FISZKA PROJEKTOWA I
Nazwa
przedsięwzięcia
Podmiot
zgłaszający
i realizujący
projekt
Lokalizacja

MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY LĄDEK

Gmina Lądek

Urząd Gminy w Lądku, ul. Rynek 26, Lądek
- wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych;

Zakres
realizowanych
zadań

- dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, osób starszych
i rodzin z dziećmi;
- zmiany funkcjonalności wynikające z obsługi mieszkańców
i czynności administracyjnych.
Urząd Gminy w Lądku to obiekt będący wizytówką zarówno samej
miejscowości Lądek, jak i całej gminy. Stan budynku wskazuje na
potrzebę działań modernizacyjnych. Konieczność wykonania tych
prac jest zauważana zarówno przez mieszkańców, jak i osoby
odwiedzające gminę.
Budynek przeszedł proces rozbudowy i przebudowy w latach 70tych, w czasie których całkowicie zatracił pierwotne cechy swojej

Opis stanu

architektury. Obecnie współistnienie z OSP jest formą koniecznego

istniejącego

kompromisu, jednakże każda ze stron nie jest z istniejącej sytuacji do
końca zadowolona z uwagi na ograniczenia dalszego rozwoju
i konieczne będzie rozwiązanie tych problemów w najbliższym czasie.
Budynek Urzędu Gminy jako obiekt użyteczności publicznej nie
powinien posiadać barier ograniczających dostępność osobom
niepełnosprawnym. W związku z powyższym, należałoby podjąć
działania związane z dostosowaniem budynku dla tej grupy
społeczności.

Szacowana
wartość
Źródła
finansowania

600 000 zł ????
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic,

terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Środki własne Gminy Lądek
Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
- budowa prestiżu i wizerunku Gminy Lądek;
- przywrócenie historycznej formy architektonicznej;
Prognozowane
rezultaty

- wewnętrzne modernizacje związane z nowymi zadaniami w gminie;
- poprawa warunków i komfortu pracy urzędników;
- swobodny dostęp dla obywateli do urzędu i możliwość, w
przypadku osób niepełnosprawnych, samodzielnego załatwienia
spraw.

Sposób ich oceny
i zmierzenia
w odniesieniu do
celów

- ilość osób odwiedzających Urząd Gminy,
- ilość osób niepełnosprawnych samodzielnie załatwiających sprawy,
dzięki zlikwidowaniu barier architektonicznych.

rewitalizacyjnych

FISZKA PROJEKTOWA II
Nazwa

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PAŁACU W LĄDZIE

przedsięwzięcia
Podmiot

Gmina Lądek

zgłaszający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

i realizujący

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

projekt
Lokalizacja

Organizacje pozarządowe
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (Pałac w Lądzie)
- stworzenie miejsca pobytu dla osób z przewlekle psychicznie
chorych – typ A, dla osób upośledzonych umysłowo – typ B, dla osób
wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia psychiczne – typ C;
- stworzenie miejsca z ofertą poradnictwa psychologicznego, pomocy

Zakres
realizowanych
zadań

w

załatwianiu

spraw

związanych

z

kwestiami

urzędowymi

i zdrowotnymi;
-

stworzenie

warunków

dla

osób

chorych

do

treningu

interpersonalnego, spędzania wolnego czasu, funkcjonowania
w normalnym życiu;
- organizacja zajęć z terapii ruchowej;
- przewidywany typ pobytu – dzienny z dowozem.
W chwili obecnej w Pałacu mieści się siedziba Ośrodka Edukacji
Przyrodniczej
Opis stanu
istniejącego

Zespołu

Wielkopolskiego.

Po

Parków
przejęciu

Krajobrazowych
przez

Gminę

Województwa
Lądek

obiektu

zaplanowane jest uruchomienie ŚDS w Lądzie w porozumieniu z
PCPR w Słupcy. Działanie to jest uwarunkowane występującą tej
części województwa szeroko pojętą potrzebą pomocy w stosunku do
osób niepełnosprawnych.

