KOD
zadania

Tytuł zadania

Akademia młodego
Turysty w
subregionie
TAR 1 Tarnowskim –
Profilaktyka i
Bezpieczeństwo w
górach
Aktywna rodzina to
zdrowia przyczyna!
Razem budujmy
odporność!
TAR 2

Skrócony opis
Etap I: Przeprowadzenie przez ratowników Górskich, 50 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach.
Etap II: Zrealizowanie przez ratowników Górskich, 50 wycieczek w góry wraz z zajęciami praktycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w górach, zakup gier
planszowych o tematyce bezpieczeństwo na szlaku dla uczestników projektu, zakup 1szt apteczki + AED dla bezpieczeństwa uczestników projektu oraz
mieszkańców przebywających w górach.

Zadanie będzie skierowane dla uczniów
szkół w przedziale wiekowym 8-19 lat.

Projekt o nazwie "Aktywna rodzina to zdrowia przyczyna! Razem budujmy odporność!" ma charakter sportowy, a jego celami są: zwiększenie dostępności
do aktywności fizycznej oraz wzmacnianie wiedzy na temat dbania o zdrowie i budowanie odporności poprzez aktywność fizyczną i prawidłowe nawyki
żywieniowe. Projekt stanowi rozwiązanie problemu niechęci wobec podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci, młodzież i osoby powyżej 50 roku
życia, którzy w szczególności z powodu braku środków finansowych, a co za tym idzie utrudnionego dostępu do obiektów sportowych i specjalistów, nie
podejmują trudu zadbania o wzmacnianie własnej odporności właśnie poprzez aktywność fizyczną i prawidłowe nawyki żywieniowe oraz nie uświadamiają
sobie, że stres związany z trybem naszego życia, korzystaniem z pochłaniających czas innowacji technologicznymi są przyczyną pogarszającego się stanu
zdrowia zarówno u dzieci, jak i starszych oraz rozluźnieniu więzi rodzinnych. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone zajęcia sportowe z
profesjonalnymi trenerami dla dzieci, młodzieży, rodzin, osób powyżej 50 roku życia, spotkania warsztatowe o charakterze motywacyjnym ze znanymi
sportowcami, spotkania i konsultacje z dietetykiem i fizjoterapeutą. Projekt "Aktywna rodzina to zdrowia przyczyna. Razem budujmy odporność!" to szansa
na zdrowie, tak ważne w dobie epidemiologicznego kryzysu.

Zadanie skierowane jest do wszystkich
zainteresowanych podejmowaniem
aktywności fizycznej i chcących budować
wiedzę nt. zdrowego odżywiania,
własnego zdrowia, bez względu na wiek,
płeć, umiejętności i dotychczasową
aktywność fizyczną. Zajęcia sportowe i
spotkania skierowane będą do dzieci,
młodzieży, całych rodzin oraz osób
powyżej 50 roku zycia.

Ciężkowicka
Zadanie będzie dotyczyć przeprowadzenia warsztatów, koncertów i zakupu nowych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej im Jana Muchy,
orkiestra: nowe
działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach. Pozwoli to na wymianę zużytych instrumentów i uzupełnienie brakujących, a także na
instrumenty - nowe podniesienie kwalifikacji członków orkiestry i wzrostu świadomości kulturalnej mieszkańców powiatów Tarnowskiego, Dąbrowskiego i Brzeskiego.
brzmienie. Zakup
TAR 3 instrumentów
muzycznych i
warsztaty dla
orkiestry dętej.

TAR 4

Festiwal 5 kultur w Festiwal 5 kultur, to impreza łącząca pięć kultur, które związane są z Tarnowem. Mówimy tu o kulturze: polskiej, żydowskiej, węgierskiej, ukraińskiej oraz
Tarnowie
romską. To spotkania, kiermasz, oraz koncerty zorganizowane w wielu miejscach na tarnowskiej Starówce

FutboLove
Małopolskie dla
subregionu
tarnowskiego
TAR 5

Adresaci zadania

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju:
Ludowy Klub Sportowy Piast Łapanów, Młodzieżowe Stowarzyszenia Piłkarskie Bochnia, Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Rzezawa, działających na
terenie gmin powiatu bocheńskiego (Bochnia, Łapanów, Rzezawa). Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 300 kompletów (po 100 na klub) strojów
sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu
Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; - 300 kompletów dresów z pełną
identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych
uczestniczących w projekcie (po 100 szt. na klub); - 300 szt. wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5 (po 100 szt. na klub); - 2 kompletów bramek o
wymiarach: 3x1,5 m oraz 5x2 m (dla każdego z klubów). - wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier
dla zawodników z klubów-beneficjentów; - organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym przede wszystkim – zapewnienie
profesjonalnych sędziów, opieki medycznej, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników oraz pamiątkowych medali i pucharów za
uczestnictwo.

Msc. realizacji i obszar
oddziaływania

Wartość
zadania

Powiat brzeski: Gmina Gnojnik,
Gmina Dębno, Gmina Iwkowa
Powiat tarnowski: Gmina
Wojnicz, Gmina Zakliczyn

111 000,00 zł

1. Obszar oddziaływania :
Tuchów, Ryglice, Gromnik,
Szerzyny, Rzepiennik
Strzyżewski
2. Jako miejsce realizacji
projektu sugerujemy ( ze
względu na dogodną
lokalizację) Pro Gym Fitness
Klub znajdujący się w
Tuchowie na ulicy Tarnowskiej
47. Jest to klub zlokalizowany
Adresatami zadania są członkowie
Powiat Tarnowski, szczególnie
Orkiestry Dętej w Ciężkowicach w wieku gminy Ciężkowice, Gromnik,
od 12 do 60 lat.
Tuchów, Rzepiennik
Strzyżewski, Ryglice, Zakliczyn
Powiat Brzeski, szczególnie
gmina Czchów Powiat
Dąbrowski, szczególnie gmina
Szczucin
Festiwal skierowany jest do każdego - od Tarnów - Starówka
dzieci po seniorów.

gmina Bochnia, gmina
dzieci i młodzież uprawiający piłkę
nożną, w szczególności najmłodsi adepci Łapanów, gmina Rzezawa
futbolu: skrzaty, żaki, orliki, ale także
młodzicy, trampkarze, juniorzy przynależący do klubów prężnie
działających na rzecz społeczności
lokalnych.

149 420,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

I FOLK FESTIWAL W Zadanie dotyczy zorganizowana zdarzenia o charakterze edukacyjno-kulturalnym, mającego na celu prezentację kultury ludowej/folkowej z różnych części
SKRZYSZOWIE
Europy oraz dającej możliwość na wymianę doświadczeń związanej z zachowaniem kultury i tradycji wiejskiej. Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostaną
4 zespoły folklorystyczne z Europy. Zaproszone zespoły wezmą udział w dwóch koncertach: w czterech miejscowościach gminy Skrzyszów oraz w koncercie
finałowym, w trakcie którego odbędzie się obrzęd dożynkowy. Grupy na scenie zaprezentują pieśni i tańce pochodzące z kraju/regionu, który reprezentują.
Odbędzie się także przemarsz uczestników wydarzenia ulicami Skrzyszowa (korowód). Głównym celem projektu jest promowanie rozwoju kulturalnego i
wspieranie tradycji kulturalno społecznych dotyczących wsi.

