
Projekt w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Miasto Włocławek na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW OGŁASZA,

ŻE OD DNIA 01.01.2020 r. ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU

,, SPORT , NAUKA ORAZ SZTUKA – WŁAŚNIE CIEBIE SZUKA”

realizowany jest w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Miasto Włocławek.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU

Przedsięwzięcie: Działania  aktywnej  integracji  o  charakterze  środowiskowym:  kluby

młodzieżowe  (w  tym  z  programem  rówieśniczym  obejmujące  m.in.:  rówieśnicze

doradztwo,  edukację,  liderowanie,  coaching rówieśniczy)  oraz  inne  z  obszaru aktywnej

integracji o charakterze środowiskowym

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych

Lokalną  Strategią  Rozwoju,  dzięki  realizacji  rozwiązań  z  obszaru  aktywnej  integracji

o charakterze środowiskowym w okresie do 31.12.2023 roku.

Cel ogólny: Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców

Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-

zawodowej  w  okresie  do  31.12.2023  roku  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na  lata  2014-2020.  Oś  Priorytetowa  11:  Wzrost

aktywizacji  społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu
Społecznego

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 41 243,42 zł.
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Cel  ogólny  projektu:   Projekt  wpisuje  się  w  cel  ogólny  LSR.  Odbiorcami  wsparcia  jest

24  dzieci  w  wieku  7-11  lat  i  24  osoby  z  ich  otoczenia.  Projekt  będzie  realizowany

w terminie od 01 stycznia do 12 czerwca 2020r. Zajęcia prowadzone w ramach projektu

będą wspierać proces edukacyjny  i  pomagać w przezwyciężaniu  trudności,  odkrywaniu

potencjału  u  uczniów.  Przyczynią  się również  do  integracji  ze  środowiskiem  lokalnym.

Umożliwią  również  rozwój  zdolności  interpersonalnych  i postaw  prospołecznych.

Biuro  projektu  znajduje  się  w  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  2  przy  ul.  Żytniej 47

we Włocławku.

Cel  szczegółowy   projektu:   Celem  projektu  jest  zapewnienie  uczniom  możliwości

obcowania ze sztuką, instytucjami kulturalnymi w mieście. Istotnym założeniem projektu

jest  włączenie  jego  uczestników  w  akcje  organizowane  dla  mieszkańców  Włocławka.

Uczestnicy  mają  czerpać  radość  z  własnej  działalności  i  prezentacji  swoich  dokonań.

Poprzez  działania  zaplanowane  w  projekcie  mają  uczyć  się  wykorzystywać  czas  wolny

w sposób kreatywny i aktywny. Celem projektu jest wyposażenie uczniów w niezbędne

umiejętności,  głównie  społeczne i  komunikacyjne,  takie  jak  zadawanie  pytań,  zbieranie

informacji,  umiejętności  dostrzegania,  formułowania,  znajdowania  przyczyny,  analizy

i rozwiązywania problemów, umiejętność wytyczania sobie celów, umiejętność planowania

i  podejmowania  decyzji,  dzielenia  się  zdobytą  wiedzą,  współpracy  w  grupie.

Kolejnym  celem  projektu  jest  rozbudzenie  postawy  poznawczej  wobec  świata

zewnętrznego.  Udział  w  projekcie  ma  przygotować  uczestników  do  późniejszego

kreatywnego  życia  w  mieście.  Udział  w  zajęciach  wzmocni  poczucie  własnej  wartości,

pozwoli na rozwój talentów i zainteresowań.

OPIS PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM:

 ,,Siebie wyrażamy -  w teatrze życia gramy!”-  warsztaty teatralne, których celem jest

rozwój pasji, zainteresowań oraz rozwój kompetencji społecznych. Głównym założeniem

warsztatów jest ćwiczenie poprawnej wymowy, dykcji, ekspresji, emocji. 

"Nudę żegnamy, pasji szukamy!” - zajęcia artystyczne. Celem jest rozwój pasji, wspieranie

rozwoju  poznawczego  i  społecznego.  Umożliwienie  wyrażania  siebie  ,  swoich  uczuć

i  stanów  emocjonalnych  poprzez  ekspresję  plastyczną.  Podniesienie  poczucia  własnej

wartości poprzez własną twórczość. 
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,,Szkoła  Tajemnic  Sherlocka  Holmesa”  - zajęcia  kodowania,  programowania  oraz  gry

planszowe. Celem zajęć jest rozwój umiejętności logicznego myślenia, kodowania i zdrowej

rywalizacji wśród uczestników. 

"Myśl  pozytywnie,  działaj  aktywnie!”- zajęcia  sportowe.  Głównym  celem  zajęć  jest

promowanie aktywności psycho-ruchowej za pomocą nowoczesnych technologii.

 Uczniowie pracujący we wszystkich grupach będą mogli zaprezentować swoje dokonania

podczas  Festiwalu  Nauki  i  Sportu  "Mama,  Tata  i  Ja"  przed  uczniami,  rodzicami,

nauczycielami i społecznością lokalną. 
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