Szacowana
wartość

800 000,00 część inwestycyjna
Europejski Fundusz Społeczny, Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny 2014+ Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja

Źródła

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny

finansowania

Program Operacyjny 2014+ Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich
dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Środki własne Gminy Lądek

- stworzenie komfortowych warunków pobytu osób przewlekle
chorych psychicznie;
Prognozowane
rezultaty

- poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w ośrodku;
- pomoc osobom chorym w kształtowaniu i trenowaniu umiejętności
interpersonalnych oraz umiejętności spędzania wolnego czasu;
- stworzenie terenu bezpiecznego i funkcjonalnego;

Sposób ich oceny
i zmierzenia
w odniesieniu do
celów
rewitalizacyjnych

- wzrost poczucia dbałości o grupę społeczną.
- ilość osób przebywających w ŚDS,
- ilość osób uczestniczących w różnych formach treningu oraz terapii
ruchowej,
- ankiety oceniające,
- ilość osób korzystających z pomocy psychologicznej,
- listy obecności.

FISZKA PROJEKTOWA III
Nazwa
przedsięwzięcia
Podmiot
zgłaszający

MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRUM INTEGRACJI W LĄDKU
Gmina Lądek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku

i realizujący
projekt

Gminny Ośrodek Kultury w Lądku
Urząd Gminy w Lądku, ul. Rynek 26, Lądek,

Lokalizacja

Gminny Ośrodek Kultury lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Zakres

Pyzderska 20
- świetlica środowiskowa we współpracy z GOPS - miejsce spotkań

realizowanych

dla dzieci i młodzieży; możliwość prowadzenia zajęć wyrównawczych

zadań

i rozwijających, miejsce spędzania czasu dla dzieci z rodzin objętych
działaniem GOPS
- stworzenie i realizacja kompleksowych działań aktywizującointegracyjnych;
- organizacja warsztatów rozwojowych, artystycznych pogadanek,
wydarzeń,

seminariów

i

innych

rozwijających

kompetencje

społeczne;
- aktywizacja społeczna osób starszych poprzez organizację zajęć
edukacyjnych, spotkań, warsztatów, wykładów specjalistów;
- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, poprawa
jakości

życia

mieszkańców,

stworzenie

warunków

integracji

i odbudowy więzi społecznych;
- pomoc zdrowotna dla osób starszych poprzez spotkania
z lekarzem, dietetykiem;
- zajęcia w zakresie rehabilitacji ogólnozdrowotnej;
- wyjazdy kulturalne i turystyczne;
- przekonanie osób dojrzałych, że niezależnie od wieku mogą się
rozwijać, doskonalić swoje umiejętności, poznawać nowych ludzi
i aktywnie spędzać czas wolny;
- przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych – integracja
międzypokoleniowa;
- zabezpieczenie dostępu do oferty kulturalnej i krajoznawczej.
W dziedzinie kultury:
- poprawa dostępności do dóbr kultury
- zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Lądek,

- organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów historii
ziemi lądeckiej.
W zakresie pracy NGOs:
- wsparcie aktywizacji mieszkańców Lądku,
- współprowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej dla dzieci
z trudnych rodzin,
- wsparcie dla osób będących w trudnej sytuacji poprzez warsztaty,
Opis stanu

spotkanie z psychologiem.
W chwili obecnej Gminny Ośrodek Kultury realizuje funkcje

istniejącego

dotyczące aktywizacji dzieci i młodzieży oraz współpracy z seniorami
(Klub Seniora i Lądkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku). W ramach
tych działań szczególną troską Ośrodek otacza dzieci i młodzież.
Zajęcia prowadzone w Ośrodku kształtują wrażliwość młodych ludzi,
która pozwala im znaleźć właściwą dla nich formę. Dzięki zajęciom:
plastycznym, muzycznym, teatralnym, kulinarnym i tanecznym dzieci
i młodzież mają możliwość wszechstronnego rozwoju. Mają oni
również możliwość prezentacji swoich dokonań podczas imprez
plenerowych, wyjazdów i pikników artystycznych.
Ośrodek Kultury również działa w kierunku osób starszych, którzy
w Ośrodku rozwijają swoje talenty artystyczne w dziedzinie
muzycznej. Zespół śpiewaczy Klubu Seniora „Radość”, bardzo często
przygotowuje programy artystyczne słowno-muzyczne występując
z nimi na terenie Gminy, powiatu lub jeszcze dalej. Seniorzy
spotykają się w każdy wtorek już od ponad 22 lat i mają na swoim
koncie wiele sukcesów w tej dziedzinie. Ponadto w październiku
2015 r. rozpoczął swą działalność Lądkowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku, jako komórka organizacyjna Gminnego Ośrodka Kultury. Ma
on na celu zapewnienie ludziom 50+ szanse jak najszerszego rozwoju.
Słuchaczom zostały zaproponowane takie sekcje, jak: plastyczna
(malarstwo, rękodzieło artystyczne), muzyczna (chór), zajęcia
sportowe („gimnastyka dla zdrowia” i nordic-walking), turystyczna,
językowa (język angielski) oraz informatyczna. W miarę upływu czasu

oferta będzie wzbogacana.
Szacowana
wartość

400 000 ????
Europejski Fundusz Społeczny, Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny 2014+ Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja

Źródła

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny

finansowania

Program Operacyjny 2014+ Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich
dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Środki własne Gminy Lądek
- poprawa jakości życia mieszkańców;

Prognozowane
rezultaty
Sposób ich oceny

- zwiększenie aktywności seniorów;
- rozwój zainteresowań;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
- listy obecności – ilość osób biorących udział w zajęciach,

i zmierzenia

- ankiety,

w odniesieniu do

- sondaż,

celów
rewitalizacyjnych

- liczba zorganizowanych wydarzeń,
- dokumentacja fotograficzna.

FISZKA PROJEKTOWA IV
Nazwa
przedsięwzięcia
Podmiot
zgłaszający
i realizujący
projekt
Lokalizacja

CENTRUM INTEGRACJI W LĄDZIE
Gmina Lądek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku
Gminny Ośrodek Kultury w Lądku
Ląd, Dom Ludowy adres?

Zakres

- świetlica środowiskowa we współpracy z Gminnym Ośrodkiem

realizowanych

Pomocy Społecznej w Lądku i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lądku -

zadań

miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży; możliwość prowadzenia zajęć
wyrównawczych i rozwijających, miejsce spędzania czasu dzieci
z rodzin objętych działaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
-

uruchomienie

organizacji

harcerskiej

Związek

Harcerstwa

Rzeczypospilotej we współpracy z Parafią;
- współpraca z NGO - Oratorium w zakresie zajęć wyrównawczych
i rozwijających;
- stworzenie i realizacja kompleksowych działań aktywizującointegracyjnych;
- aktywizacja społeczna osób starszych poprzez organizację zajęć
edukacyjnych, spotkań, warsztatów, wykładów specjalistów;
- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, poprawa
jakości

życia

mieszkańców,

stworzenie

warunków

integracji

i odbudowy więzi społecznych;
- pomoc zdrowotna dla osób starszych poprzez spotkania
z dietetykiem;
- zajęcia w zakresie rehabilitacji ogólnozdrowotnej;
- wyjazdy kulturalne i turystyczne;
- przekonanie osób dojrzałych, że niezależnie od wieku mogą się
rozwijać, doskonalić swoje umiejętności, poznawać nowych ludzi
i aktywnie spędzać czas wolny;
- przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych – integracja
międzypokoleniowa;
- zabezpieczenie dostępu do oferty kulturalnej i krajoznawczej.
W dziedzinie kultury:
- poprawa dostępności do dóbr kultury,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminy Lądek,
- organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów historii
ziemi lądeckiej,
W zakresie pracy NGOs:

- wsparcie aktywizacji mieszkańców Lądu,
- świetlica środowiskowa dla dzieci z trudnych rodzin,
- wsparcie dla osób będących w trudnej sytuacji poprzez warsztaty,
spotkanie z psychologiem.
Opis stanu

W chwili obecnej Dom Ludowy korzysta ze środków funduszu

istniejącego

sołeckiego i wolnymi krokami przygotowuje miejsce bardzo istotne
z punktu widzenia lokalnej społeczności – sołectwa Ląd i okolicznych
sołectw. Dzięki współpracy z GOK oraz poprzez środki na
rewitalizację możliwe byłoby rozwinięcie aktywizacji dzieci i
młodzieży (95 osób) oraz seniorów (94 osoby). Współpraca z GOK,
który skutecznie realizuje funkcje dotyczące aktywizacji dzieci i
młodzieży oraz współpracy z seniorami (Klub Seniora i LUTW ) jako
Partnerem projektu. W ramach tych działań szczególną troską
ośrodek w Lądzie będzie otaczał dzieci i młodzież – organizacja
warsztatów rozwojowych, artystycznych pogadanek, wydarzeń,
seminariów i innych rozwijających kompetencje;
- funkcjonowanie Klubu Seniora i LUWT – miejsce spotkań dla
seniorów.
Zajęcia prowadzone w ośrodku kształtują wrażliwość młodych ludzi,
która pozwala im znaleźć właściwą dla nich formę. Dzięki zajęciom:
plastycznym, muzycznym, teatralnym, kulinarnym i tanecznym dzieci
i młodzież mają możliwość rozwoju. Mają oni również możliwość
prezentacji swoich dokonań podczas imprez plenerowych, wyjazdów
i pikników artystycznych.
Wspólnie z GOK podejmowane są działania skierowane do osób
starszych,

którzy

w

mogą

rozwijać

swoje

zainteresowania.

Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy Klub Seniora ma na celu
zapewnienie ludziom 50+ szanse jak najszerszego rozwoju.
W gminie Lądek przybywa osób w wieku poprodukcyjnym, są drugą
najliczniejszą grupą ludności, po osobach w wieku produkcyjnym.

Dodatkowo na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrósł udział liczby
ludności w wieku poprodukcyjnym, natomiast maleje udział ludności
w wieku przedprodukcyjnym. Przy wielu ulicach mieszka więcej osób
w wieku poprodukcyjnym niż przedprodukcyjnym.
Szacowana
wartość

200 000 zł inwestycje w budynek i wyposażenie ????
Europejski Fundusz Społeczny, Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny 2014+ Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja

Źródła

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny

finansowania

Program Operacyjny 2014+ Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich
dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Środki własne Gminy Lądek
- zapewnienie możliwości przebywania w swojej grupie wiekowej;
- zwiększenie kontaktów międzyludzkich – integracja;
- polepszenie kondycji psychicznej i fizycznej;
- budowa prestiżu, określenie miejsca i roli osób starszych
w społeczeństwie i rodzinie;
- uruchomienie bodźca do aktywności życiowej: motywacja do

Prognozowane
rezultaty

wychodzenia z domu, do dbania o wygląd, kondycję fizyczną
i psychiczną;
- odnalezienie własnej wartości i użyteczności poprzez rozwój
i doskonalenie swoich umiejętności;
- poprawa jakości życia mieszkańców;
- zwiększenie aktywności seniorów;
- rozwój zainteresowań,

Sposób ich oceny

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
- listy obecności – ilość osób biorących udział w zajęciach,

i zmierzenia

- ankiety,

w odniesieniu do

- sondaż,

celów
rewitalizacyjnych

- liczba zorganizowanych wydarzeń,
- dokumentacja fotograficzna.

FISZKA PROJEKTOWA V
Nazwa
przedsięwzięcia
Podmiot
zgłaszający
i realizujący
projekt
Lokalizacja

MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRUM INTEGRACJI w CIĄŻENIU
Gmina Lądek
Gminny Ośrodek Kultury Lądek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lądek
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury Lądek i Biblioteki przy ul. Rynek
26

Zakres

- świetlica środowiskowa we współpracy z GOK i GOPS - miejsce

realizowanych

spotkań dla dzieci i młodzieży; możliwość prowadzenia zajęć

zadań

wyrównawczych i rozwijających, miejsce spędzania czasu;
- współpraca z NGOs - w zakresie zajęć wyrównawczych
i rozwijających;
- organizacja warsztatów rozwojowych, artystycznych pogadanek,
wydarzeń, seminariów i innych rozwijających kompetencje;
- funkcjonowanie Klubu Seniora i Lądkowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku – miejsce spotkań dla seniorów;
- stworzenie i realizacja kompleksowych działań aktywizującointegracyjnych;
- aktywizacja społeczna osób starszych poprzez organizację zajęć
edukacyjnych, spotkań, warsztatów, wykładów specjalistów;
- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, poprawa
jakości

życia

mieszkańców,

stworzenie

warunków

integracji

i odbudowy więzi społecznych;
- pomoc zdrowotna dla osób starszych poprzez spotkania
z dietetykiem;
- zajęcia w zakresie rehabilitacji ogólnozdrowotnej;
- wyjazdy kulturalne i turystyczne;
- przekonanie osób dojrzałych, że niezależnie od wieku mogą się
rozwijać, doskonalić swoje umiejętności, poznawać nowych ludzi
i aktywnie spędzać czas wolny;
- przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych – integracja
międzypokoleniowa;
- zabezpieczenie dostępu do oferty kulturalnej i krajoznawczej.
W dziedzinie kultury:
- poprawa dostępności do dóbr kultury,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminy Lądek,
- organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów historii
ziemi lądeckiej.
W zakresie pracy NGOs:

