
WSPÓLNOTA 

Cel: Wzmacnianie więzi i poprawa jakości relacji międzyludzkich w społeczności 

lokalnej. 

LP. Zadanie Wykonawca Uwagi 

 

 

 

 

 

I 

Oferta dla 

seniorów… 

- Dom pobytu 

dziennego 

Gmina;NGO 

Gmina 

 

 

- Program domu 

pobytu dziennego 

NGO  

-Transport 

(logistyka) 

komunikacja 

Gmina  

- Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

NGO  

- Fikołki dla 

Seniorów 

 

Gmina – NGO –

Partnerzy 

Zespół Placówek 

Kultury 

 

- Zajęcia: 

plastyczne, 

muzyczne i 

taneczne 

 

ZPK 

Węzły lokalne NET 

(ŚWIETLICE) 

- Transport na 

wezwanie 

GMINA 

NGO 

 

Wykluczenia Społ. 

 

II 

Budowa Kultury 

Wspólnotowej 

Likwidacja 

wykluczenia 

cyfrowego 

 

Gmina – Baza 

techniczna 

15 osób 

Kurs komputerowy 

Edukacja Społeczna Sołectwa +Społeczności 

MRS 

 



 

Lokalny 

Koncentrator 

Wspólnoty 

Świetlica  

Szkolenie lokalnych 

liderów 

ZPK NGO  

Działania teatralne 

Dobre praktyki 

świetlicowe 

(informacja, 

reklama) Portal 

CHWALMY SIĘ! 

 

Gmina 

NGO 

Strona Gminy 

III WĘGLEWO – jedyna wieś w Gminie bez Świetlicy – MIEJSCE SPOTKAŃ 

 Świetlice –

remontowane 

Świetlice – 

budowanie nowych 

 

 

  

IV UBEZPIECZENIE ŚWIETLIC I DZIAŁAŃ PROWADZONYCH NA JEJ BAZACH 

  

 

 

 



BEZPIECZEŃSTWO 

Cel: Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 

LP. Zadanie Wykonawca Uwagi 

1 

 

 

Budowa Ścieżek 

rowerowych z 

uwzględnieniem 

komunikacji MIASTO-

WIEŚ 

Starostwo  

Gmina 

 

2. Zwiększenie patroli w 

miejscach publicznych 

(parki, dworce, place 

zabaw) 

Policja  

3. Atrakcyjna oferta zajęć 

dla dzieci i młodzieży- 

alternatywą dla  zakazów 

i nawiasów 

(Kino, sport, fitness itd.) 

Rodzina 

Szkoła 

Org. pozarządowe 

 

4 Dostosowanie 

infrastruktury dla osób 

niepełnosprawnych 

(Windy, chodniki, 

podjazdy) – Budynki 

użyteczności publicznej i 

pozostałe) 

Powiat 

Gmina 

Prywatni przedsiębiorcy 

 

5 Stworzenie ośrodka 

wsparcia pn  „Daję CI 

Wędkę” z wykorzystaniem 

potencjału osób nie 

radzących sobie w życiu 

  

6. Diagnoza potrzeb osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

 (Aktualna – Monitoring) 

Gmina 

Organizacje pozarządowe 

 

7. Stworzenie systemu 

opieki nad osobami 

GOPS  



starszymi (seniorami, 

osobami 

niepełnosprawnymi) – 

pakiet usług 

opiekuńczych, dzienny 

dom pomocy, mieszkanie 

chronione. 

 

8. 

Budowa chodników na 

wsiach 

Starostwo 

Gmina 

 

9. Zagospodarowanie rynku 

i podwórek w mieście 

(oświetlenie, utwardzenie, 

mała architektura) 

Gmina  

10 Rozszerzenie monitoringu 

w miejscach użyteczności 

publicznej 

Gmina 

Przedsiębiorcy np. stacja 

paliw 

 

 

 



LP. Zadanie Wykonawca Uwagi 

1 

 

 

Edukacja w 

placówkach 

oświaty 

- specjalne lekcje i 

konkursy oraz 

wycieczki 

proekologiczne 

Urząd Miejski 

Placówki 

Stowarzyszenia 

 

 

2. 

 

Ulotki, foldery, 

broszury, 

informacje w 

mediach: 

-ostrzegające i 

edukujące ulotki o 

szkodliwości 

wyrzucanych 

odpadów) 

-udział w projektach 

edukacyjnych - 

proekologicznych 

Ulotki rozprowadzają szkoły  

3 Mapy Gminy i Doliny 

Baryczy zawierające 

szlaki rowerowe, 

zabytki, parki 

(aktualizacja) 

- promocja działań 

edukacyjnych 

Dział promocji/urząd miejski  

Stowarzyszenie/punkt informacji 

 

4 Budowa ścieżek 

rowerowych z 

punktami 

informacyjnymi o 

walorach 

przyrodniczych 

-Agroturystyka, plac 

namiotowy 

Nadleśnictwo 

Urząd 

 

5 Promocja Doliny   



Baryczy w Mediach 

-stawy milickie 

-strony internetowe 

gminy, NGO i innych 

6 Wykorzystanie 

miejsc postoju 

podczas wycieczek 

ekologicznych (ZPK) 

i sołectwa. 

