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Załącznik nr 6 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto
ChełmŜa na lata 2008-2015

Karta projektu nr 1.
Data sporządzenia

II kw. 2008r.

opisu projektu
Grupa wsparcia

Społeczność

zamieszkująca

obszar

rewitalizowany,

a

takŜe

pozostali

mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu

Obszar (miejsce

Spójny rozwój społeczno-gospodarczy miasta ChełmŜy poprzez wielofunkcyjne
wykorzystanie zdegradowanej strefy śródmieścia zlokalizowanej przy Jeziorze
ChełmŜyńskim
Obszar 1.

realizacji projektu)
Nazwa projektu

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej
przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do Toruńskiej – etap I.

Opis projektu

W ramach projektu zostaną wykonane: nowe nawierzchnie ulic połoŜonych w
granicach opracowania (Łaziennej, śeglarskiej, Strzeleckiej, Sądowej, Wodnej,
Browarnej

oraz

Bulwaru

1000-lecia),

wzmocnienie

brzegu

Jeziora

ChełmŜyńskiego na dwóch odcinkach wzdłuŜ ulicy Bulwar 1000-lecia, a takŜe
elementy małej architektury. Zlokalizowane zostaną dwie nowe kamery
monitorujące obszar projektu, zmodernizowane zostanie istniejące oświetlenie,
przygotowany zostanie teren pod lokalizację skate parku i sezonowych
punktów usługowych.
Projekt ten stanowi pierwszy etap projektu pn. „Rewitalizacja strefy
śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od
ul. Tumskiej do Toruńskiej”, któremu z uwagi na zakres i znaczenie dla
procesów

rewitalizacyjnych

nadano

status

indywidualnego

projektu

kluczowego realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji,
współfinansowanego ze środków EFRR w ramach działania 7.1 RPO WK-P.
Obejmuje przebudowę Bulwaru 1000-lecia – ciągu pieszego łączącego ul.
Toruńską z plaŜą, przebudowę ulic Wodnej (od ul. Sikorskiego do Bulwaru
1000-lecia), Sądowej (na odcinku od skrzyŜowania z ul. Kopernika do Bulwaru
1000-lecia), Strzeleckiej (na odcinku od skrzyŜowania z ul. Kopernika do
Bulwaru 1000-lecia), śeglarskiej (od Rynku do Bulwaru 1000-lecia), oraz
Łaziennej (od skrzyŜowania z ul. Tumską do końca schodów przy restauracji
MISTRAL. Modernizowane ulice zostaną przyłączone do nowych odcinków sieci
kanalizacji deszczowej za pomocą nowoprojektowanych wpustów ulicznych.
Realizacja pierwszego etapu obejmuje ponadto budowę betonowej konstrukcji
schodowej tzw. amfiteatru na wysokości plaŜy miejskiej oraz skate parku. W
ramach

tego

projektu

wzmocniony

zostanie

równieŜ

brzeg

Jeziora
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ChełmŜyńskiego na dwóch odcinkach o łącznej długości 212 metrów.
Uzasadnienie

Miasto ChełmŜa posiada wiele walorów turystycznych, jednym z nich jest

wyboru projektu

malownicze Jezioro ChełmŜyńskie. Brak kompleksowego zagospodarowania
strefy przybrzeŜnej jeziora, szczególnie w części połoŜonej wzdłuŜ Bulwaru
1000-lecia, czyni je mało atrakcyjnym dla turystów. Upływający czas, jak teŜ
niewystarczające środki na bieŜące utrzymanie omawianej strefy, pozostawiły
ślady degradacji zarówno plaŜy miejskiej, betonowych nawierzchni ulic oraz
wskazuje na niedostateczne zagospodarowanie małej architektury i terenów
zieleni miejskiej.
PowyŜsze stało się podstawą przystąpienia do prac rewitalizacyjnych na
omawianym obszarze.
Realizacja projektu powinna równieŜ przyczynić się do oŜywienia społecznego
terenu rewitalizowanego. Jego ukończenie pozwoli równieŜ przystąpić do
kolejnych

działań

ukierunkowanych

na

zagospodarowanie

turystyczno-

rekreacyjne terenu Bulwaru 1000-lecia. Wskazany w projekcie teren jest
doskonałym miejscem na spotkania i czynny wypoczynek mieszkańców.
Czas realizacji

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: III kwartał 2007 roku.

(termin rozpoczęcia

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2011 roku. I etap

i zakończenia
realizacji projektu
Harmonogram

2007 – 2009 – przygotowanie dokumentacji technicznej projektu ( w tym :
koncepcja projektowa, uzyskanie decyzji administracyjnych, przygotowanie
Lokalnego

Programu

Rewitalizacji,

opracowanie

projektu

technicznego

inwestycji, sporządzenie dokumentacji przetargowej– udzielenie zamówienia ),
2009 – 2011 – realizacja rzeczowa projektu
Szacowane koszty całkowite ( zł )

I etap projektu - ok. 6.900.000,00 zł

Źródła finansowania

BudŜet gminy miasto ChełmŜa: 3.698.544,73 zł
Wkład UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – RPO W K-P 2007-2013: 3.201.455,27 zł

Podmiot zgłaszający projekt

Gmina miasto ChełmŜa

Podmiot zarządzający i sposób

Gmina miasto ChełmŜa

realizacji projektu

Projekt realizowany będzie przez pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Miasta ChełmŜy ( rozliczanie, sprawozdawczość ).
Natomiast realizacja rzeczowa projektu prowadzona będzie
przez firmę wyłonioną w ramach udzielenia zamówienia
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publicznego.
Podmiot zarządzający

Gmina miasto ChełmŜa

projektowanym przedsięwzięciem
po jego zrealizowaniu
Osoba mogąca udzielić informacji

Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta ChełmŜy

na temat projektu (dane

Tel. 56/675-22-91 wew. 31

kontaktowe )

gkmum@post.pl, um@chelmza.pl

Karta projektu nr 2.
Data sporządzenia

II kw. 2008r.

opisu projektu
Grupa wsparcia

Społeczność

zamieszkująca

obszar

rewitalizowany,

a

takŜe

pozostali

mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu

Obszar (miejsce

Spójny rozwój społeczno-gospodarczy miasta ChełmŜy poprzez wielofunkcyjne
wykorzystanie zdegradowanej strefy śródmieścia zlokalizowanej przy Jeziorze
ChełmŜyńskim
Obszar 1.

realizacji projektu)
Nazwa projektu

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej
przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do Toruńskiej – etap II i
III.