Mieszkańcy powiatu tarnowskiego oraz
miasta Tarnów, bez względu na wiek,
płeć oraz sytuację
materialną (wydarzenie bezpłatne).

TAR 6

Klub Sportów
Umysłowych program
edukacyjny dla
dzieci, młodzieży
oraz osób starszych

TAR 7

Zidentyfikowany problem społeczny: mała popularność sportów umysłowych w Polsce w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Brydż w Polsce nie jest zbyt
rozpowszechniony, ani jako towarzyska rozrywka, ani jako dyscyplina sportu. Polska baza klasyfikacyjna za 2019 r. obejmuje ok. 6000 zawodników. Dla
porównania w Holandii zarejestrowano aż 86 000 zawodników. Brydż sportowy postrzegany jest jako gra elitarna i uprawiany głównie przez mężczyzn.
CELEM DZIAŁANIA promocja sportów umysłowych - brydża sportowego wśród dzieci, młodzieży i seniorów oraz prawidłowy rozwój sportowych talentów
poprzez udział w zajęciach sportowych imprezach sportowych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: Popularyzacja brydża
sportowego wśród młodego pokolenia: Nauka gry w brydża przyczynia się do rozwoju fizycznego i umysłowego, wyrabia u gracza potrzebę ciągłej
samodzielnej pracy dla podniesienia sprawności psychofizycznej i skłania do stałej aktywności. Osiągniecie sprawności technicznej i umiejętności gry
umożliwia udział w zawodach sportowych, co z kolei budzi aspiracje do osiągania coraz lepszych wyników. Brydż sportowy wpływa na doskonalenie procesu
zapamiętywania, szybkość analizy rozwiązań, pobudza myślenie logiczne i myślenie abstrakcyjne. Brydż, jako dyscyplina zespołowa rozwija umiejętność
współpracy, sprzyja nawiązywaniu kontaktów z osobami z różnych środowisk, ułatwia porozumienie międzypokoleniowe. Jest formą spędzania wolnego
czasu alternatywną wobec biernego odbioru telewizji. Dodatkową korzyścią jest motywacja do opanowania języka angielskiego, który w brydżu sportowym
jest językiem oficjalnym. Integracja międzypokoleniowa: Zajęcia będą prowadzone przez uznanych zawodników, w tym grających w ekstralidze. Nabyte
umiejętności podczas zajęć szkoleniowych uczniowie będą mogli wykorzystać podczas zawodów, w których biorą udział zawodnicy z różnych grup
wiekowych. Celem dodatkowego zachęcenia osób z tej grupy wiekowej przewidziano nagrody dla juniorów. W brydża grać mogą i grają wszyscy —dzieci i
seniorzy, chłopcy i dziewczynki, duzi i mali, biedni i bogaci. Jako że brydż jest grą niesamowicie towarzyską, poznawanie wielu wartościowych osób przy
brydżowym stoliku jest rzeczą zupełnie naturalną. Popularyzacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego wpływających na właściwy rozwój osób
młodych. Jest to szczególnie istotne w dobie zdominowanej przez informatyzację oraz cyfryzację wszystkich sfer naszego życia eliminującej bezpośrednie
kontakty międzyludzkie oraz właściwe relacje interpersonalne.

Młodzież szkolna 10-19 lat oraz grupy
osób 60+ niezależnie od miejsca
zamieszkania jak i ograniczeń
zdrowotnych. W brydża grają ludzie na
wózkach inwalidzkich czy też z
niedowładem poudarowym
rywalizując ze zdrowymi na równych
prawach.

Miejscem realizacji zadania
jest boisko sportowe w
Skrzyszowie (nr działki: 1807).
Obszar oddziaływania: m.
Tarnów oraz powiat tarnowski
(tj. gmina Skrzyszów,
Ciężkowice, Gromnik,
Lisia Góra, Pleśna, Radłów,
Ryglice, Rzepiennik
Strzyżewski, Szerzyny, Tarnów,
Tuchów,
Wierzchosławice,
Wietrzychowice, Wojnicz,
Żabno, Zakliczyn).

149 450,00 zł

Tarnów, Powiat Tarnowski,
Dąbrowa Tarnowska

149 660,00 zł

KOŁO KULTURY

Głównym celem zadania jest zbudowanie bogatej i ambitnej oferty kulturalnej, która pobudzi mieszkańców subregionu tarnowskiego do uczestnictwa w
przedsięwzięciach kulturalnych. Projekt, który skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, zakłada długofalowy rozwój kompetencji kulturowych
mieszkańców subregionu tarnowskiego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zorganizowanie cyklu koncertów, spektakli teatralnych, spotkań z
wyjątkowymi osobistościami ze świata kultury: pisarzami,
podróżnikami, dziennikarzami, ludźmi estrady. Działania skupią się na rozbudzeniu zamiłowania do teatru, muzyki i sztuki, poszerzeniu wiedzy, czy
kształtowaniu wyobraź ni. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wydarzenia zostaną zrealizowane stacjonarnie, hybrydowo lub online.

Zadanie obejmie swoim działaniem
dzieci, młodzież, dorosłych, w tym
seniorów. Dzięki podjętym działaniom
społeczeństwo będzie miało możliwość:
spotkania z wybitnymi ludźmi, poznania
sławnych osób, uczestniczenia w
wysokiej kulturze. Część ze
zorganizowanych przedsięwzięć będzie
przeznaczona dla dzieci, część dla
młodzieży, a część dla osób dorosłych.

Miejscem realizacji zadania
będzie miasto Żabno i gmina
Żabno oraz miasto Radłów i
gmina Radłów, a
obszarem oddziaływania
Subregion Tarnowski.

TAR 8

150 000,00 zł

Kontynuacja
Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Ilkowice - DW 973, zaczynając od strony Szkoły Podstawowej ZSPiP w Ilkowicach w stronę Sklepu ABC oraz
budowy chodnika ulicy Sportowej w miejscowości Ilkowice.
przy drodze
wojewódzkiej nr
973 w miejscowości
Ilkowice

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Subregion Tarnowski; Powiat
wsi Ilkowice z każdej grupy wiekowej.
Tarnowski; Gmina Żabno;
Miejscowość Ilkowice

TAR 9

150 000,00 zł

Małopolska
Akademia Futbolu
dla Subregionu
Tarnowskiego
TAR 10

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: Unia
Tarnów, Radłovia Radłów, Małopolska Akademia Futbolu, działających na terenie miasta Tarnów oraz powiatu tarnowskiego. Cel ten zrealizowany zostanie
poprzez zakup: - 300 kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą:
logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z
numerem na koszulce; - 300 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu
Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 szt. na klub); - 300 szt. wysokiej jakości piłek meczowych
rozm. 4 i 5 (po 100 szt. na klub); - 2 kompletów bramek o wymiarach: 3x1,5 m oraz 5x2 m (dla każdego z klubów). - wypożyczenie boiska mobilnego pod
kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów; - organizacja i obsługa turnieju sportowego
finalizującego projekt, w tym przede wszystkim – zapewnienie profesjonalnych sędziów, opieki medycznej, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich
uczestników oraz pamiątkowych medali i pucharów za uczestnictwo.

dzieci i młodzież uprawiający piłkę
miasto Tarnów, gmina Radłów
nożną, w szczególności najmłodsi adepci
futbolu: skrzaty, żaki, orliki, ale także
młodzicy, trampkarze, juniorzy przynależący do klubów prężnie
działających na rzecz społeczności
lokalnych.