- wsparcie aktywizacji mieszkańców Ciążenia,
- świetlica środowiskowa dla dzieci z trudnych rodzin,
- wsparcie dla osób będących w trudnej sytuacji poprzez warsztaty,
spotkanie z psychologiem,
- remont i adaptacja pomieszczeń w Ciążeniu do funkcjonowania
GOK, biblioteki i organizacji NGOs,
- organizacja wystaw, imprez, warsztatów, spotkań,
- dostęp i udział osób niepełnosprawnych.
Obecnie w budynku jest filia przedszkola oraz filia GOK. Budynek po
opuszczeniu przez przedszkole wymaga gruntownej adaptacji do
funkcji Centrum Integracji – filia GOK i filia Biblioteki, organizacji
NGOs i współpracy z GOPS. Obecnie z oferty świetlicy korzystają
seniorzy, dzieci i młodzież. W filii GOK odbywają się zajęcia z
rękodzieła artystycznego w ramach Lądkowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, zajęcia plastyczno-kulinarne dla młodzieży, zajęcia
plastyczno-kulinarne dla dzieci, czynna jest kawiarenka internetowa.
GOK w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną Filia w Ciążeniu
organizuje konkursy dla dzieci, jak również kulturalne wyjazdy do
teatru, cykliczne imprezy, jak np. Noc Świętojańska, a w ciągu całego
Opis stanu

roku organizowane są okołoświąteczne warsztaty dekoracyjne dla

istniejącego

dzieci i dorosłych. Dla dzieci organizowane są andrzejki, bale
karnawałowe, Dzień Dziecka oraz wiele innych imprez.
Filia Biblioteki w Ciążeniu oprócz podstawowych zadań biblioteki,
jak: gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie, udostępnianie
wszelkich

znajdujących

się

w

niej

materiałów

i

obsługę

użytkowników, prowadzi działalność informacyjną tworzy katalog online poprzez wprowadzenie księgozbioru do elektronicznego,
zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+, współdziała z innymi
bibliotekami, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami
upowszechniania kultury oraz organizacjami i stowarzyszeniami
w zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych
społeczeństwa.

Szacowana
wartość

200 000 zł ????
Europejski Fundusz Społeczny, Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny 2014+ Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja

Źródła

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny

finansowania

Program Operacyjny 2014+ Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich
dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Środki własne Gminy Lądek
- zapewnienie możliwości przebywania w swojej grupie wiekowej;
- zwiększenie kontaktów międzyludzkich – integracja;
- polepszenie kondycji psychicznej i fizycznej;
- budowa prestiżu, określenie miejsca i roli osób starszych
w społeczeństwie i rodzinie;
- uruchomienie bodźca do aktywności życiowej: motywacja do

Prognozowane
rezultaty

wychodzenia z domu, do dbania o wygląd, kondycję fizyczną
i psychiczną;
- odnalezienie własnej wartości i użyteczności poprzez rozwój
i doskonalenie swoich umiejętności;
- poprawa jakości życia mieszkańców;
- zwiększenie aktywności seniorów;
- rozwój zainteresowań;

Sposób ich oceny

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
- listy obecności – ilość osób biorących udział w zajęciach,

i zmierzenia

- ankiety,

w odniesieniu do

- sondaż,

celów
rewitalizacyjnych

- liczba zorganizowanych wydarzeń,
- dokumentacja fotograficzna.

FISZKA PROJEKTOWA VI
Nazwa

AKADEMIA SENIORA W GMINIE LĄDEK – projekt miękki

przedsięwzięcia
Podmiot
zgłaszający
i realizujący

Gmina Lądek

projekt
Lokalizacja
Zakres
realizowanych
zadań

Gminny Ośrodek Kultury Lądek przy ul. Rynek 26, Gminny Ośrodek
Kultury Ciążeń, Dom Ludowy w Lądzie ???
- aktywizacja społeczna osób starszych poprzez organizację zajęć
edukacyjnych, spotkań, warsztatów, wykładów specjalistów;
- pomoc zdrowotna dla osób starszych poprzez spotkania
z

dietetykiem,

lekarzem,

zajęcia

w

zakresie

rehabilitacji

ogólnozdrowotnej;
- wyjazdy kulturalne i turystyczne;
- przekonanie osób dojrzałych, że niezależnie od wieku mogą się

rozwijać, doskonalić swoje umiejętności, poznawać nowych ludzi
i aktywnie spędzać czas wolny;
- przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych – integracja
międzypokoleniowa;
- zabezpieczenie dostępu do oferty kulturalnej i krajoznawczej.
Obecnie prowadzone są aktywności w ramach Klubu Seniora
Opis stanu
istniejącego

i Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Można byłoby
stworzyć wieloletni program dla Seniorów zawierający aktywności
obu tych struktur pod nazwą Akademii Seniora i poszukiwać środków
finansowych na działalności.