Opis projektu

Projekt ten łączy w sobie dwa ostatnie etapy realizacji inwestycji pn.
„Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy
Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do Toruńskiej”. Przystąpienie do ich
rzeczowego wykonania nastąpi po ukończeniu prac z zakresu pierwszego
etapu.
Realizacja etapów II i III finansowana będzie ze środków własnych. W ramach
drugiego etapu planowana jest przebudowa ulicy Kopernika wraz z odcinkami
ul. Sądowej (od ul. Sikorskiego do ul. Kopernika) i ul. Strzeleckiej (od ul.
Sikorskiego do ul. Kopernika). Ostatni – trzeci etap, obejmuje przebudowę
ulicy Tumskiej na odcinkach: od Rynku do konkatedry pod wezwaniem Św.
Trójcy i od konkatedry do ul. Chełmińskiej. Projektowana modernizacja ww.
ulic obejmuje wykonanie nowych nawierzchni z podbudową, zainstalowanie
nowych lamp oświetleniowych. Ponadto na ulicy Tumskiej wykonana zostanie
nowa kanalizacja deszczowa.

Uzasadnienie

Miasto ChełmŜa posiada wiele walorów turystycznych, jednym z nich jest

wyboru projektu

malownicze Jezioro ChełmŜyńskie. Brak kompleksowego zagospodarowania
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strefy przybrzeŜnej jeziora, szczególnie w części połoŜonej wzdłuŜ Bulwaru
1000-lecia, czyni je mało atrakcyjnym dla turystów. Upływający czas, jak teŜ
niewystarczające środki na bieŜące utrzymanie omawianej strefy, pozostawiły
ślady degradacji zarówno plaŜy miejskiej, betonowych nawierzchni ulic oraz
wskazuje na niedostateczne zagospodarowanie małej architektury i terenów
zieleni miejskiej.
Poprawa dostępności strefy przyjeziornej wymaga równieŜ zmodernizowania
ulic przyległych łączących chełmŜyńską starówkę z Bulwarem 1000-lecia.
Wymiana bitumicznej nawierzchni na wykonaną z kostki betonowej pozwoli
nawiązać do zabytkowego charakteru Starego Miasta, podnosząc jednocześnie
estetykę otoczenia zabytków, takich jak konkatedra pod wezwaniem Św.
Trójcy. Bez wątpienia wpłynie to znacząco na poprawę wizerunku i zwiększenie
atrakcyjności turystycznej miasta.
Realizacja projektu uzupełnia działania podjęte w ramach pierwszego etapu i
przyczyni się do oŜywienia społecznego terenu rewitalizowanego.
Czas realizacji

2011-2015

(termin rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji projektu
Harmonogram

2011-2015 – realizacja rzeczowa projektu

Szacowane koszty całkowite ( zł )

1.985.116,20 zł

Źródła finansowania

BudŜet gminy miasto ChełmŜa,

Podmiot zgłaszający projekt

Gmina miasto ChełmŜa

Podmiot zarządzający i sposób

Gmina miasto ChełmŜa

realizacji projektu

Projekt realizowany będzie przez pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Miasta ChełmŜy ( rozliczanie, sprawozdawczość ).
Natomiast realizacja rzeczowa projektu prowadzona będzie
przez firmę wyłonioną w ramach udzielenia zamówienia
publicznego.

Podmiot zarządzający

Gmina miasto ChełmŜa

projektowanym przedsięwzięciem
po jego zrealizowaniu
Osoba mogąca udzielić informacji

Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta ChełmŜy

na temat projektu (dane

Tel. 56/675-22-91 wew. 31

kontaktowe )

gkmum@post.pl, um@chelmza.pl
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Karta projektu nr 3.
Data sporządzenia

II kw. 2008r.

opisu projektu
Grupa wsparcia

Społeczność

zamieszkująca

obszar

rewitalizowany,

a

takŜe

pozostali

mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu

Obszar (miejsce

Spójny rozwój społeczno-gospodarczy miasta ChełmŜy poprzez wielofunkcyjne
wykorzystanie zdegradowanej strefy śródmieścia zlokalizowanej przy Jeziorze
ChełmŜyńskim
Obszar 1.

realizacji projektu)
Nazwa projektu

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w
ChełmŜy wraz z sąsiadującymi ulicami

Opis projektu

Zakres

rzeczowy

inwestycji

obejmuje

wykonanie

strefy

aktywnego

wypoczynku, lokalizację elementów małej architektury, zagospodarowanie
placu zabaw tzw. „DANONE”, terenu stanicy Ŝeglarskiej, zagospodarowanie
terenów sportowo-rekreacyjnych oraz zakup urządzeń do strefy aktywnego
wypoczynku „SKATE PARK”.
Uzasadnienie

