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Grupa/
organizacja

Grupa
nieformalna
mieszkanek
Pelplina

Grupa
nieformalna
mieszkańców
sołectwa
Rajkowy

Grupa
nieformalna
mieszkańców
sołectwa
Janiszewko

Osoby
reprezentujące
podmiot

Tytuł projektu

Cel projektu

Celem projektu jest promowanie ruchu
na świeżym powietrzu i zdrowego
żywienia oraz integracja
międzypokoleniowa wśród
mieszkańców miasta i gminy Pelplin.

Ewa Rulewska
Bożena Mielińska

Nordic Walking łączy pokolenia
miasta i wsi

Jan Krajnik
Danuta Szramke

Celem projektu jest lepsze poznanie
historii, tradycji, odkrywanie i promocja
historycznych oraz związanych z
Przeszłość dzisiaj- legendami miejsc w Rajkowach;
tuż obok nas
tworzenie nowych, atrakcyjnych
możliwości spędzania czasu wolnego w
wiosce, zarówno dla mieszkańców i
turystów.

Paweł Szafraniec
Emilia Szafraniec

Zaproś kuzyna na
wspólne wakacje
w sołectwie
Janiszewko

Głównym celem projektu jest
pobudzenie aktywności społecznej,
integracja mieszkańców sołectwa
Janiszewko, uaktywnienie osób mało
zaagnażowanych w życie społeczne wsi,
poznanie regionu sołectwa- jego kultury
i historii.

Krótki opis projektu

Termin
realizacji

Kwota
wnioskowana

Projekt skierowany jest do wszystkich
mieszkańców Gminy Pelplin. Przewiduje
się udział ok. 100 osób. Działania
projektowe: 10 marszów z instruktorem,
1 spotkanie - gimnastyka fitness, 1
wykład instruktora Nordic Walking, 1
wykład lekarza, 1 spotkanie z
dietetykiem, 2 pikniki rekreacyjne
połączone z lekcjami pokazowymi
(hodowla bydła mięsnego oraz uprawa
aronii)

1.08.20155.11.2015

5 170 zł

Projekt angażuje do wspólnej pracy kilka
pokoleń mieszkańców wsi Rajkowy.
Przewiduje organizację rajdu
rowerowego, pikniku koszykowego z
koncertem w plenerze, warsztaty
plastyczne, warsztaty teatralne. W
ramach zadania zostanie wydana książka
"Na nic piekieł moc", w której zawarte
zostaną legendy oraz przezkazy
historyczne związane z wsią Rajkowy.

31.07.201510.11.2015

7 300 zł

Działania obejmują wspólne zabawy
międzypokoleniowe, cykl warsztatów
kulinarnych, tanecznych, organizację
konkursów plastycznych, wycieczki do
Pelplina na warsztaty skryptorium i do
zamku w Gniewie. Podsumowaniem
projektu będą "Igrzyska Sołeckie" oraz
piknik rekreacyjny z ogniskiem.

04.08.201508.08.2015

4 280 zł
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Planowana inicjatywa odbędzie się
podczas patrona Miasta Pelplina Św.
Celem projektu jest promocja lokalnego
Bernarda 15 sierpnia. Zasadniczym
pszczelarstwa, wypromowanie
elementem przedsięwzięcia będą
produktu regionalnego jakim jest miód
prezentacje lokalnych pszczelarzy
Miód- natury cud: kociewski; upowszechnienie wiedzy o
obrazujące dawne sposoby pozyskiwania
promocja
dziedzictwie i tradycjach pszczelarskich
miodu: pracę bartnika, rękodzielniczy
lokalnego
na Pomorzu (związanych z Cystersami),
wyrób świec oraz elementy apiterapii
dziedzictwa
edukacja mieszkańców gminy Pelplin i
oraz różnorodnego wykorzystania
pszczelarskiego
gości, uwrażliwienie społeczności
wosku, miodów, propolisu i pochodnych.
lokalnej na potrzebę ochrony
Prezentowany będzie dawny sprzęt
środowiska.
pszczelarski, produkty lokalne z
dodatkiem miodu oraz drzewa i krzewy
miododajne.

03.08.201518.08.2015

6 350 zł

Grupa
nieformalna

Jakub Zieliński,
Michał Zieliński

W ramach projektu odbędzie się cykl
warsztatów edukacyjnych z zakresu
filmowania i obróbki materiału video
oraz techniki montażu prowadzonych dla
mieszkańców gminy Pelplin w
świetlicach wiejskich (głównie z
udziałem dzieci i młodzieży). Zostanie
nagrany materiał, którego tematyką
będzie działalność kulturalno- społeczna
mieszkańców Gminy Pelplin. Gotowy film
przedstawiać będzie zacisze domowych
warsztatów (rekodzieło, rzeźbę,
malarstwo itp).