Szacowana
wartość
Europejski Fundusz Społeczny, Wielkopolski Regionalny Program
Źródła

Operacyjny 2014+ Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja

finansowania

Środki własne Gminy Lądek

Prognozowane

Program „Senior – WIGOR”
- zwiększenie aktywności starszych mieszkańców gminy;

rezultaty

- stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
- poprawa jakości życia mieszkańców;
- zapewnienie możliwości przebywania w swojej grupie wiekowej;
- zwiększenie kontaktów międzyludzkich – integracja;
- polepszenie kondycji psychicznej i fizycznej;
- budowa prestiżu, określenie miejsca i roli osób starszych
w społeczeństwie i rodzinie;
- uruchomienie bodźca do aktywności życiowej: motywacja do
wychodzenia z domu, do dbania o wygląd, kondycję fizyczną
i psychiczną;
- odnalezienie własnej wartości i użyteczności poprzez rozwój
i doskonalenie swoich umiejętności.
Starość nie musi oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz
przeciwnie, dzięki wydłużaniu się życia i poprawie jego jakości,
w tym także stanu zdrowia będzie to czas aktywnej realizacji swoich
marzeń i pasji. Osoby starsze to ogromny potencjał, który może

i powinien być wykorzystany przez organizacje pozarządowe
i społeczności lokalne. Dzięki aktywizacji społecznej, osoby starsze
będą źródłem wiedzy pragmatycznej, czyli wiedzy budowanej na
podstawie długoletnich życiowych i zawodowych doświadczeń.
Sposób ich oceny
i zmierzenia
w odniesieniu do
celów

- listy obecności,
- ilość uczestników organizowanych przedsięwzięć,
- ilość zorganizowanych przedsięwzięć.

rewitalizacyjnych

FISZKA PROJEKTOWA VII
Nazwa

ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W LĄDKU

przedsięwzięcia
Podmiot
zgłaszający
i realizujący
projekt
Lokalizacja
Zakres
realizowanych
zadań

Gmina Lądek

Rynek, Lądek
- uporządkowanie przestrzeni Rynku w zakresie modernizacji
i budowy

parkingów,

i rozprowadzenie

naprawy

instalacji

chodników,

elektrycznej

dla

doprowadzenie
potrzeb

nowego

oświetlenia, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiany dotyczące
instalacji deszczowej, prace drogowe dotyczące systemu komunikacji
pieszej i samochodowej, zmiana funkcjonowania pasażerskiej
komunikacji zbiorowej z zachowaniem przystanku autobusowego,
budynki na rynku – nowa forma kiosku prasowego, toaleta;
- poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki
przestrzeni

publicznej,

a

w

rezultacie

stworzenie

miejsca

integrującego mieszkańców: wymiana chodników i nawierzchni
w zasięgu całego Placu;

- rynek miejscem reprezentacyjnym dla gminy, integrującym
mieszkańców,

pozwalającym

organizować

uroczystości

okolicznościowe: utwardzenie placu, plac relaksu i zabawy dla dzieci,
mała

architektura,

nowy

układ

roślin

i

krzewów,

chodnikowa fontanna, napowietrzne szachy, stojak na rowery, kosze
na śmieci, zmiana oświetlenia na energooszczędne, podświetlane
elementy rozkładana scena, monitoring;
- rynek miejscem atrakcyjnym turystycznie w powiązaniu z kościołem
w Lądku: tablice informacyjne w formie bębnów, historyczne tablice
chodnikowe, makiety największych zabytków w gminie: pałac
w Ciążeniu, kościół/ klasztor w Lądzie, punkt informacji turystycznej
na rynku;
- rynek miejscem okresowego drobnego, lokalnego handlu i usług
(opcjonalnie) opartego na produktach lokalnych i wyrobach
rzemieślniczych;
- zapewnienie infrastruktury miejsca publicznego dostosowanego
do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych;
- zachowanie przystanku autobusowego;
- modernizacja i budowa parkingów;
- wykonanie fontanny, stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci;
Opis stanu

- wymiana/ przebudowa kanalizacji deszczowej na nową.
Na terenie Rynku mamy obecnie klasyczny układ eliptyczny

istniejącego

zagospodarowania środka Rynku z przestarzałymi rozwiązaniami
komunikacyjnymi i funkcjonalnymi. Teren wymaga zmiany koncepcji
zagospodarowania i wprowadzenia nowych funkcji. Realizacja
projektu wychodzi naprzeciw tym problemom, a modernizacja dróg
i parkingów, przystanków autobusowych w obszarze starówki
wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę
dostępności

do

centrum.