Poprzez realizację projektu władze miasta zamierzają stworzyć w strefie

wyboru projektu

śródmiejskiej

miejsce

np. weekendowego

wypoczynku

nie

tylko

dla

mieszkańców ChełmŜy, lecz takŜe Torunia, czy teŜ Chełmna – miejscowości
połoŜonych w bliskim sąsiedztwie naszego miasta, którzy juŜ teraz zauwaŜają
walory Jeziora ChełmŜyńskiego w kontekście uprawiania sportów wodnych. Nie
bez znaczenia jest takŜe fakt, iŜ po zrealizowaniu inwestycji z pewnością zjawią
się

potencjalni

inwestorzy pragnący prowadzić

w

sezonie

działalność

gospodarczą związaną z branŜą rekreacyjno-turystyczną, a tym samym
mogących zatrudnić pracowników z terenu ChełmŜy. Ponadto lokalizacja
dobrze wyposaŜonych / bezpiecznych / miejsc rekreacji dzieci i młodzieŜy,
sprawi, Ŝe rejon Bulwaru 1000-lecia stanie się miejscem nie tylko odpoczynku
biernego lecz takŜe aktywnego.
Kompleksowe zagospodarowanie nadbrzeŜa jeziora oraz zlokalizowane na
terenie miasta 2 gotyckie kościoły mogą stać się wizytówką powiatu, czy teŜ
województwa w kraju. Zaznaczyć tu takŜe naleŜy, iŜ ChełmŜa połoŜona jest na
szlaku gotyckim i co roku gości sporą ilość turystów m.in. z Niemiec.
Czas realizacji
(termin rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji projektu

2010-2012
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2010 - przygotowanie dokumentacji technicznej projektu ( w tym : uzyskanie
decyzji administracyjnych, opracowanie projektu technicznego inwestycji,
sporządzenie dokumentacji przetargowej),
2011 - 2012 - realizacja rzeczowa projektu

Szacowane koszty całkowite ( zł )

3.500.000,00 zł

Źródła finansowania

BudŜet gminy miasto ChełmŜa,
Wkład UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – RPO W K-P 2007-2013

Podmiot zgłaszający projekt

Gmina miasto ChełmŜa

Podmiot zarządzający i sposób

Gmina miasto ChełmŜa

realizacji projektu

Projekt realizowany będzie przez pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Miasta ChełmŜy ( rozliczanie, sprawozdawczość ).
Natomiast realizacja rzeczowa projektu prowadzona będzie
przez firmę wyłonioną w ramach udzielenia zamówienia
publicznego.

Podmiot zarządzający

Gmina miasto ChełmŜa

projektowanym przedsięwzięciem
po jego zrealizowaniu
Osoba mogąca udzielić informacji

Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta ChełmŜy

na temat projektu (dane

Tel. 56/675-22-91 wew. 31

kontaktowe )

gkmum@post.pl, um@chelmza.pl

Karta projektu nr 4.
Data sporządzenia opisu

III KWARTAŁ 2008

projektu
Grupa wsparcia

Rodzice, zawodnicy(czki), członkowie Klubu i wolontariusze z terenu
rewitalizowanego.

Cel projektu

Rozwój turystyki, zagospodarowanie terenów pod rekreację, sport i
wypoczynek

Obszar (miejsce realizacji
projektu)
Nazwa projektu

Obszar 1. miejsca rewitalizacji mieszczących się na terenie Klubu SportowoTurystycznego „WŁÓKNIARZ” ChełmŜa ul. Bulwar 1000-lecia
Modernizacja obiektów i terenu Klubu Sportowo-Turystycznego
„Włókniarz” w ChełmŜy
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Projekt polega na modernizacji terenów i obiektów znajdujących się w
ośrodku nad Jez. ChełmŜyńskim, m.in.:
- przystań,
- elewacja budynku (renowacja, ocieplenie),
- hangary,
- plaŜa.
Modernizacja obiektu została juŜ rozpoczęta poprzez odbudowę pomostów.
Realizacja projektu inwestycyjnego pozwoli na organizację projektów o
charakterze społecznym związanych z prowadzeniem nauki Ŝeglarstwa,
kajakarstwa klasycznego, kajak polo oraz zawodów. Projekty społeczne będą
realizowane przez Klub.

Uzasadnienie

wyboru

projektu

Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” szczyci się wieloma osiągnięciami w
skali krajowej i międzynarodowej posiada 60-letnią tradycję. Modernizacja
obiektów sportowo – rekreacyjnych podniesie jakość infrastruktury, z której
korzystają mieszkańcy ChełmŜy, w duŜej części dzieci i młodzieŜ. Inwestycja
będzie

miała

wpływ

na

charakter

spędzania

wolnego

czasu

przez

mieszkańców miasta – zakłada się, Ŝe wzrośnie liczba chętnych do aktywnej
rekreacji. Ponadto zawodnicy klubu będą mieli lepsze warunki treningowe, co
pozwoli utrzymać wysoką pozycję Klubu na arenie sportowej
Czas

realizacji

(termin

rozpoczęcia i zakończenia

Termin rozpoczęcia realizacji zadania IV kwartał 2008r. przewidywany czas
zakończenia realizacji projektu na IV kwartał 2011r

realizacji projektu
Harmonogram

Remonty kapitalne pomostów, wymiana kotła C.O., wymiana instalacji
grzewczej, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń gospodarczych, remont
pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, adaptacja
pomieszczenia na siłownię, remont kapitalny pomieszczeń gospodarczych i
biurowych, elewacja budynku (renowacja, ocieplenie).

Szacowane koszty całkowite ( zł )

550.000 zł

Źródła finansowania

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski
Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta ChełmŜy

Podmiot zgłaszający projekt

Klub Sportowo-Turystyczny „WŁÓKNIARZ” ChełmŜa ul.
Bulwar 1000-lecia

Podmiot zarządzający i sposób realizacji

Klub Sportowo-Turystyczny „WŁÓKNIARZ” ChełmŜa ul.

projektu

Bulwar 1000-lecia
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Podmiot

zarządzający

projektowanym

Klub Sportowo-Turystyczny „WŁÓKNIARZ” ChełmŜa ul.

przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu

Bulwar 1000-lecia

Osoba mogąca udzielić informacji na temat

Jan

projektu (dane kontaktowe)

email: kst_wlokniarz@poczta.onet.pl

Kran

tel.