150 000,00 zł

MAŁOPOLSKA
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu subregionu Tarnowskiego prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących Zadanie jest skierowane do dzieci,
KOCHA SIATKÓWKĘ - udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie
młodzieży, dorosłych i seniorów
wsparcie szkółek i ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów siatkarskich subregionu Tarnowskiego ,aby mogły
uprawiających piłkę siatkową.
klubów siatkarskich mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie
z subregionu
skierowanie dla szkółek i klubów siatkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.
Tarnowskiego.

Tarnów, Brzesko, Tuchów,
Szynwałd, Ryglice, Szerzyny,
Ciężkowice, Gromnik

TAR 11

150 000,00 zł

Międzynarodowe
Spotkania z
Dziedzictwem i
Historią
Wojskowości

„Międzynarodowe Spotkania z Dziedzictwem i Historią Wojskowości" (czerwiec/lipiec 2021) będą największą imprezą plenerową o tematyce historycznej,
rekonstrukcyjnej, sztuki wojennej w międzynarodowym wydaniu w naszym regionie. Piękne, idealnie pasujące do tego plenery wokół Zamku w Dębnie,
będą areną pokazów sprzętu wojskowego z wszystkich epok historycznych, turnieju rycerskiego, pokazów konnych, żywych lekcji historii, warsztatów,
kontaktu z prawdziwym wojskowym obozowiskiem przez kilka dni. Finałem będzie duży pokaz laserowy i występ chóru wojskowego z orkiestrą symfoniczną.

TAR 12

OCALIĆ OD
ZAPOMNIENIA

TAR 13

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA to projekt, którego głównym celem jest łączenie pokoleń, podniesienie poziomu wiedzy o historii naszych lokalnych społeczności,
a także ocalenie od zapomnienia doświadczeń osobistych naocznych świadków naszej lokalnej historii. Realizatorami cyklu będzie młodzież z obszaru
objętego projektem przy współudziale seniorów, co stworzy możliwość wypełnienia przestrzeni międzypokoleniowej, by ocalić od zapomnienia fakty i
zdarzenia historyczne, które oddziałują na współczesność oraz lokalne społeczności. W dobie mass mediów bardzo często umyka nam wątek tradycji
przekazywanej ustnie przez naocznych świadków historii naszych "Małych ojczyzn". To najwyższy czas, aby skorzystać ze skarbnicy wiedzy osób, które są
jeszcze z nami i chcą się nią podzielić. Projekt ma na celu wyeliminowanie problemu, jakim jest przemijanie wraz z upływem czasu tradycji ustnej, przy
jednoczesnym zaangażowaniu młodego pokolenia w kształtowanie przyszłości. Główną wartością tego projektu jest wciągnięcie młodych ludzi - istniejących
dziś niejednokrotnie przede wszystkim w świecie wirtualnym - w realne, jakże trudne doświadczenia czasu okupacji, jednak możliwe do przezwyciężenia
dzięki sile woli i odpowiedzialności za kształt społeczeństwa, w którym się żyje. Działania związane z realizacją wyżej wymienionego projektu to: 1.
Szkolenie młodych ludzi z danego regionu związane z przeprowadzeniem warsztatów tematycznych o charakterze psychologicznym, medialnym i
historycznym. 2. Działania młodych ludzi na terenie danej gminy w celu pozyskania świadków wydarzeń związanych z II wojną światową. 3. Realizacja
odcinków programu historycznego. 4. Przygotowanie techniczne i współpraca z poszczególnymi gminami oraz zainteresowanymi podmiotami w celu
promocji i wykorzystania przygotowanych odcinków programu.

Wszystkie grupy odbiorców (dzieci,
młodzież, dorośli, seniorzy,
niepełnosprawni). Mieszkańcy Gminy
Dębno, powiatu brzeskiego, Małopolski,
goście z całego kraju i zagranicy. Ważne
jest, że uczestnicy nie będą tylko widzami
poszczególnych pozycji programu.
Można będzie uczestniczyć w mini
turniejach sprawnościowych dla całych
rodzin, warsztatach dawnego rzemiosła,
dotknąć prawdziwego sprzętu
współczesnej techniki wojskowej jak iw
rycerskiego obozowiska.

Tereny wokół Zamku w
Dębnie. Otwarte wydarzenie
plenerowe skierowane do
wszystkich chętnych grup
odbiorców.

Realizatorami projektu OCALIĆ OD
ZAPOMNIENIA jest wprawdzie młodzież
(15-30 lat) i seniorzy, lecz adresaci
projektu to tak naprawdę bardzo
szerokie gremium osób
zainteresowanych historią swoich
„Małych ojczyzn”, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na młodzież szkół
podstawowych i ponadgimnazjalnych
oraz ich rodziców/opiekunów.

miasto Tarnów, miasto
Bochnia, miasto Brzesko,
Gmina Drwinia, Gmina Lipnica
Murowana, Gmina Łapanów,
Gmina Rzezawa, Gmina
Żegocina, Gmina Trzciana,
Gmina Czchów, Gmina
Borzęcin, Gmina Dębno,
Gmina Gnojnik, Gmina
Iwkowa, Gmina Szczurowa,
Gmina Ciężkowice, Gmina
Gromnik, Gmina Lisia Góra,
Gmina Pleśna, Gmina Radłów,
Gmina Ryglice, Gmina
Rzepiennik Strzyżewski, Gmina
Skrzyszów, Gmina Szerzyny,
Gmina Tuchów, Gmina
Wierzchosławice, Gmina
Wietrzychowice, Gmina
Wojnicz, Gmina Żabno, Gmina
Zakliczyn, Gmina Bolesław,
Gmina Mędrzechów, Gmina
Olesno, Gmina Radgoszcz.

150 000,00 zł

144 000,00 zł

POGÓRZE RODZINNY
WYPOCZYNEK
WŚRÓD KULTURY

Organizacja 4 otwartych wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe subregionu tarnowskiego: Dzień Dziecka i Seniora w Kowalowej, Tradycje
Pogórzańskie w Ryglicach (Sobótki), Lato na Pogórzu na Górze Kokocz w Woli Lubeckiej, Złota jesień w Joninach, służących integracji międzypokoleniowej
mieszkańców Pogórza i całego powiatu tarnowskiego, jak również kultywowaniu tradycji kulturowej regionu. Dodatkowym działaniem jest opracowanie i
wydanie przewodnika audiowizualnego ścieżek kulturowych północnej części Pogórza Ciężkowickiego (obejmującego najważniejsze zabytki, wydarzenia
historyczne i współczesne, kulinaria, twórców działających na terenie Pogórza).