Konieczne

jest

uporządkowanie

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Rynek niemal w całości należy
do niewątpliwych atrakcji turystycznych gminy o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym. Centralne położenie placu

z niefunkcjonalnym

układem

komunikacyjnym

nie

stanowi

potencjału turystycznego tego obszaru – nie jest atrakcją turystyczną
dla podróżujących i dla mieszkańców. Ponadto Rynek obecnie jest
mało wykorzystywany przez młodzież i aktywnych seniorów. Wiele z
nich niewiele czasu spędza poza domem.
Szacowana
wartość

2 000.000 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny

Źródła
finansowania

Program Operacyjny Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic,
terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Środki własne Gminy Lądek
- stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
- poprawa jakości życia mieszkańców;
- aktywizacja kulturalna i integracja mieszkańców;
- wzmocnienie tożsamości lokalnej i poczucia przynależności do
miejsca zamieszkania;

Prognozowane
rezultaty

- rozszerzenie możliwości organizacji imprez kulturalnych o zasięgu
lokalnym i ponadlokalnym, a tym samym zwiększenie potencjału
turystycznego;
- pobudzenie strefy gospodarczej w szczególności w kamienicach
wokół Rynku (inicjatywy tworzenia kawiarni, lodziarni, restauracji
i innych działalności);
- wsparcie osób chcących założyć działalność gospodarczą;
- promocja dziedzictwa gminy Lądek, a także miejsce integracji.

Sposób ich oceny
i zmierzenia
w odniesieniu do
celów
rewitalizacyjnych

- ilość elementów małej architektury,
- ilość elementów wyposażenia,
- powierzchnia rewitalizacji terenów zielonych,
- ilość wydarzeń, imprez zorganizowanych na tym terenie w roku.

FISZKA PROJEKTOWA VIII
Nazwa

BIBLIOTEKA SIEDZIBĄ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH –

przedsięwzięcia
Podmiot

ADAPTACJA W BUDYNKU GOPS – UL. PYZDERSKA 20

zgłaszający
i realizujący

Gmina Lądek

projekt
Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Rynek 26 w Lądku,
Lokalizacja

a następnie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Lądku przy
ul. Pyzderskiej 20 w Lądku

Zakres
realizowanych
zadań

Przeniesienie Gminnej Biblioteki Publicznej w miejsce obecnie
funkcjonującego

przedszkola

spowodowałoby

rozszerzenie

możliwości działania i możliwość wygospodarowania miejsca dla
funkcjonowania organizacji pozarządowych NGOs.
Biblioteka Publiczna znajduje się w jednym budynku razem
z Gminnym Ośrodkiem Kultury (GOK), co powoduje, że są

Opis stanu
istniejącego

ograniczone powierzchnie dostępne pod prowadzenie tych dwóch
działalności. W przypadku Biblioteki oznacza to ograniczenia w
zakresie realizacji dalszych planów rozwojowych związanych z
poszerzaniem księgozbioru i tworzeniu warunków udostępniania
czytelnikom tych zasobów. A co z GOPS?

Szacowana
wartość
Źródła
finansowania

400 000 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic,
terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Środki własne Gminy Lądek
- poprawa jakości życia mieszkańców;
- godne miejsce na wyeksponowanie materiałów i fotografii
będących historią i tradycją historyczną gminy;
- jedno z miejsc odwiedzanych przez gości i turystów;
- wzmacnianie i rozwijanie tożsamości poprzez odkrywanie
potencjału kultury miejsca;
Prognozowane
rezultaty

- wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych poprzez spotkania
podczas festiwali, festynów, imprez plenerowych;
- budowa tożsamości lokalnej;
- aktywizacja mieszkańców poprzez czynny udział w atrakcjach
kulturowych;
- poprawa wiedzy o regionie;
- poprawa estetyki i wyglądu Gminy Lądek;
- poprawa warunków dla pracy NGO, które potrzebują miejsce gdzie
będzie można prowadzić swoją administrację.

Sposób ich oceny
i zmierzenia
w odniesieniu do
celów
rewitalizacyjnych

- protokół odbioru,
- ilość elementów wyposażenia,
- ilość wydarzeń, imprez zorganizowanych w roku,
- ilość osób biorących udział w wydarzeniach.