609-931-622

Karta projektu nr 5.
Data sporządzenia

II kw. 2008r.

opisu projektu
Grupa wsparcia

Mieszkańcy miasta ChełmŜy i powiatu toruńskiego

Cel projektu

Celem

naszym

jest

poprzez

remont

budynku

Biblioteki

podniesienie

standardów udostępniania kultury. -wyrównanie dostępu do dóbr i usług
kultury - zwiększenie roli kultury i dziedzictwa kulturowego w rozwoju
intelektualnym, gospodarczym i ekonomicznym miasta i regionu, - nadanie
bibliotece chełmŜyńskiej funkcji ośrodka Ŝycia kulturalnego dla róŜnych grup
kulturotwórczych oraz centrum kształcenia grup społecznych i zawodowych poprawa

funkcjonowania

Biblioteki.

Dodatkowo

zwiększenie

potencjału

kulturowego miasta ChełmŜy, zwiększenie znaczenia ChełmŜy jako waŜnego
ośrodka kultury poprawę stanu infrastruktury kultury w mieście i regionie
poprzez dostosowanie budynku biblioteki do obowiązujących standardów
architektonicznych, wymogów bhp i p. poŜ., rozwój zasobów ludzkich przez
zwiększenie jakości i dostępności świadczonych usług, zwiększenie standardu
budynku

Biblioteki,

polepszenie

warunków

przechowywania

zbiorów

bibliotecznych, wzrost czytelnictwa
- Biblioteka swoim zasięgiem obejmuje powiat toruński i miasto ChełmŜa.
Sprawuje

opiekę

merytoryczną

nad

bibliotekami

gminnymi

powiatu

toruńskiego (łącznie 30 placówek). Modernizacja wpłynie na obniŜenie kosztów
utrzymania budynku. Oszczędności przyczynią się do wprowadzenia nowych
usług kulturalnych. Pozwoli to na atrakcyjniejsze wyjście naprzeciw oczekiwań
uczestników
Obszar (miejsce

Obszar 1. (ul. Rynek 4)

realizacji projektu)
Nazwa projektu

Remont modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności
kulturalnej i edukacyjnej.

Opis projektu

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w ChełmŜy planuje modernizację XIX
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wiecznego budynku, Biblioteka jest skarbnicą wiedzy rozrywki i rozwijania
zainteresowań. Z drugiej zaś strony budynek stwarza niebezpieczeństwo.
- Modernizacja obejmie: - wymianę poszycia dachowego, poniewaŜ kruszejące
dachówki zagraŜają bezpieczeństwu chodzących na ulicy ludzi, jak i
korzystających z biblioteki oraz zbiorów bibliotecznych
-

Wymianę

okien,

drzwi,

instalacji

centralnego

ogrzewania,

instalacji

elektrycznej komputerowej. Poza wymianą pieca z ogrzewania węglowego na
gazowe,

instalacje

nie

były

modernizowane

od

1945r.

- Elewacja budynku i malowanie wnętrz.
- UmoŜliwienie wykonania tego projektu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa,
estetyki i wpłynie na lepszą funkcjonalność pomieszczeń i jednocześnie
poprawi się jakość świadczonych usług czytelniczych, informacyjnych i
kulturalnych.
Uzasadnienie

Stan techniczny budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w

wyboru projektu

ChełmŜy im. Juliana Prejsa jest niezadowalający. Potrzebna jest modernizacja
instalacji wewnętrznych, doposaŜenie w niezbędny sprzęt. Sala wystawiennicza
ma spełniać funkcje ekspozycyjne i muzealne. Doskonała lokalizacja Biblioteki
– w centrum starego miasta – doskonale nadaje się na tę funkcję. W mieście
aktualnie odczuwalny jest brak sali wystawienniczej.

Czas realizacji

2009 - 2011

(termin rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji projektu
Harmonogram

Modernizacja budynku od 01. 05. 2009 r. do 01.11.2009 r.
•
•

przygotowanie dokumentacji
wymiana dachówek

•

montaŜ i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

•

wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej

•

przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

•

malowanie pomieszczeń i elewacja budynku

2010 – 2011 budowa salonu wystawienniczego w ogrodzie biblioteki
Szacowane koszty całkowite ( zł )

670 000

Źródła finansowania

Urząd miasta, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podmiot zgłaszający projekt

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa
w ChełmŜy
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Podmiot zarządzający i sposób

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa

realizacji projektu

w ChełmŜy

Podmiot zarządzający

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa

projektowanym przedsięwzięciem

w ChełmŜy

po jego zrealizowaniu
Osoba mogąca udzielić informacji

Urszula Meszyńska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki

na temat projektu (dane

Publicznej w ChełmŜy, tel. 508 070 106.

kontaktowe)

Karta projektu nr 6.
Data sporządzenia

III kw. 2008r.

opisu projektu
Grupa wsparcia

Społeczność

zamieszkująca

obszar

rewitalizowany,

a

takŜe

pozostali

mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu

Wzbogacenie działań związanych z promocją i informacją turystyczną,
skierowanych na upowszechnienie walorów turystycznych miasta.

Obszar (miejsce

Obszar 1.

realizacji projektu)
Nazwa projektu

Adaptacja pomieszczenia Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na
potrzeby Punktu Informacji Turystycznej

Opis projektu

Wyodrębnienie pomieszczenia ze struktury architektonicznej Świetlicy Miejskiej
i wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych ( m.in.: wewnętrznej instalacji
elektrycznej, prac tynkarsko-malarskich ), celem

uruchomienia Punktu

Informacji Turystycznej.
Uzasadnienie

Miasto ChełmŜa połoŜone jest nad malowniczym Jeziorem ChełmŜyńskim,

wyboru projektu

które jest jednym z większych zbiorników wodnych w województwie kujawskopomorskim

i

główną

atrakcją

turystyczną

miasta.