Rodziny z terenu powiatu tarnowskiego,
Województwa Małopolskiego, dzieci,
młodzież, grupy inicjatywne, formalne i
nieformalne z zakresu kultywowania
dziedzictwa subregionu. Oferta
skierowana będzie zarówno do
mieszkańców wschodniej Małopolski jak i
turystów, a także podmiotów, które
zostaną włączone w realizacje wydarzeń.
Przewidujemy zaangażowanie artystów z
większości gmin powiatu tarnowskiego.

TAR 14

POMOC RODZICOM
PO STRACIE
DZIECKA W WYNIKU
PORONIENIA

TAR 15

W Polsce wzrasta liczba rodziców, którzy tracą dziecko w wyniku poronienia. Mimo rosnącej liczby osób, które doświadczyły straty dziecka wciąż wśród
Rodzice po stracie dziecka w wyniku
społeczeństwa zauważalny jest niski poziom świadomości na temat diagnostyki poronień oraz praw rodziców, którzy utracili swe dzieci w wyniku
poronienia
poronienia. Niezwykle ważnym jest więc ciągłe upowszechnienie wiedzy na temat praw rodziców i diagnostyki poronień. W tym celu zorganizowany byłby
cykl trzech konferencji z udziałem specjalistów z dziedziny ginekologii, psychologii, genetyki, położnictwa z wieloletnim doświadczeniem. Oprócz konferencji
odbywałyby się spotkania dla rodziców po stracie z psychologiem w formie warsztatów. Ponadto, w ramach wsparcia personelu medycznego
przeprowadzono by pięć spotkań szkoleniowych dla pracowników medycznych na temat budowania relacji personel medyczny i rodzice po stracie dziecka.
W ramach projektu wydane byłyby też ulotki informacyjne nt. praw przysługujących rodzicom po stracie, diagnostyki poronień oraz informacji gdzie szukać
pomocy.

Wydarzenia realizowane będą
w miejscowościach Wola
Lubecka, Kowalowa, Joniny i
Ryglice. Do
inicjatywy zapraszane będą
wszystkie gminy powiatu
tarnowskiego z
przedstawicielami różnych
form
kultury lokalnej ze swoich
obszarów. Wydarzenia staną
się więc miejscem spotkań kół
gospodyń
wiejskich „ stowarzyszeń,,
twórców i pasjonatów
dziedzictwa lokalnego.
Zadanie oddziaływać będzie na
wszystkie gminy powiatu
tarnowskiego: Ciężkowice,
Radłów, Ryglice,
Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn,
Żabno, Gromnik, Lisia Góra,
Pleśna, Rzepiennik
Strzyżewski, Skrzyszów,
Szerzyny, Tarnów,
Wierzchosławice,
Wietrzychowice.
Powiat bocheński:
- gminy: Bochnia, Nowy
Wiśnicz, Drwinia, Lipnica
Murowana, Łapanów,
Rzezawa, Trzciana, Żegocina,
- miasta: Bochnia, Nowy
Wiśnicz
Powiat brzeski:
- gminy Brzesko, Czchów,
Borzęcin, Dębno, Gnojnik,
Iwkowa, Szczurowa,
- miasta: Brzesko, Czchów
Powiat dąbrowski:
- gminy: Dąbrowa Tarnowska,
Szczucin, Bolesław,
Gręboszów, Mędrzechów,
Olesno, Radgoszcz
- miasta: Dąbrowa Tarnowska,
Szczucin
Powiat tarnowski:
- gminy: Ciężkowice, Radiów,
Ryglice, Tuchów, Wojnicz,
Zakliczyn,
Żabno, Gromnik, Lisia Góra,
Pleśna, Rzepiennik
Strzyżewski, Skrzyszów,
Szerzyny, Tarnów,
Wierzchosławice,
Wietrzychowice,

150 000,00 zł

69 000,00 zł

Półkolonie dla
dzieci i młodzieży z
niepełnosprawności
ą

TAR 16

PRAWDZIWY
WOJOWNIK NIE
WALCZY NA ULICY PROGRAM
TAR 17 AKTYWIZACJI DZIECI
I MŁODZIEŻY
POPRZEZ SPORT
(TARNOWSKI)
STRAŻMAGEDON biegamy i
pomagamy

TAR 18

Celem zadania jest rehabilitacja społeczna oraz wsparcie samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, w szczególności dzieci i młodzieży.
Dzieci i młodzież ze stwierdzoną
Niepełnosprawność jest udziałem coraz większej części społeczeństwa i obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania dotkniętego nią człowieka, wpływa na niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25
lat.
rozwój oraz jakość życia. Społeczna aktywność i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych są wyznaczone nie tylko warunkami materialnymi czy miejscem
zamieszkania, ale przede wszystkim rodzajem niepełnosprawności oraz wpływem najbliższej rodziny i otoczenia. Realizowane zadanie będzie obejmować
organizację 4 turnusów w okresie wakacyjnym dla wskazanej poniżej grupy docelowej. Każdy turnus będzie trwał 5 dni od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 14:00. W każdym turnusie założono uczestnictwo 16 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, co daje łącznie 64 uczestników.
Uczestnictwo dzieci i młodzieży w półkolonii ma na celu naukę podstawowych czynności życiowych, a także przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy
terapeutycznej oraz edukacyjnej, która będzie przekazana rodzicom/opiekunom prawnym wychowanków półkolonii. Ponadto potrzeba zajęć rewalidacyjnowychowawczych, relaksacyjno-sportowych oraz stałej rehabilitacji ruchowej, integracji społecznej są najistotniejszymi problemami z jakim borykają się
osoby z niepełnosprawnością. Wskazane dzieci i młodzież wymagają stałej i profesjonalnej terapii, opieki oraz rehabilitacji co jest trudne do zrealizowania
przez rodziców, zważywszy na duże koszty jej prowadzenia w warunkach domowych. Realizowane zadanie ułatwi dostęp do specjalistów, profesjonalnej
opieki, specjalistycznych zajęć w okresie wakacyjnym. Zadanie będzie realizowane w siedzibie Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
(stosowany skrót: RORW), 33-152 Pogórska Wola 162, działka nr 2740/2 (gm. Skrzyszów, powiat tarnowski). Osoba zgłaszająca zadanie posiada zgodę
władającego Ośrodkiem na realizację 4 turnusów w planowanym okresie realizacji zadania. RORW jest położony w malowniczej scenerii, otoczonej lasami
oraz w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych. Nadzór będzie sprawował wykwalifikowany kierownik wypoczynku. Wychowankowie (uczestnicy
półkolonii) zostaną podzieleni na 4 grupy 4-osobowe (dotyczy jednego 5-dniowego turnusu). Każda grupa będzie miała swojego wychowawcę
(oligofrenopedagog – kwalifikacje wynikające z przepisów prawa oświatowego) oraz jedną pomoc wychowawcy. Ponadto indywidualne i grupowe zajęcia z
dziećmi i młodzieżą prowadzić będą specjaliści np.: ﬁzjoterapeuci, logopedzi, pozostali oligofrenopedagodzy i inni terapeuci. Zajęcia w ramach półkolonii
obejmować będą zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze, relaksacyjne i rehabilitacyjne z dostosowaniem form i metod pracy do indywidualnych potrzeb
danego uczestnika półkolonii. Jednocześnie wychowankowie (uczestnicy) skorzystają z terapii logopedycznej i innych zajęć specjalistycznych. Oprócz tego w
ramach zadania będą organizowane zajęcia pro ﬁlaktyczno wychowawcze o charakterze terapeutycznym oraz sportowo-rekreacyjne z uwzględnieniem
możliwości psychoﬁzycznych uczestników półkolonii. Zajęcia te mające na celu również rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań.

