
 

 

                               

Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ 
88-230 Piotrków Kujawski, Trojaczek 3                                                    

KRS: 0000596447          REGON: 363 495 339          NIP: 889 151 41 98 

Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ  
w ramach realizacji  projektu grantowego ”Wdrażanie strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania ”Razem dla Powiatu Radziejowskiego”  
zaprasza mieszkańców powiatu radziejowskiego do udziału w projekcie pn.  

”NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA – aktywna integracja i aktywizacja środkowiskowa” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Osi priorytetowej 11: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  
Działania 11.1.: Włączenie społeczne w obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
na lata 2014-2020 

 

Celem projektu ”NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA – aktywna integracja i aktywizacja środowiskowa” 
jest poprawa standardu i jakości życia mieszkańców obszaru LGD, poprzez aktywną integrację 
zwiększającą umiejętności, świadomość i aktywność ruchowo-społeczną. 
W programie prowadzonych zajęć odbędą się: 
➢ zajęcia z technik lepienia w glinie i ozdabiania naczyń ceramicznych, prowadzony przez artystę 

plastyka z Bydgoskiego Centrum Kultury – Adriannę Witucką,  
➢ dwa wyjazdy do placówek kulturalnych, 
➢ zajęcia rekreacyjne i terapeutyczne z zakresu hipoterapii i alpakoterapii prowadzone przez 

specjalistę rewalidacji ruchowej 
➢ zajęcia warsztatowe, 
➢ specjalisyczne poradnictwo, 
➢ wspólne biesiadowanie na zakończenie projektu.  
Udział w projekcie jest bezpłatny. 
W programie wydarzeń wyjazdowych oraz w trakcie warsztatów ceramicznych uczestnicy 
zapewniony będą mieli posiłek w postaci obiadu. W trakcie pozostałych zajęć zapewnione będą  
napoje i poczęstunki. 
 

Wszystkie zajęcia – za wyjątkiem wydarzeń wyjazdowych – prowadzone będą w obszarze powiatu 
radziejowskiego.  
Okres realizacji projektu: od 01 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 
Projekt kierowany jest: 

• do pełnoletnich mieszkańców obszarów wiejskich powiatu radziejowskiego, 

• osób, które do tej pory nie uczestniczyły w żadnym innym projekcie dofinansowanym ze 
środków LSR i LGD ”Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, 

• osób z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakrsie realizacji zasady równości 
szans i niedyskrymnacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn,  

• osób i rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, 

• osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, samotność i stan zdrowia,  

• członków gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną o ile co 
najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na koniecznośc sprawowania opieki nad osobą 
niepełnosprawną, 

• osób, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.  

 

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w biurze projektu mieszczącym się w Trojaczku 3, 88-230 
Piotrków Kujawski oraz na stronie: lgd.com.pl  
Bliższe informacje pod nr tel.: 639 518 219.  Kontakt również pod adresem e-mailowym: 
chwytajdzien@protonmail.com.  
ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA. 
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