W

granicach

administracyjnych ChełmŜy zlokalizowanych jest ponadto wiele obiektów
zabytkowych, w tym dwa gotyckie kościoły, a takŜe zabytki ruchome.
Corocznie miasto gości wielu turystów zagranicznych, głównie z terenu
Niemiec, a takŜe krajowych. JednakŜe z uwagi na niedostateczną promocję
miasta w powyŜszym zakresie, zalety turystyczne ChełmŜy są nadal mało
upowszechnione.
Z uwagi na zapotrzebowanie wynikające

z

konieczności

prowadzenia
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monitoringu turystycznego na terenie miasta, a takŜe wsparcia działań
związanych

z

promocją

i

informacją

turystyczną,

zaistniała

potrzeba

utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w ChełmŜy.
Czas realizacji

2011-2012

(termin rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji projektu
Harmonogram

2011 - przygotowanie dokumentacji projektowej ( w tym : uzyskanie decyzji
administracyjnych,

opracowanie

projektu

technicznego

inwestycji

i kosztorysów ),
2011-2012 -realizacja rzeczowa projektu
Szacowane koszty całkowite ( zł )

50.000,00 zł

Źródła finansowania

BudŜet gminy miasto ChełmŜa

Podmiot zgłaszający projekt

Gmina miasto ChełmŜa

Podmiot zarządzający i sposób

Gmina miasto ChełmŜa

realizacji projektu

Projekt

realizowany

będzie

administracyjnie

przez

pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta ChełmŜy.
Podmiot zarządzający

Gmina miasto ChełmŜa

projektowanym przedsięwzięciem
po jego zrealizowaniu
Osoba mogąca udzielić informacji

Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta ChełmŜy

na temat projektu (dane

Tel. 56/675-22-91 wew. 31

kontaktowe )

gkmum@post.pl, um@chelmza.pl

Karta projektu nr 7.
Data sporządzenia

III kw. 2008r.

opisu projektu
Grupa wsparcia

Wsparciem

objętych

zostanie

10

osób

długotrwale

bezrobotnych

nie

pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, z którymi zostanie podpisany
kontrakt socjalny.
Drugą grupą objętą wsparciem jest młodzieŜ od 15 - 25 roku Ŝycia, która
pochodzi w szczególności z rodzin dysfunkcjonalnych, nie pracuje zawodowo
oraz grozi jej wykluczenie społeczne. W projekcie weźmie udział 30 osób.
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Trzecią grupą docelową jest 6 osób posiadających „Niebieską Kartę”.
Cel projektu

W ChełmŜy zauwaŜalne jest pogłębianie się zjawiska wykluczenia społecznego,
wynikającego z obciąŜeń społecznych i sytuacji Ŝyciowych. Dominującym
obszarem problemowym od 18 lat jest problem ubóstwa wynikającego z
bezrobocia, niepełnosprawność i alkoholizm. Szczególną uwagę kierujemy na
młodzieŜ (równieŜ juŜ tę gimnazjalną), która biorąc złe wzorce rodzinne, jako
sposób na Ŝycie nie znajduje perspektyw własnych, odrzucając normy
społeczne i autorytety, coraz częściej i liczniej sięga po środki odurzające i
alkohol, nieświadomie stawiając się w obliczu zagroŜenia, jakim jest
wykluczenie społeczne.
Głównym załoŜeniem naszych działań jest przede wszystkim umoŜliwienie
osobom i rodzinom przezwycięŜenia tych trudnych sytuacji Ŝyciowych, których
nie są w stanie pokonać. Uchwalona 21.02.2006 r. Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta ChełmŜy na lata 2006 - 2013 (SRPS) w swych
celach zakłada m.in. wsparcie i aktywizację zawodową i społeczną, wczesne
oddziaływanie

profilaktyczne,

jako

metodę

kształtowania

postaw

zapobiegających kryzysowi rodziny, organizowanie wsparcia terapeutycznego i
wychowawczego dzieciom i młodzieŜy zagroŜonych patologią (str. 15 SRPS)
oraz tworzenie zdrowego stylu Ŝycia, wolnego od alkoholu i innych uzaleŜnień
poprzez zmianę zachowań i postaw wdraŜając nowoczesne formy profilaktyki
kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieŜy (str. 17 SRPS).
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i
marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych poprzez realizację działań
umoŜliwiających osobom przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych w
połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej.
Obszar (miejsce

Obszar 1.

realizacji projektu)
Nazwa projektu

Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na niezaleŜność

Opis projektu

Dotychczasowa pomoc oferowana przez Ośrodek skupiała się głównie na pracy
środowiskowej, wypłacaniu zasiłków stałych, okresowych i celowych. PO KL
daje szansę na nowatorskie i niestandardowe formy wsparcia. Dzięki
funduszom pozyskanych z EFS w ramach PO KL n/w działania dały szansę na
realizację

i

uaktywnienie

społeczno-zawodowe

beneficjentów

projektu.

Działaniami zostanie objętych 46 osób, w tym 10 osób bezrobotnych
korzystających z pomocy społecznej, 30 osób stanowić będzie młodzieŜ
zagroŜona patologiami i wykluczeniem społecznym oraz 6 osób posiadających
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"Niebieską

Kartę".

Cel

projektu

zostanie

osiągnięty

przez

realizację

następujących zadań:
- Aktywna integracja – 1. Kontrakt socjalny. Zawartych zostanie 10
kontraktów socjalnych, na które złoŜą się instrumenty aktywnej integracji,
praca socjalna oraz wsparcie finansowe (zasiłki). Wykorzystane zostaną
instrumenty aktywizacji zawodowej, w ramach których przeprowadzone
zostaną indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym oraz szkolenie w
zakresie „WizaŜu i stylizacji”; instrument aktywizacji społecznej wspierający
rodzinę dysfunkcyjną, zagroŜoną wykluczeniem społecznym w odbudowywaniu
prawidłowych relacji w rodzinie i wraz z instrumentem aktywizacji zawodowej
umoŜliwiającym powrót do Ŝycia społecznego, w tym powrót na rynek pracy, w
ramach

którego

odbędzie

się

trening

asertywności,

autoprezentacji,

komunikacji interpersonalnej i aktywnego poszukiwania pracy.
2.