Bezpłatne zajęcia sportowe Ju-Jitsu d/a dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy dziedziny sportowej, głównym jego celem jest organizacja i koordynacja zajęć
sportowo- rekreacyjnych w dyscyplinie Ju-Jitsu oraz propagowanie zdrowego i aktywnego sposób zagospodarowania czasu wolnego. Zadanie skierowane
jest do wszystkich chętnych dzieci bez względu na status materialny; pozwala na rozwój młodych ludzi w dziedzinie sportu Ju-Jitsu co może mieć znaczący
wpływ na przyszłość, uczy współpracy, poprawnych relacji, empatii, samodyscypliny, zapobiega patologiom, otwiera możliwości młodym ludziom; promuje
Województwo Małopolskie, subregion tarnowski jako przyjazne aktywności fizycznej i dające możliwości sportowcom. Warto zagłosować aby dać szansę
dzieciom na ich rozwój i wykorzystanie możliwości jakie niesie za sobą sportowy tryb życia. Działania jakie będą poczynione w realizacji zadania to m.in.
otwarcie miejsc treningowych, wyposażenie sali treningowych w sprzęt, wyposażenie uczestników w sprzęt specjalistyczny do koordynowania pracy i
poczynań młodych sportowców, wyszkolenie młodych sportowców. Realizacja zadania przewidziana jest na cztery miejsca treningowe w kilku grupach
treningowych.
„STRAŻMAGEDON - biegamy i pomagamy" - jest to przedsięwzięcie sportowe zorganizowane w formie biegu terenowego z przeszkodami. Głównym celem
zadania jest poprawa sprawności fizycznej strażaków i tym samym ich przygotowania do działań ratowniczych, jak również włączenie w organizowane przez
strażaków przedsięwzięcie sportowe innych grup społecznych nie związanych z działalnością pożarniczą. Organizator przewiduje prawo startu dla każdego
uczestnika zgłoszonego z terenu subregionu tarnowskiego. Promując wydarzenie w sposób szczególny oprócz strażaków będziemy chcieli zachęcić do
udziału w biegu młodzież krwiodawców oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest integracja środowiska
strażackiego. Organizując bieg planujemy przeprowadzenie, akcji krwiodawstwa oraz akcji prospołecznej na rzecz podopiecznych fundacji działającej na
rzecz osób, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży. Najcenniejszą cechą strażaka jest chęć niesienia pomocy innym oraz bezinteresowna gotowość do
poświęceń, nawet kosztem własnego życia. W ramach organizacji zadania chcemy obudzić świadomość społeczną, iż nie każdy musi być strażakiem, aby móc
pomagać innym. Poprzez dobrą zabawę i rywalizację sportową również można skutecznie nieść pomoc, oddając krew w sposób bezpośredni można włączyć
się w ratowanie życia.

Zadanie jest skierowane do dzieci i
młodzieży trenującej oraz chcącej
rozpocząć sportową przygodę

miasto Tarnów, powiat
tarnowski (miasto i gmina
Ciężkowice, miasto i gmina
Radłów, miasto i gmina
Ryglice, miasto i gmina
Tuchów, miasto i gmina
Wojnicz, miasto i gmina
Zakliczyn, miasto i gmina
Żabno, gminy wiejskie:
Gromnik, Lisia Góra, Pleśna,
Rzepiennik Strzyżewski,
Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów,
Wierzchosławice,
Wietrzychowice) powiat
dąbrowski (miasto i gmina
Dąbrowa Tarnowska, miasto i
gmina Szczucin, gminy
wiejskie: Bolesław, Gręboszów,
Mędrzechów, Olesno,
Radgoszcz) powiat brzeski
(gmina i miasto Brzesko, gmina
i miasto Czchów, gminy
wiejskie: Borzęcin, Dębno,
Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa)
powiat bocheński (gmina i
miasto: Bochnia, gmina i
miasto Nowy Wiśnicz, gminy
wiejskie: Drwinia, Lipnica
Murowana, Łapanów,
Subregion tarnowski, powiat
bocheński i tarnowski oraz
wszystkie gminy tych
powiatów

150 000,00 zł

107 950,00 zł

Zadanie kierowane jest do wszystkich
mieszkańców subregionu tarnowskiego
ze szczególnym uwzględnieniem
strażaków OSP, członków młodzieżowych
drużyn pożarniczych, funkcjonariuszy
służb mundurowych, młodzieży w wieku
szkolnym, sympatyków ochrony
przeciwpożarowej oraz krwiodawców z
terenu powiatów: brzeskiego,
bocheńskiego, dąbrowskiego,
tarnowskiego oraz miasta Tarnowa.

Miejsce realizacji: teren
powiatu brzeskiego.
Obszar oddziaływania zadania:
powiaty - brzeski, bocheński,
dąbrowski, tarnowski oraz
miasto Tarnów.

150 000,00 zł

Sztuka w krainie
Vesny

Zadanie pn. ‚„ Sztuka w Krainie Vesny" to cykl 5 plenerowych wydarzeń artystycznych organizowanych w otoczeniu pól, lasów! kwiecistych łąk przysiółka
„Anczykówka w Gnojniku. Celem projektu jest międzypokoleniowa aktywizacja i integracja mieszkańców wokół kultury i sztuki. Każde wydarzenie
obejmować będzie organizację „ land artów"- czyli działań, których miejscem, kontekstem i tworzywem jest środowisko naturalne, w tym warsztaty:
malarskie, rzeźby, garncarstwa, ceramiki, koronkarstwa, tańca, teatru, fotografii artystycznej i inne, prowadzone przez uznanych artystów. Każde
wydarzenie kończyć się będzie koncertem z udziałem muzyków/ piosenkarzy/ zespołów/ grup scenicznych ogólnopolskiego formatu. „Sztuka w Krainie
Vesny" to mariaż kultury i sztuki z miejscowym klimatem regionalnych tradycji i folkloru. To edukacja artystyczna połączona ze zwróceniem uwagi na wagę
dbałości o środowisko naturalne i zachęcanie do świadomego korzystania z piękna wiejskich krajobraz.

TAR 19

Zadanie jest skierowane do mieszkańców
subregionu tarnowskiego tj.: powiatu
bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego,
dąbrowskiego i miasta Tarnów w każdym
wieku, ok. 1000 osób. Szczególnie to
zadanie adresujemy do młodego
pokolenia.