01.08.201520.09.2015

7 000 zł

Grupa
nieformalna

Głównym punktem projektu będzie dzień
otwarty dla rodzin. Będzie to spotkanie o
charakterze świadomościowym dot.
Celem inicjatywy jest integracja
zagrożeń płynących z przemocy w
Ewa Kuniszewska
Przemocy mówimy międzypokoleniowa i wyjście do osób
rodzinie, powielania złych wzorców
Bożena Cymanowska NIE
(rodzin), które zagrożona są przemocą i środowiskowych i rodzinnych. Działania
jej doświadczają,
w ramach projektu: występy młodzieży,
zabawy z animatorem, ognisko, konkurs
plastyczny, spotkanie z prawnikiem oraz
pielęgniarką środowiskową.

01.08.201528.08.2015

5 650 zł

Nieformalna
grupa
pszczelarzy z
gminy Pelplin

Piotr Szwałek,
Tomasz Jurek

Głównym celem inicjatywy jest
Pelplińskie okolice- zainteresowanie mieszkańców Gminy
zadowolone lice.
Pelplin (dzieci i dorosłych) procesem
tworzenia filmu.
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Fundacja
Jedynka
Dzieciom

Marzenna
Modrzejewska,
Joanna Jabłońska

Festiwal de la
Celem projektu jest aktywizacja osób
papa, czyli Święto starszych zamieszkujących tereny
Ziemniaka
miejskie i wiejskie gminy Pelplin.

Działania Fundacji skierowane będą do
seniorów (osoby na emeryturze i rencie)
oraz osób w wieku produktywnym, aby
wykorzystać ich potencjał w sferze
wolontariatu i budowania kapitału
społecznego. W ramach operacji
zaplanowano dwa wydarzenia: wyjazd
do kina oraz piknik "Święto pieczonego
ziemniaka", podczas którego uczestnicy
poznają elementy kultury hiszpańskiej.
Dzięki zaplanowanym działaniom
zaangażowanych będzie ok. 250 osób.

08.201510. 2015

7 300 zł

Głównym celem planowanej inicjatywy
jest integracja międzypokoleniowa,
Integracja to nasza poprzez uporządkowanie cmentarza
inspiracja
oraz postawienie tablicy ku czci i
pamięci żołnierzy pogrzebanych na
terenie miejscowości Pomyje.

Działania w ramach projektu:
oczyszczenie terenu byłego cmentarza i
postawienie tablicy pamiątkowej na
cmentarzu w Pomyjach. Druga cześć
projektu obejmuje: organizację 3 imprez
okolicznosciowych (przedstawienie z
udziałem dzieci, Dzień Seniora,
zakończenie wakacji) oraz konkurs
plastyczno- fotograficzny dot.
najciekawszych miejsc w gminie Pelplin.

03.08.201530.10.2015

3 140 zł

Działania projektowe obejmują cykl
warsztatów haftu kociewskiego dla
mieszkańców gminy Pelplin pod
kierunkiem instruktora, prowadzonych
w wioskach gminy Pelplin. W projekcie
przewidziano udział ponad 100 osób.

01.08.201510.11.2015

5 205 zł

Rada sołecka i
przyjaciele

Joanna Żuraw
Tomasz Żuraw

Grupa
nieformalna
Kociewianki

Inicjatywa ma na celu zachowanie
Zofia Bielecka
Osobliwości haftu tradycyjnego haftu kociewskiego oraz
Krystyna Pustkowska kociewskiego
jego popularyzację w gminie Pelplin
oraz w regionie i kraju.
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Grupa
nieformalna
mieszkańców
sołectwa
Janiszewo

Tadeusz Laskowski,
Barbara Jasińska

Celem projektu jest promocja kultury
kociewskiej (kulinaria i muzyka);
Gzuby z Janiszewa
promocja inicjatyw kulturalnych
pichcą i śpiewają
mieszkańców sołectwa Janiszewo;
po kociewsku
integracja lokalnej społeczności.

Zaplanowano kilkudniowe warsztaty
muzyczno-wokalne dla dzieci i
młodzieży pod kierunkiem instruktora,
w oparciu o muzykę kociewską.
Zorganizowana zostanie impreza w dniu
22 sierpnia z pokazami kuchni
kociewskiej na podstawie książki
„Karolinka i kociewska grapa”. 12
różnych potraw przyrządzonych i
prezentowanych będzie przez dzieci i
dorosłych mieszkańców sołectwa.
Pomiędzy prezentacjami kuchennymi
odbędą się występy zespołów
folklorystycznych, konkursy z
nagrodami. Imprezie towarzyszyć będzie
wystawa obrazów mieszkanki wioski.

01-28.08.2015

3 500 zł