Zatrudnienie 

Świetlicowych. 

  

7 Stworzenie wiosek 

tematycznych 

Sołectwa 

Urząd 

Stowarzyszenia 

 

NATURA 

Cel: Wzmocnienie postaw proekologicznych i zachowanie/promocja walorów 

przyrodniczych GMiny 

 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA 

Cel: Rozwój i promowanie przedsiębiorczości oraz wspieranie potencjału 

mieszkańców na rynku pracy 

LP. Zadanie Wykonawca Uwagi 

1 

 

 

Szkolnictwo 

zawodowe 

-kształcenie w 

kierunku 

deficytowych 

zawodów (elektryk, 

hydraulik, szewc… 

kucharz) 

-doradztwo 

biznesowe zarówno 

dla prowadzących jak 

i chcących założyć 

własną firmę. 

-zapewnienie miejsc 

pracy 

Żmigrodzianom w 

tworzących się 

firmach 

(przedsiębiorcy, 

gmina – ulgi 

podatkowe) 

Starostwo Powiatowe  

 

2. 

 

Stworzenie start-

upów – zapewnienie 

kilku pomieszczeń 

doradztwa, 

księgowej, podstawa 

firmy. 

- stworzenie 

komunikacji 

autobusowej dla 

mieszkańców z 

terenów wiejskich 

Przedsiębiorcy, gmina 

Partnerstwo publiczno - 

prawne 

 

3 Budowa centrum 

przesiadkowego przy 

Gmina   



dworcu kolejowym PKP 

4 Sieć komunikacji   

5 Zapraszanie 

biznesmenów do 

spotkań z młodzieżą, 

uczniami szkół, NGO 

(warsztaty +wiedza) 

  

6 Tworzenie klas 

patronackich, 

(Kierunek kształcenia 

związany z przyszłą 

pracą u pracodawcy 

który tworzy tą klasę. 

Szkoła  

Pracodawcy 

 

7 Spotkania z 

dyrektorem 

powiatowego Urzędu 

Pracy  

Urząd Gminy 

Radni 

Szkoły 

 

8. Promowanie 

spółdzielczości 

socjalnej 

(postawienie na 

współpracę 

międzyludzką, godne 

zarobki) 

  

 

 

 

 

 

 



ZDROWIE 

Cel” Wzmocnienie postaw prozdrowotnych mieszkańców i ułatwienie dostępu do 

świadczeń zdrowotnych. 

LP. Zadanie Wykonawca Uwagi 

1 

 

 

Walka z nałogami: 

- szkoła dla rodziców – 

cykl zajęć 

Kontynuacja- 

powołanie placówki 

wsparcia dziennego 

- realizacja programów 

edukacyjnych 

(PROFESJONALNA) 

- cykl spotkań z 

mieszkańcami wsi 

-projekty zewnętrzne 

- informacje na stronach 

internetowych + gabloty 

na wsiach 

Gmina (+Poradnia) NGO 

Rada Gminy 

Szkoły 

GKRPA 

 

 

 

NGO, GCI 

 

Gmina 

 

 

 

2. 

 

Dostępna 

infrastruktura: 

- zniżki na basen dla 

seniorów, inwalidów 

oraz rodzin 

wielodzietnych. 

- propagowanie ruchu 

dla seniorów 

- polityka informacji 

- wyjazdy na basen dla 

seniorów (zima) 

ZPK i Gmina 

 

 

Gmina, Rada Seniorów, 

NGO, Sołectwa 

ZPK 

 

3 WARSZTATY: 

- zdrowego żywienia, 

profilaktyka, ruch 

NGO 

Jednostki gminne 

 



„na stole robię wszystko 

– szkolenia internetowe. 

GCI 

4 Ścieżki rowerowe: 

- organizacja rajdów 

rowerowych 

-nording walking 

ZPK 

Rada Seniorów, Rada 

Młodzieżowa, Sołectwa 

 

5 Usługi pielęgnacyjne; 

rehabilitacja, fizjoterapia, 

opieka dojeżdżająca do 

miejscowości (wsie) 

NFZ, 

Organizacje 

 

6 Dzienny dom pobytu Gmina 

NGO 

 

 Wolontariaty – pomoc 

chorym ludziom 

leżącym, 

-Centrum Wolontariatu 

(odwiedziny, rozmowa) 

GOPS 

 

Szkoły, Rada Młodzieżowa 

 

7 Siłownie zewnętrzne 

przy świetlicach/placach 

zabaw (wsie) 

ZPK  

 Siłownie dla kobiet w 

gminie (Żmigrodzie) 

PRYWATNE  

8. Budowa krytego basenu 

i 

Gmina + Środki 

Zewnętrzne 

 

 


