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BYDGOSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„DWIE RZEKI”

 Partnerstwo trójsektorowe: władze publiczne, lokalni partnerzy społeczni i 
gospodarczy oraz mieszkańcy.

 Zawiązała się 15 października 2015 r.



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Realizacja działań do 2023 zł

Dofinansowanie: 6 942 090,80 PLN

Granty i konkurs: 5 553 672,64 PLN

Koszty bieżące i animacji: 1 388 418 PLN



OBSZAR BYDGOSZCZY OBJĘTY LSR 
(150 TYS. MIESZKAŃCÓW)

 Śródmieście

 Bocianowo

 Wilczak

 Błonie

 Fordon I

 Fordon II

 Okole



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 
- CELE

Aktywizacja społeczna;

Aktywizacja społeczno-zawodowa.



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 
– GRUPY DOCELOWE

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym;

Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym.



GRANTY SPOŁECZNE

Dofinansowanie: 50 tys. zł

Koszty administracyjne: 20% dofinansowania

Minimum 15 uczestników

Około 6 miesięczny okres realizacji



OŚ PRIORYTETOWA 11 

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
DZIAŁANIE 11.1 

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE NA OBSZARACH OBJĘTYCH LSR

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej 
integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym 
obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, 
coaching rówieśniczy), 

b) działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowym,

c) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i 
podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności 
zawodowe i społeczne).



PROBLEMY I WYZWANIA

 Ryczałt w LSR

 RLKS a RPO - ograniczenia rodzajów działań

 Grupy docelowe

 Działanie LGD na obszarze wybranych jednostek miasta

 Skomplikowane kryteria oceny - te same jak w dużych projektach

 Projekty miękkie i twarde - rewitalizacja

 Problem Rady - odhaczenie kryteriów. Jakość projektów to dyskusyjna kwestia.



MAŁE KROCZKI

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 30 osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym (15 rodziców i 15 dzieci w wieku 1-4 lat) zamieszkujących na 
terenie obszaru LSR w Bydgoszczy

W programie przewidziano następujące rodzaje wsparcia dla uczestników:

 A) Zajęcia grupowe 

 - zajęcia grupowe integrujące dla rodziców i dzieci

 - zajęcia grupowe dla rodziców

 - zajęcia grupowe dla dzieci

 B) Zajęcia indywidualne z psychologiem

 C) Spotkanie integracyjne

 D) Wyjścia poza Klub

 E) Vouchery (bony aktywizacyjne)



KLUB MŁODZIEŻOWY Z N-BIKE ACADEMY

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat), zamieszkujących na terenie 
obszaru LSR w Bydgoszczy

W programie klubu przewidziano następujące rodzaje wsparcie dla uczestników:

 zajęcia indywidualne - wyrównawcze np. matematyka, angielski,

 wsparcie psychologiczne indywidualne,

 zajęcia grupowe z dietetykiem - zdrowa kuchnia, zajęcia z dietetykiem, wspólne 
gotowanie,

 sportowe i rekreacyjne zajęcia grupowe,

 warsztaty z psychologiem grupowe - komunikacja, kreatywność, współpraca zespołowa, 
rozwiązywanie problemów,

 wycieczki poza Klub, w tym poza Bydgoszcz np. wyjazd do aqua parku, wyjazd do Borów 
tucholskich na spływ kajakowy, wyjazd na żagle, wycieczka rowerowa szlakiem Brdy, 
ścianka wspinaczkowa lub jumping place.



ROZWIJAM PASJE

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (głównie osób potrzebujących wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu) w wieku od 60. roku życia zamieszkujących na terenie 
obszaru LSR w Bydgoszczy

Oferta Klubu Seniora:

 A) Zajęcia grupowe - komunikacja interpersonalna, kultura, podróże, kulinaria i 
dietetyka, socjoterapia, ergoterapia, arteterapia, fizjoterapia, zajęcia ruchowe i 
relaksacyjne

 B) Zajęcia indywidualne z psychologiem

 C) Spotkanie integracyjne

 D) Wyjścia poza Klub - w ramach klubu uczestnikom zaoferowana zostanie oferta 
kulturalna i rozrywkowa: wyjścia do kina, muzeum, koncert, itp.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

grzeskiewicz@gmail.com


