
 
                                                                                                                                           
 
 
   
  
  

 
 

 

Projekt pn. „Klub młodzieżowy w Gminie Zbójno” 

 

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu 

grantowego pn. Klub Samopomocy w Gminie Zbójno w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkaoców obszaru LGD oraz 

wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty 

grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 

2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkaoców objętych LSR, Działanie 11.1. Włączenie 

społeczne na obszarach objętych LSR 

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2021 r. – 31.08.2022 r.  

Miejsce realizacji projektu : Świetlica Wiejska w Klonowie 

Całkowita wartośd projektu: 42 940,33 [PLN] 

Kwota dofinansowania: 40 308,75 [PLN] 

Celem projektu jest: Włączenie społeczne 16 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w 
formie klubu młodzieżowego na terenie Gminy Zbójno w okresie od maja 2021r. do sierpnia 2022 r. 

 

Kierując działania do dzieci i młodzieży chcemy wspierad ich rozwój już na wczesnym etapie życia, co 

ułatwi wchodzenie w życie dorosłe i dokonywanie świadomych wyborów: edukacyjnych, 

zawodowych czy życiowych. Udział w projekcie mogą wziąd dzieci/młodzież od 6 r.ż. do 18 r.ż. lub 

do zakooczenia realizacji obowiązku szkolnego i nauki zamieszkujący na terenie gminy Zbójno ( 

szczególnie z miejscowości Klonowo). 

W ramach działao prowadzonych w Klubie uczestnicy będą mogli skorzystad z wieloaspektowego 
wsparcia m.in.:  

 zajęd integracyjnych, 

 warsztatów pobudzające twórczośd, 

 wsparcie rówieśniczego w edukacji, 

 wyjazdów integracyjnych o charakterze kulturalno-edukacyjnym.    

 
Planowane efekty projektu to: 



 
                                                                                                                                           
 
 
   
  
  

 
 

 

 16 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakooczeniu projektu, 

 Wymagane dokumenty: 

 formularz zgłoszeniowy 

 deklaracja uczestnictwa 

Dokumenty dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.zbojno.pl . 

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.zbojno.pl oraz fanpagu: 
https://www.facebook.com/Klub-młodzieżowy-UL .  

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie przyjmowane są do dnia 30.06.2021 r. w biurze 

projektu,, w pok. nr 1 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 178 A, 87 – 645 

Zbójno. W sytuacji trudności w dotarciu do biura zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu 

umówienia wizyty w miejscu zamieszkania. 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji: Estera Rutkowska, adres e-

mail: profilaktyka@gopszbojno.pl , tel. 54 280 19 32 / 532 253 354. 

 
Kierując działania do dzieci i młodzieży chcemy wspierad ich rozwój już na wczesnym etapie życia, co 

ułatwi wchodzenie w życie dorosłe i dokonywanie świadomych wyborów: edukacyjnych, 

zawodowych czy życiowych. Udział w projekcie mogą wziąd dzieci/młodzież od 6 r.ż. do 18 r.ż. lub 

do zakooczenia realizacji obowiązku szkolnego i nauki zamieszkujący na terenie gminy Zbójno ( 

szczególnie z miejscowości Klonowo). 

W ramach działao prowadzonych w Klubie uczestnicy będą mogli skorzystad z wieloaspektowego 
wsparcia m.in.:  

 zajęd integracyjnych, 

 warsztatów pobudzające twórczośd, 

 wsparcie rówieśniczego w edukacji, 

 wyjazdów integracyjnych o charakterze kulturalno-edukacyjnym.    

 

 

http://www.zbojno.pl/
https://www.facebook.com/Klub-młodzieżowy-UL
mailto:profilaktyka@gopszbojno.pl