36

osób

uczestniczących

w

projekcie

zostanie

objętych

programem aktywności lokalnej. Program ten obejmować będzie wsparcie
osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym oraz przemocą w rodzinie. Osoby
te objęte zostaną programem terapeutycznym i skierowane do odbycia zajęć w
świetlicy. Zorganizowane zostaną równieŜ grupy wsparcia oraz odbędą się
wykłady, warsztaty oraz treningi. Dla 30 osób w wieku 15-25 lat zrealizowane
zostaną

następujące

programy:

"HIV/AIDS,

a

ryzykowne

zachowania.

Bezpiecznie, bez lęku - jak rozmawiać o tym w szkole", "Kurs komputerowy”,
zajęcia warsztatowe "Bezpieczny-trzeźwy kierowca", "Agresja w szkole",
"Zdrowy styl Ŝycia-śycie bez nałogów".
6 osób z "Niebieska Kartą" objętych zostanie programem "Godne
Ŝycie bez przemocy" uświadamiającym, Ŝe moŜna Ŝyć godnie bez strachu o
własne Ŝycie i dzieci, pokazującym, gdzie moŜna zwrócić się o pomoc prawną i
terapeutyczną, zajęciami relaksacyjno-terapeutycznymi oraz odbędzie się
spotkanie

z

pośrednikiem

pracy.

Zajęcia

tych

zadań

przeprowadzą

certyfikowani terapeuci, doradca zawodowy i pośrednik pracy z licencjami
zawodowymi, pedagodzy, instruktor wizaŜu i stylizacji, kursu komputerowego,
pracownicy socjalni MOPS-u i pracownicy socjalni pracujący w Świetlicy
Miejskiej.
Nadal (od 1. edycji projektu) jest zatrudniony pracownik socjalny bezpośrednio
zaangaŜowany w realizację projektu, jego monitorowanie oraz wykonujący
inne zadania na rzecz petentów Ośrodka. W ramach projektu przewidziane
zostało wynagrodzenie dla zatrudnionego pracownika socjalnego wraz z 13-tką
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za 2008r. oraz dodatki dla pracowników bezpośrednio zaangaŜowanych w
realizację zadań (po 176,84 zł/m-c). Uczestnicy projektu zastaną objęci
środowiskową pracą socjalną, a 10 uczestnikom zostaną wypłacone zasiłki
zgodne z ustawą o pomocy społecznej, przez 3 m-ce śr. po 183,42 zł.
Promocja projektu. W ramach tego zadania zaplanowano zakup tablic
promujących projekt, gadŜetów promocyjnych ( kubki, breloczki) jak równieŜ
umieszczenie

artykułów

informacyjno-promujących

w

prasie

lokalnej

i

sublokalnej, na stronie internetowej oraz koszty utrzymania tej strony.
Uzasadnienie

Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO KL, które mówią o

wyboru projektu

eliminowaniu róŜnego rodzaju barier organizacyjnych czy psychologicznych na
jakie napotykają osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym, a zaplanowane
w projekcie działania obejmować będą równieŜ reintegrację społeczną i
zawodową uczestników projektu.

Projekt wpisuje się równieŜ w działanie 3.5 "Integracja społeczno-zawodowa i
bezpieczeństwo

ludności"

"Strategii

Rozwoju

Województwa

Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007 - 2020" (str.44), które nakazuje podejmowanie
działań ograniczających i przeciwdziałających poszerzaniu sfer ubóstwa,
marginalizacji niektórych grup ludności, jak równieŜ podejmowanie działań na
rzecz integracji społecznej i zawodowej.
Czas realizacji

Lata 2008 – 2013

(termin rozpoczęcia

Aktualny projekt : 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

i zakończenia
realizacji projektu
Harmonogram

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Jego
głównym zadaniem jest aktywna integracja, w której skład, po rekrutacji
uczestników, wchodzą:
1. kontrakty socjalne – od kwietnia do sierpnia br.
2. Program Aktywności Lokalnej – od marca do grudnia br.

Szacowane koszty całkowite ( zł )

202.882,14 zł

Źródła finansowania

EFS PO KL – 181.579,44 zł.
Wkład własny – 21.302,70 zł. (w tym wkład niepienięŜny –
15.800 zł.)

Podmiot zgłaszający projekt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy

Podmiot zarządzający i sposób

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy
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realizacji projektu
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Projekt cykliczny planowany na lata 2008 – 2013, etapy
jednoroczne, aktualnie druga edycja projektu.

Podmiot zarządzający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy

projektowanym przedsięwzięciem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

po jego zrealizowaniu

Urząd Marszałkowski w Toruniu

Osoba mogąca udzielić informacji

Aleksandra Olkowska

na temat projektu (dane

MOPS w ChełmŜy, ul. Gen. J. Hallera 19

kontaktowe )

Tel. (56) 675 24 69, (56) 675 64 80, (56) 675 30 18

Karta projektu nr 8.
Data sporządzenia

III kwartał 2008r.

opisu projektu
Grupa wsparcia

Dzieci i młodzieŜ z obszaru rewitalizacji

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost czytelnictwa i zagospodarowanie czasu wolnego
dzieciom i młodzieŜy z obszaru rewitalizacji.

Obszar (miejsce

Obszar 1.

realizacji projektu)
Nazwa projektu

Promocja czytelnictwa wśród chełmŜyńskiej młodzieŜy

Opis projektu

Promocja czytelnictwa będzie odbywała się w sposób ciągły poprzez:
•

Organizację wieczorów autorskich.