Miejsce realizacji: gmina
Wierzchosławice, powiat
tarnowski. Obszar
oddziaływania – województwo
małopolskie, Polska (promocja
projektu);

Założenia zadania „Taniec, śpiew, muzyka, to nasze dziedzictwo. To Małopolska właśnie" podyktowana została doświadczeniami zdobytymi w latach
Mieszkańcy regionu, w tym młodzież
poprzednich, przy realizacji zadań z 3 i 4 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Proponowana do realizacji w kolejnej edycji budżetu szkolna, absolwenci szkół, osoby dorosłe.
forma widowiska, które jest połączeniem muzyki, tańca i śpiewu, a zatem formą, która jest według naszych badań ankietowych i wywiadów fokusowych
przez społeczeństwo, mieszkańców naszego regionu oczekiwana. Po zrealizowanych wcześniej formach, w których uczestniczyło kiła tysięcy widzów, z
pewnością zaspokoi potrzeby muzyczne i teatralne mieszkańców regionu. Szkoła Muzyczna w Domosławicach niejednokrotnie udowodniła, że realizowane
przez nią projekty artystyczne i edukacyjne są powszechnie cenione i przyciągają duże grono odbiorców. A zatem oparcie się o jej pracowników i uczniów,
wykorzystanie ich pasji oraz profesjonalnego przygotowania z pewnością przyczyni się do zrealizowania zadania na najwyższym poziomie artystycznym.
Muzyka do widowiska zostanie skomponowana przez Grzegorza Majkę- cenionego kompozytora młodego pokolenia, członka Związku Kompozytorów
Polskich, a zarazem nauczyciela SM w Domosławicach. Wykonawcami będą uczniowie klas wokalnych i instrumentalnych, nauczyciele szkoły oraz osoby
zrekrutowane w otwartym naborze. Zaangażowanych w to przedsięwzięcie będzie kilkadziesiąt osób. Wykonania planowane są na czerwiec 2022 roku, w 45 odsłonach. Projekt widowiska wychodzi naprzeciw mieszkańcom subregionu tarnowskiego i brzeskiego, którzy na co dzień nie mają możliwości obcowania
z wielkimi formami wokalnoinstrumentalnymi i tanecznymi, takimi jak opera, oratorium, musical. Dwie pierwsze formy zostały wykonane w latach
poprzednich z wielkim powodzeniem . Teraz czas na poszerzenie spektaklu o taniec, przygotowany przez zawodowych choreografów. Będzie to współczesna
i niezwykle atrakcyjna forma, która powstała w XIX wieku i łączy w sobie elementy śpiewu, aktorstwa oraz tańca. Daje szanse młodym artystom na
rozpoczęcie swojej kariery w niezwykle wysublimowany sposób. Jak pokazuje historia szkoły muzycznej, wielu absolwentów kontynuuje swoją edukację
artystyczną w szkołach muzycznych II stopnia i Akademiach Muzycznych. Taka forma prezentacji daje młodzieży dobry start i szersze perspektywy na
przyszłość, a odbiorcom dzieła niezapomniane przeżycia.

Domosławice/Czchów,
Dobrociesz/Iwkowa,
Ciężkowice/Ciężkowice,
Zakliczyn!Zakliczyn.
Zespół Szkół i Przedszkola im.
ks. prof. Józefa Tischnera w
Domosławicach Domosławice
24,
32-860 Czchów, Szkoła
Podstawowa w Dobrocieszu,
Dobrociesz; 136, 32-862
Porąbka
Iwkowska, Centrum Kultury i
Promocji Gminy Ciężkowice
Rynek 1, 33-190 Ciężkowic,
Zakliczyńskie Centrum Kultury
ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

Święto Karpia w
„Święto Karpia” to jednodniowe wydarzenie kulturalne w Wierzchosławicach promujące regionalną kulturę i tradycję kulinarną w oparciu o unikalny
Wierzchosławicach produkt – karpia królewskiego hodowanego w stawach na terenie Gminy Wierzchosławice od ponad pięciuset lat oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Swojacy” krzewiący ludową tradycję, kulturę od 75 lat. Wydarzeniu będą towarzyszyć atrakcje dla dzieci tj. gry, zabawy, w tym sportowe, konkursy z
nagrodami. Zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert gwiazdy wieczoru oraz zabawa taneczna. Celem zadania jest krzewienie lokalnej kultury i tradycji
wśród ok. 1000 mieszkańców subregionu tarnowskiego w oparciu o unikalny produkt Karpia „wierzchosławickiego” do końca października 2022
roku.Zadanie przyczynia się do zminimalizowania problemu jakim jest postępujący proces zanikania kultury lokalnej i tradycji kulinarnej na terenie
TAR 20
subregionu tarnowskiego. Coraz mniej zwyczajów i obrzędów lokalnych jest kultywowanych, przenoszonych na młode pokolenia, a to przyczynia się do ich
zanikania, zapominania o nich. Realizacja zadania zaspakaja potrzebę krzewienia kultury i tradycyjni na poziomie lokalnym, przekazywania dziedzictwa
„naszych przodków” przyszłym pokoleniom, kształtowania poczucia przynależności, tożsamości, budowania wspólnoty wokół tradycji i kultury lokalnej.
Warto na to zadanie zagłosować, ponieważ jego realizacja przyczyni się do wznowienia tradycji zapoczątkowanej w 2002 roku tj. organizacji „Święta Karpia”,
a tym samym powrotu do kultywowania tradycji i kultury lokalnej w oparciu o unikalny produkt jakim jest karp „wierzchosławicki”.
Taniec, śpiew,
muzyka, to nasze
dziedzictwo. To
Małopolska
właśnie.

TAR 21

Zadanie skierowane jest do
Zadanie będzie realizowane w
międzypokoleniowej grupy mieszkańców miejscowości Gnojnik (
gminy Gnojniki powiatu brzeskiego.
Przysiółek Anczykówka), w
powiecie brzeskim. Realizacja
zadania obejmie swoim
zasięgiem mieszkańców
powiatu brzeskiego i
Subregionu Tarnowskiego.

TARNOWSKIE KINO Kino plenerowe to przyjemny sposób spędzenia wolnego czasu w doborowy towarzystwie. Beneficjentami projektu będą wszystkie grupy społeczne z miasta Każda grupa wiekowa z naciskiem na
grupę 15-30lat.
PLENEROWE
i powiatu tarnowskiego, a w szczególności osoby w wieku 15-30 lat. Korzyści jakie uzyskają mieszkańcy to ciekawa forma spędzania wolnego, darmowy
TAR 22
dostęp do ciekawej kinematografii polskiej i zagranicznej oraz możliwość integracji na świeżym powietrzu z przyjaciółmi. Będzie to również dodatkowa
możliwość spędzenia wolnego czasu również dla rodziców z dziećmi.

Tarnów, gminy powiatu
tarnowskiego

150 000,00 zł

138 500,00 zł

150 000,00 zł

78 100,00 zł

TBA - Tarnowski
Basket Amatorski organizacja
amatorskiej ligi
koszykówki

Tarnowski Basket Amatorski ma charakter turnieju amatorskiego. Skierowany jest do szerokiego grona odbiorców z rożnych przedziałów wiekowych. Liga
prowadzona będzie w formie dwudniowych turniejów rozgrywanych raz w miesiącu w okresie półrocznym, które będą promować koszykówkę w
Subregionie Tarnowskim. Tarnowski Basket Amatorski ma na celu: propagowanie aktywnego wypoczynku, nawiązanie pozytywnych relacji pomiędzy
uczestnikami projektu, wspólne spędzanie wolnego czasu osób uczestniczących w projekcie jak i rodzin z dziećmi.

