⇒ zajęcia na małym i dużym basenie krytej pływalni,
⇒ dogoterapii,
⇒ arteterapii - zajęcia terapii przez sztukę,
⇒ Włocławskie Zawody w Paraujeżdżaniu,
⇒ I Włocławskie Pokazy Pływackie Osób Niepełnosprawnych „Delfinki”,
⇒ Pokazy dogoterapii podczas Krajowych Kujawskich Wystaw Psów Rasowych we
Włocławku.
W celu uatrakcyjnienia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych wprowadzono elementy
rywalizacji sportowej oraz integracji ze środowiskiem osób zdrowych poprzez organizację lub
udział w imprezach popularyzujących umiejętności i osiągnięcia sportowe i artystyczne
niepełnosprawnych oraz zalety prowadzonych form rehabilitacji i terapii.
Działania Stowarzyszenia Oligo zmierzają do integracji wszystkich środowisk pracujących na rzecz
osób niepełnosprawnych. Podejmowane inicjatywy odbywają się we współpracy z wieloma
placówkami
oświatowymi,
kulturalnymi
oraz
z
organizacjami
pozarządowymi.

Fundacja Przystań Nadziei
Klub Pacjenta – Twój psycholog, Twój terapeuta, Twój przyjaciel
www.przystannadziei.org
Inicjatywa fundacji skierowana jest do osób chorych na schizofrenię oraz członków ich rodzin. Celem
projektu było zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i
dostępnej opieki zdrowotnej oraz różnych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku
społecznym.
By zrealizować zadania fundacja powołała sieć Klubów Pacjenta Przystań Nadziei w Bydgoszczy,
Inowrocławiu i Mroczy. Celem ich działalności jest zapobieganie wycofaniu społecznemu poprzez
wsparcie emocjonalne wynikające z kontaktów towarzyskich, zwłaszcza z rówieśnikami. Ma to
również znaczenie dla rodzin chorych, które mogą ze sobą rozmawiać, dając sobie wsparcie i
znajdując nowe rozwiązania swoich problemów.
W klubach regularnie odbywają się spotkania grup psychoedukacyjnych (dla chorych i członków
rodzin) prowadzone przez lekarza psychiatrę, spotkania psychoterapeutyczne pod kierunkiem
psychologów, grupy wsparcia rodzin oraz terapii zajęciowej.

Działalność terapeutyczno – rehabilitacyjna klubu jest bardzo różnorodna i zależy w dużej
mierze od pacjentów, którzy ustalają program i odpowiadają za jego realizację. Stwarza to
beneficjentom okazję do licznych nieformalnych spotkań towarzyskich – wspólne wieczorki
taneczne, gry towarzyskie, okolicznościowe przyjęcia, kursy językowe i spotkania z ciekawymi
ludźmi. Zajęcia mają na celu poprawienie umiejętności społecznych: zaradności w
wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego, aktywnego bycia wśród ludzi,
umiejętności zorganizowania własnego czasu oraz rozwijania twórczych możliwości.

Do pracy w klubie włączyła się liczna grupa wolontariuszy wywodząca się z członków rodzin
pacjentów, uczniów szkół średnich oraz studentów bydgoskich uczelni.

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Rowerowy Toruń
www.rowerowytorun.com.pl

Inicjatywa jest skierowana do dwóch adresatów: mieszkańców Torunia oraz władz lokalnych
odpowiedzialnych za stan infrastruktury rowerowej w Toruniu i regionie.
Projekt zakłada dwa cele główne. Pierwszym jest promowanie idei zrównoważonego
transportu i zachęcanie mieszkańców do podróżowania rowerem, który jest ekologicznym,
zdrowym i tanim środkiem transportu. Drugim celem jest polepszenie jakości już istniejącej
oraz planowanej infrastruktury rowerowej poprzez czynny monitoring instytucji
odpowiedzialnych za jej powstawanie.
Cele realizowane są przez organizowanie cyklicznych przejazdów rowerowych przez miasto,
tzw. Rowerowych Mas Krytycznych, wyścigów rowerowych na szybkość i orientację w terenie
typu „Alleycat”, akcji Rowerem na Barbarkę zachęcającej do przyjazdu rowerem na teren
Szkoły Leśnej, a także akcji promocyjnej Rowerem za złotówkę (wspólna inicjatywa Urzędu
Marszałkowskiego oraz stowarzyszeń Wyborcy.org i Rowerowy Toruń) skłaniająca do
weekendowych przejazdów z rowerem liniami PKP Przewozy Regionalne i Arriva PCC w
promocyjnej cenie.

Stowarzyszenie "Rodzina Inspiruje!”

Mama w Mieście
www.mamawmiescie.pl
Celem stowarzyszenia „Rodzina Inspiruje” jest wspieranie rodzin z małymi dziećmi bez
względu na ich status materialny czy sytuację życiową. Celem projektu było stworzenie
kobietom okazji do oderwania od codziennych obowiązków, rozwijania zainteresowań oraz wymiany
doświadczeń w gronie innych mam.

Swoją działalność stowarzyszenie rozpoczęło od założenia jednego z pierwszych w Polsce
klubów dla młodych mam (2007 r.). Mama w Mieście to spotkania dla matek prowadzone
przez zapraszanych specjalistów. Spotkań tego typu odbyło się już ponad pięćdziesiąt m.in.
pomoc w domu, spotkania z wizażystką, doradcą zawodowym, dietetyczką, kosmetyczką,
pediatrą, logopedą, instruktorką tańca brzucha, cykl spotkań z psychologiem. Zorganizowano
również szereg zajęć z udziałem dzieci: malowanie rękami, lepienie w glinie, zabawy z
muzyką itd. W projekcie wzięło udział ponad 100 kobiet.
Projekt skierowany był zarówno do matek niepracujących, jak i aktywnych zawodowo.
Stowarzyszenie za cel postawiło siebie zachęcić kobiety do znalezienia czasu tylko dla siebie, do
poświęcenia go na pielęgnację swoich zainteresowań i pasji, aby mogły odpocząć, a także poszerzyć
swoje umiejętności.
Dewizą Stowarzyszenia „Rodzina Inspiruje!” jest teza, że szczęśliwa i zrelaksowana kobieta to
szczęśliwsza mama i żona - na czym korzysta cała rodzina.