•

Promocję nowości wydawniczych.

•

Zachęcanie do czytania czasopism poprzez organizację warsztatów
dziennikarskich.

•

Zachęcanie do udziału w róŜnego rodzaju konkursach organizowanych
przez bibliotekę.

•

Organizowanie lekcji bibliotecznych na temat ksiąŜki i promocji
czytelnictwa oraz nowości wydawniczych.

•

Organizację zajęć promocji czytelnictwa w formie zabawowej w
bibliotece dziecięcej.

•

Organizację przedstawień grup teatralnych zachęcających do czytania
ksiąŜek i uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym miasta ChełmŜy.

Zadanie będzie realizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im.
J. Prejsa w ChełmŜy oraz ChełmŜyński Ośrodek Kultury.
Uzasadnienie

Od kilku lat zauwaŜa się spadek czytelnictwa wśród dzieci i młodzieŜy. W
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wyboru projektu
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czasach współczesnych komputer stał się jednym ze źródeł informacji, a
ksiąŜka odeszła na bok. KsiąŜka pisana natomiast rozwija wyobraźnię,
kształtuje osobowość i rozwija zainteresowania. Tylko sprawna kampania
zachęcająca do czytania ksiąŜek i czasopism moŜe spowodować odwrócenie
procesu zanikającego czytelnictwa.

Czas realizacji

Od 2009 w sposób ciągły

(termin rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji projektu
Harmonogram

Rocznie do 10 000 zł.

Szacowane koszty całkowite ( zł )

Do 10 000 zł.

Źródła finansowania

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w
ChełmŜy

Podmiot zgłaszający projekt

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w
ChełmŜy

Podmiot zarządzający i sposób

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w

realizacji projektu

ChełmŜy.

Wykłady

spotkania

autorskie,

warsztaty,

przedstawienia teatralne, lekcje biblioteczne.
Podmiot zarządzający

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w

projektowanym przedsięwzięciem

ChełmŜy

po jego zrealizowaniu
Osoba mogąca udzielić informacji

Urszula Meszyńska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki

na temat projektu (dane

Publicznej w ChełmŜy, tel. 508 070 106.

kontaktowe )

Karta projektu nr 9.
Data sporządzenia

III kw. 2008r.

opisu projektu
Grupa wsparcia

Osoby uzaleŜnione i współuzaleŜnione

Cel projektu

Pomoc osobom, które są zagroŜone i wykluczone społecznie z problemem
nawiązania kontaktów interpersonalnych.

Obszar (miejsce

Obszar 1.

realizacji projektu)
Nazwa projektu

śycie bez uzaleŜnień
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Opis projektu

Punkt informacyjno-motywacyjny pełni waŜną rolę w lokalnym systemie
pomocy, zdiagnozowanie problemu alkoholowego i narkotykowego rodziny i
zaplanowanie pomocy dla członków rodziny dotkniętych alkoholizmem,
narkomanią, przemocą w rodzinie.
Zadania:
- motywowanie i informowanie zarówno o moŜliwości podjęcia leczenia dla
osób uzaleŜnionych , jak i osób współuzaleŜnionych
- motywowanie osób pijących ryzykownie
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym( np.
uruchomienie

przy punkcie grupy wsparcia po zakończonym leczeniu w

placówkach odwykowych)
- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i
informacji o moŜliwościach uzyskania pomocy i powstrzymanie przemocy
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej
- współpraca z MOPS, Poradnią Odwykową, Policją, StraŜą Miejską, Kuratorami
Sądowymi i Społecznymi, pedagogami, ośrodkami lecznictwa odwykowego(
uzgadnianie m.in. miejsca dla osób dobrowolnie wyraŜających zgodę na
leczenie( terapię)
- pomoc osobom z przemocy domowej, pisanie wniosku, doniesienia do
prokuratury o fakcie przemocy
- pomoc w pisaniu wniosków o: alimenty, rozwód
- współpraca z Rzecznikiem Praw Ofiar
- skompletowanie dokumentacji i napisanie wniosku do Sądu rodzinnego o
wydanie przez Sąd i biegłych postanowienia o poddaniu się leczeniu
odwykowemu w sprawach sądowych
( głównie w tych , w których pomoc jest niezbędna)
W ramach punktu, w kaŜdy czwartek od godz. 16.00- 17.00, dzielnicowi wraz z
członkiem

Miejskiej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

przyjmują zainteresowane osoby mające problemy w omawianym przedmiocie.
Uzasadnienie

Zadania projektu są zgodne i wpisane w załoŜenia Uchwały Nr XIX/159/04

wyboru projektu

Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz w Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta ChełmŜy
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA)

Czas realizacji

1.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
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(termin rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji projektu
Harmonogram

Na bieŜąco, wg potrzeb, przez cały rok

Szacowane koszty całkowite ( zł )

3.600 PLN

Źródła finansowania

BudŜet gminy miasto ChełmŜa

Podmiot zgłaszający projekt

Miejska Świetlica Dziecięca i MOPS w ChełmŜy

Podmiot zarządzający i sposób

Miejska Świetlica Dziecięca i MOPS w ChełmŜy

realizacji projektu

Na bieŜąco, wg potrzeb, przez cały rok

Podmiot zarządzający

MOPS w ChełmŜy, Urząd Miasta w ChełmŜy, Miejska Komisja

projektowanym przedsięwzięciem

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA)

po jego zrealizowaniu
Osoba mogąca udzielić informacji

Anna Lewandowska-Jopp

na temat projektu (dane

Krystyna Wróblewska

kontaktowe )

Miejska Świetlica Dziecięca w ChełmŜy, ul. Tumska 12
Tel. (56) 675 22 88

Karta projektu nr 10.
Data sporządzenia

III kw. 2008r

opisu projektu
Grupa wsparcia

Dzieci w wieku od 7 do 13 lat, pochodzące z rodzin, które stanowią wspólnotę
samorządową gminy Miasta ChełmŜy, w strefie obejmującej Lokalny Program
Rewitalizacji.