Projekt skierowany jest do osób
grających amatorsko w koszykówkę
zamieszkujących teren subregionu
tarnowskiego bez ograniczeń wiekowych.

Miejscem realizacji projektu
będzie Powiat Tarnowski,
natomiast udział w nim mogą
wziąć wszyscy mieszkańcy
subregionu tarnowskiego.

TAR 23

67 740,00 zł

Velo ŻegocinaRowerem po
Beskidzie
Wyspowym
TAR 24

Zadanie polega na stworzeniu sieci tras rowerowych. W ramach zadania zostaną wykonane między innymi: znaki kierujące po trasach, tablice informacyjne z Turyści i mieszkańcy Małopolski.
przebiegiem tras, mapy tras rowerowych, miejsca obsługi rowerzystów wyposażone między innymi w stojaki rowerowe, miejsca odpoczynku,
samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Dodatkowo trasy zostaną wyposażone w kosze na śmieci, ławeczki, tablice informacyjno-edukacyjne. W celu
promocji tras rowerowych zostaną przygotowane gry terenowe dostosowane do rowerzystów, zachęcające do podróży turystycznych po Beskidzie
Wyspowym. Celem realizacji zadania jest stworzenie nowego produktu turystycznego po Beskidzie Wyspowym, umożliwiającego rozwój turystyki rowerowej
na tym terenie.

Miejsce realizacji - Gmina
Żegocina i okoliczne gminy trasy rowerowe przebiegałyby
głównie wokół Góry
Kamionna, a dłuższe trasy
również przez okoliczne gminy
zachęcając do odwiedzania
ciekawych miejsc i zabytków,
np. Lipnica Murowana.

79 000,00 zł

W zdrowym ciele
zdrowy duch! zajęcia edukacyjne i
sportowe dla
seniorów z powiatu
tarnowskiego.

TAR 25

Proponowane zadanie ma na celu edukację prozdrowotną oraz zwiększenie aktywności fizycznej seniorów z powiatu tarnowskiego, poprzez stworzenie
programu podzielonego na 4 bloki. Pierwszy z nich stanowi cykl zajęć teoretycznych o tematyce zdrowotnej. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo się
odżywiać, jaki wpływ na ich organizm ma zbilansowana dieta, jakie znaczenie dla zdrowia psychicznego ma odpowiednio dobrany do wieku wysiłek fizyczny
oraz poznają dobroczynny wpływ automasażu na organizm - jako przygotowanie do późniejszych zajęć praktycznych. Aby zapewnić uczestnikom najwyższy
poziom uzyskanej na wykładach wiedzy, prowadzone będą one przez profesora nadzw. dr hab. - specjalistę z zakresu fizjoterapii,wychowania fizycznego,
odnowy biologicznej i rekreacji ruchowej. Drugi blok stanowią warsztaty nauki technik automasażu pod okiem wykwalifikowanego w tej dziedzinie
specjalisty. Mają one na celu poprawę samopoczucia, zwiększenie świadomości własnego ciała, poprawę percepcji dotykowej oraz poprawę krążenia krwi i
limfy. Trzecim blokiem są zajęcia fizyczne na matach - "zdrowy kręgosłup seniora", prowadzone przez wykwalifikowanego mgr fizjoterapii. Zajęcia będą
miały na celu naukę wykonywania ćwiczeń w sposób łatwy i przyjemny, możliwy później do wykonywania w domu każdego seniora - aby wprowadzać i
utrwalać dobre nawyki. Czwarty blok stanowią zajęcia nordic - walking - nauka techniki prawidłowego poruszania się w marszu z kijkami, prowadzona przez
mgr fizjoterapii z tytułem instruktora techniki nordic - walking. Od dłuższego czasu obserwujemy zjawisko starzenia się społeczeństwa. Realizacja
proponowanego zadania pozwoli nam stworzyć dla seniora alternatywę zmiejszonego dostępu do zajęć kulturalnych i sportowych w naszym rejonie, co
powoduje, że seniorzy coraz bardziej zamykają się w swoich domach, często popadają w problemy psychiczne związane z brakiem aktywności społecznej i
fizycznej. Zadanie to, pozwoli im w bardzo przyjemny sposób - poprzez przebywanie, naukę i pracę w grupach z rówieśnikami, nauczyć się fundamentalnych
zasad zdrowego żywienia, aktywności fizycznej a przez to utrzymania zdrowia psychicznego. Zagłosujmy na zadanie i zadbajmy tym samym o naszych
seniorów którzy stanowią ważny element naszego społeczeństwa!

Wesołe zajęcia
Zadanie dotyczy organizacji zajęć sportowych (zajęcia piłkarskie) na terenie trzech gmin: Gnojnik, Lipnica Murowana, Trzciana. Dzieci będą uczestniczyć w
sportowe dla dzieci! bezpłatnych treningach przez okres 6 miesięcy. Przed rozpoczęciem zajęć każde z miejsc wyposażymy w niezbędny sprzęt sportowy oraz odpowiedni ubiór
TAR 26
do reprezentacji podczas turniejów/zawodów. W każdej gminie zorganizujemy turniej piłkarski, który będzie świętem lokalnego sportu a jego głównym
celem będzie promocja aktywności sportowej wśród dzieci.
Wykonanie
W ramach zadania zostanie wykonany chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec od ulicy Zawadzkiej do ulicy Zimna Woda (po
prawej stronie drogi jadąc od Tarnowa) o łącznej długości 463 metry bieżące. Jest to droga o bardzo dużym natężeniu ruchu zarówno samochodowym jak i
chodnika przy
pieszym, gdyż przy drodze znajduje się zarówno szkoła, przedszkole, kościół, dom kultury z biblioteką. Dzięki realizacji zadania zwiększy się bezpieczeństwo
TAR 27 drodze
zarówno pieszych jak i kierowców.
wojewódzkiej nr
977 w Tarnowcu
Zagospodarowanie Zagospodarowanie skarpy przy rondzie w Gromniku rozwiąże problem zarastania skarpy trawą i różnego rodzaju samo siejących się krzewów. Poprawi
skarpy przy rondzie wygląd i estetykę miejscowości.
w Gromniku
poprzez nasadzenie
krzewów, tawuł,
berberysów i innych
TAR 28 skalniaków.

Adresatami zadania są seniorzy (55 lat i
więcej) z powiatu tarnowskiego.

Gminy powiatu tarnowskiego,
w szczególności :Gmina
Ciężkowice, Gmina Gromnik,
Gmina Rzepiennik Strzyżewski,
Gmina Tuchów.

50 875,00 zł

Zadanie jest skierowane do dzieci z
przedszkola, szkoły podstawowej oraz
szkoły średniej.

Gmina Gnojnik, Gmina Lipnica
Murowana, Gmina Trzciana

mieszkańcy giny Tarnów, mieszkańcy
subregionu tarnowskiego

miejsce realizacji: Gmina
Tarnów obszar oddziaływania:
subregion tarnowski

Adresatami są mieszkańcy gminy
Gromnik oraz gmin ościennych.