Cel projektu

Zaspokojenie kulturalno-społecznych i edukacyjnych potrzeb dzieci w okresie
wypoczynku letniego, których rodziny jako jednostki społeczne są w określony
sposób w tym obszarze patologicznie zdezorganizowane i socjalnie niewydolne.

Obszar (miejsce

Obszar 1.

realizacji projektu)
Nazwa projektu
Opis projektu

''KLUB OTWARTYCH DRZWI''
W trakcie realizacji zadania, zostaną zorganizowane warsztatowe spotkania
kulturalno-edukacyjne, wyjazdy integracyjne dla beneficjentów:
–

warsztaty plastyczne : malowanie techniką tradycyjną, malowanie na szkle,
lepienie plasteliną i modeliną. W trakcie trwania zajęć będą organizowane
liczne konkursy i okolicznościowe wystawy.
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Uzupełnieniem prowadzonych warsztatów będzie przyjazd artystów plastyków z
Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie i zorganizowanie profesjonalnych
zajęć dla uczestników tych

warsztatów, celem poznania przez nich ciekawych,

alternatywnych technik plastycznych. Zajęcia te

zakończą się wystawą

wykonanych przez dzieci prac, zaś uwieńczeniem tych warsztatów będzie
zorganizowana biesiada na świeŜym powietrzu, połączona śpiewem przy
płonącym ognisku z pieczeniem w nim kiełbasek oraz ziemniaków.
–

warsztaty muzyczne: przygotowanie tekstu piosenki autorstwa wszystkich
dzieci i zaprezentowanie jej na oddziale Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w
Browinie.

–

zajęcia teatralne: przygotowanie przez dzieci spektaklu teatralnego i
zaprezentowanie go w siedzibie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w
ChełmŜy, przy ul. Tumskiej 2.

–

wyjazd na wycieczki do Miasteczka Westernowego do Rudnika koło
Grudziądza oraz do Aguaparku w Solcu Kujawskim.

–

udział

w

zajęciach

sportowych:

zabawy

rekreacyjno-sportowe,

zorganizowane na hali OSIT-u w ChełmŜy.
–

udział beneficjentów w zorganizowanym pokoleniowym pikniku rodzinnymdzieci, rodzice wnuki-gry, zabawy, konkurencje sportowe, odbywające się
na świeŜym powietrzu, pływanie wynajętym sprzętem sportowym.

warsztaty literackie - organizacja spotkania autorskiego z Panem Dariuszem
Mellerem, autorem ksiąŜki o gwarze chełmŜyńskiej, zorganizowanie konkursu
dla dzieci na temat wiedzy z zakresu przynaleŜności regionalnej oraz pisania
dyktanda o pióro “Burmistrza Miasta ChełmŜy”.
Uzasadnienie

Beneficjenci programu naleŜą do grupy tzw. “dzieci ulicy”, stąd bardzo duŜo

wyboru projektu

czasu spędzają w świetlicy przy ul. Tumskiej 12. Tam pod fachowym okiem
wychowawców odrabiają lekcje, grają w gry komputerowe, spotykają się z
ciekawymi ludźmi, jeŜdŜą na wycieczki. Dzieciaki, świetlicę traktują jako swój
drugi dom, utoŜsamiają się z nią, gdyŜ tu znajdują zrozumienie, którego tak
często brakuje w rodzinnym domu. JednakŜe, środki finansowe przeznaczone
przez tut. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na utrzymanie przedmiotowej
świetlicy nie zawsze wystarczają na organizację ciekawych form aktywnego
wypoczynku letniego dla dzieci, jako grupy szczególnie zagroŜonej skutkami
ubóstwa. Wobec tego, stowarzyszenie podejmuje wszelkie moŜliwe działania
wspierające działalność świetlicy.
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Czas realizacji

I turnus :

(termin rozpoczęcia

od 29 czerwca do 17 lipca 2009 roku

i zakończenia

II turnus

realizacji projektu

od 3 do 21 sierpnia 2009 roku
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Harmonogram
-sporządzenie listy dzieci wywodzących się z rodzin ubogich /obszar LPR/,
którzy spędzają wakacje w domu,
-zakup przyborów potrzebnych na zajęcia plastyczne oraz gier planszowych,
-zakup sprzętu sportowego,
-zakup dla dzieci obuwia i stroju sportowego, uczestniczących w zajęciach
sportowych,
-zaplanowanie terminu przyjazdu plastyków z Fundacji Piękniejszego Świata ze
Skłudzewa, połączone

z ustaleniem techniki prowadzonych warsztatów

plastycznych,
-zaplanowanie terminu wyjazdu dzieci na wycieczki do Rudnika i Aquaparku do
Solca Kujawskiego,
-zaplanowanie posiłków w trakcie zajęć,
-zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów,
-rezerwacja biletów na przejazdy wodnym, sprzętem.
Szacowane koszty całkowite ( zł )

22.000 zł

Źródła finansowania

Urząd Marszałkowski w Toruniu, Urząd Miasta ChełmŜy

Podmiot zgłaszający projekt

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Wsparcie” w ChełmŜy

Podmiot zarządzający i sposób

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Wsparcie” w ChełmŜy,

realizacji projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy
Organizacja

wypoczynku

letniego

w

Miejskiej

Dziecięcej w ChełmŜy

Podmiot zarządzający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy

projektowanym przedsięwzięciem
po jego zrealizowaniu
Osoba mogąca udzielić informacji

Hanna Maciejewska

Świetlicy
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na temat projektu (dane

Urząd Miasta ChełmŜy

kontaktowe )

ul.Gen.Hallera 19
/056 675-30-85/
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