150 000,00 zł

150 000,00 zł

Gromnik, Poprawienie estetyki
gminy, podwyższenie walorów
turystycznych, oraz szeroko
rozumiana promocja gminy
Gromnik.
100 000,00 zł

Zajęcia sportowoedukacyjne w
gminie Tarnów

W ramach zadania w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów przez cały rok zorganizowane zostaną bezpłatne dla mieszkańców zajęcia
edukacyjne i sportowe m.in. kurs tańca, kurs gotowania, kurs pierwszej pomocy, kursy językowe, kurs komputerowy, kurs dziennikarstwa telewizyjnego,
zajęcia aerobicu, jogi i zumby. Każdy chętny mieszkaniec będzie miał okazję w poszczególnych dniach tygodnia, zgodnie z harmonogramem, skorzystać z
zajęć, kursów i warsztatów a także ćwiczeń sportowych w obiektach takich jak domy ludowe czy sale sportowe. W zajęciach będą mogli uczestniczyć
zarówno dzieci, młodzież, dorośli jak i osoby starsze, gdyż w każdym wieku można zarówno zwiększać swoją wiedzę zadbać o kondycję fizyczną. Warsztaty i
ćwiczenia będą prowadzili wykwalifikowani instruktorzy dla poszczególnych rodzajów zajęć. Dzięki zadaniu mieszkańcy poszerzą swoją wiedzę, poprawią
zdrowie i kondycję fizyczną a także będzie to dobra forma aktywizacji w czasie wolnym mieszkańców.

TAR 29

Zdrowy styl życia i
ja

TAR 30

Projekt „Zdrowy styl życia i ja ” - jest reakcją na nasilający się problem z brakiem aktywności ruchowej oraz świadomości o prawidłowym odżywianiu się
wśród dzieci i ich rodziców z terenu Powiatu Brzeskiego, Powiatu Bocheńskiego, Powiatu Tarnowskiego (woj. małopolskie). Poprzez aktywność fizyczną (
zajęcia sportowe z zakresu gry zespołowej) młodzi adepci nie tylko poprawią kondycję fizyczną ale i odejdą od biernego spędzania czasu, od nałogów, a
także zachęcą się do systematycznego uprawiania ruchu przez całe życie. Zdobędą wiedzę na temat tego jak aktywnie spędzać czas wolny by przyniósł on im
pożytek i pomógł zregenerować siły. Nauczą się rywalizować w duchu zasady fair play, wzmocnią nie tylko tężyznę fizyczną ale i swą psychikę. Dzieci i
rodzice dowiedzą się też jak zdrowo się odżywiać by wzmacniać swój organizm i uniknąć otyłości i wielu groźnych schorzeń. Celem głównym projektu
„Zdrowy styl życia i ja ” jest zwiększenie aktywności ruchowej oraz świadomości dotyczącej zdrowego odżywiania się wśród 100 dzieci w wieku od 6 do 15
lat i 100 ich rodziców – mieszkańców powiatu brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego poprzez udział w zajęciach sportowych, warsztatach profilaktycznych
i szkoleniach przy jednoczesnej popularyzacji wolontariatu i angażowaniu obywateli w inicjatywy lokalne. Działania projektowe obejmą m.in. dla dzieci: testy sprawnościowe, - zajęcia z zakresu piłki nożnej w podziale na 5 grup gdyż zamierzamy z żelazną konsekwencją przestrzegać zasady, że obciążenia
treningowe muszą ściśle współgrać z rozwojem biologicznym dziecka, - basen, - kręgle, - półkolonia letnia, - obóz sportowy połączony z warsztatami
profilaktycznymi dotyczącymi uzależnień, - turniej i sparingi, - warsztaty z dietetykiem, - warsztaty z policjantem,- mikołajki - impreza integracyjno-sportowa
Dla obu grup adresatów - warsztaty z dietetykiem, zajęcia z policjantem dotyczące zasad bezpieczeństwa i zachowania się podczas imprez masowych,
impreza integracyjna promujące zdrowy styl życia. Warto zagłosować na to zadanie gdyż zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje nowoczesnymi i atrakcyjnymi formami stymulując aktywność fizyczną uczestników. Odbywać się będą na różnych obiektach sportowych - hala,
orlik, boisko trawiaste, basen, kręgielnia. Działaniami projektowymi pragniemy też uaktywnić mieszkańców wymienionych powiatów poprzez wolontariat
angażując ich w zadania projektowe oraz łączyć pokolenia. Chcemy wskazać prawidłowe wzorce zachowania i odżywiania się bo lepiej zapobiegać niż leczyć.
Projekt zakłada możliwość uczestnictwa w pewnych inicjatywach społeczności lokalnej nie jako bezpośrednich beneficjentów ale uczestników pośrednich (
np. kibice).

Mieszkańcy regionu tarnowskiego, w
każdym wieku - Zajęcia będą
prowadzone w 10 miejscach. Zakłada się,
iż w jednych zajęciach będzie
uczestniczyło średnio 10 osób. Przyjmuje
się 40 tygodniowy okres (odejmując
okresy świąteczne i urlopowe). Zajęcia w
5 obiektach będą prowadzone 2 razy w
tygodniu, a w 5 innych obiektach 3 razy
w tygodniu. Każde zajęcia trwały będą 1
godzinę. Oznacza to, iż można dokonać
wstępnych wyliczeń: 40 tygodni x
średnio 2,5 zajęć w tygodniu x 10 osób =
1000 osobogodzin w 1 obiekcie x 10
obiektów = 10 000 osobogodzin. Zajęcia
będą wielopokoleniowe, skierowane do
wszystkich grup wiekowych, dlatego nie
dokonuje się podziału poszczególnych
grup według wieku.

miejsce realizacji - gmina
Tarnów
obszar oddziaływania - powiat
tarnowski

Wsparciem zamierzam objąć 100 dzieci w
wieku 6 – 15 lat mieszkających w pow.
brzeskim, bocheńskim, tarnowskim z
podziałem na następujące 20- osobowe
grupy wiekowe: 6 - 7 lat, 8 - 9 lat, 10 - 11
lat, 12 - 13 lat, 14 - 15 lat, które są
zainteresowane zajęciami sportowymi z
zakresu piłki nożnej oraz działaniami
prozdrowotnymi. Przydział do
poszczególnych grup będzie uwzględniał
także poziom rozwoju danego dziecka.
Dodatkowo wsparcie zostanie udzielone
100 rodzicom/opiekunom dzieci
biorących udział w projekcie by
kompleksowo wspierać naszych
mieszkańców. Projekt zakłada równość
płci stąd przy rekrutacji nie będzie
faworyzacji żadnej z płci zapewniając obu
równe szanse udziału w przedsięwzięciu.

Brzesko, Bochnia, Rzezawa,
Czchów, Zakliczyn, Wojnicz,
Nowy Wiśnicz, Gnojnik,
Iwkowa, Szczurowa, Borzęcin,
Dębno

150 000,00 zł

150 000,00 zł