FISZKA PROJEKTOWA IX
Nazwa

ODNOWA SKWERU/PARKU W CIĄŻENIU

przedsięwzięcia
Podmiot
zgłaszający
i realizujący
projekt
Lokalizacja

Gmina Lądek

Skwer przy ul. Wiosny Ludów i Pl. Zamkowym w Ciążeniu
- uporządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ????
- uporządkowanie zieleni i wzbogacenie układu roślinnego;
- wykonanie spójnego systemu elementów małej architektury;

Zakres
realizowanych
zadań

- utwardzenie alejek;
- budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej dostosowanej do
potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży;
- modernizacja muszli koncertowej;
- oświetlenie terenu;
- promocja aktywnego trybu życia i kultury.
W chwili obecnej park / skwer wymaga działań rewitalizacyjnych.
Wymaga on nie tylko rewitalizacji przestrzeni, ale skierowania na
niego uwagi mieszkańców, aby swoją aktywność fizyczną i społeczną
przenieśli z domów do parku. Park miałby stać się miejscem
integracji społecznej, kreowania kultury fizycznej, a także wymiany

Opis stanu

międzypokoleniowych doświadczeń. Bardzo ważna jest też funkcja

istniejącego

kulturotwórcza. Ponadto w Ciążeniu potrzebne jest miejsce, gdzie
mieszkańcy, i ci starsi, i ci młodsi mogliby odpoczywać, spacerować,
spotykać się i spędzać czas także z małymi dziećmi.
Obecnie teren jest mocno zaniedbany i nie pełni żadnej funkcji
rekreacyjnej i kulturalnej. Teren wymaga prac rewaloryzacyjnych
zieleni oraz rewitalizacji całego terenu.

Szacowana
wartość
Źródła
finansowania

400 000 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic,

terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Środki własne Gminy Lądek
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program LEADER
- skwer miejscem rekreacji mieszkańców – zwiększenie aktywności
fizycznej mieszkańców,
Prognozowane
rezultaty

- skwer jako jedna z wizytówek Ciążenia dla przejeżdżających,
- miejsce odpoczynku, np. w czasie wycieczek rowerowych,
- miejsce integracji mieszkańców: imprezy, występy,

Sposób ich oceny
i zmierzenia
w odniesieniu do
celów
rewitalizacyjnych

- poprawa jakości życia.
- protokół odbioru,
- ilość elementów małej architektury,
- ilość elementów wyposażenia,
- powierzchnia rewitalizacji terenów.
- ilość wydarzeń, imprez organizowanych w ciągu roku.

FISZKA PROJEKTOWA X
Nazwa

GRODZISKO W LĄDZIE – projekt fakultatywny zgłoszony na

przedsięwzięcia

spotkaniu

Podmiot
zgłaszający
i realizujący
projekt
Lokalizacja

Gmina Lądek

Ląd adres?
- wzmacnianie i rozwijanie tożsamości poprzez odkrywanie kultury
i historii tego miejsca;
- miejsce na wyeksponowanie materiałów i fotografii będących
historią i tradycją historyczną gminy;

Zakres
realizowanych
zadań

- miejsce organizowania festiwali, festynów, imprez plenerowych
- wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych;
- poprawa jakości życia mieszkańców Lądu poprzez rozwój miejsca
odwiedzanego przez gości i turystów;
- budowa tożsamości lokalnej;
- aktywizacja mieszkańców poprzez czynny udział w atrakcjach
turystycznych;
- poprawa wiedzy o regionie;

Opis stanu
istniejącego
Szacowana
wartość
Źródła
finansowania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program LEADER
Środki własne Gminy Lądek
Środki prywatnych inwestorów, przedsiębiorców

Prognozowane
rezultaty
Sposób ich oceny
i zmierzenia
w odniesieniu do
celów
rewitalizacyjnych

- protokół odbioru,
- ilość elementów wyposażenia,
- ilość wydarzeń, imprez zorganizowanych w roku,
- ilość osób biorących udział w wydarzeniach.

FISZKA PROJEKTOWA XI
Nazwa

STADION SPORTOWY – ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW

przedsięwzięcia
Podmiot

REKREACYJNO – SPORTOWYCH i DOPROWADZENIE CHODNIKA

zgłaszający
i realizujący
projekt
Lokalizacja

Gmina Lądek

Stadion sportowy przy ul. Polnej w Lądku
- montaż siłowni zewnętrznej;
- wykonanie z kostki brukowej placu do fitness oraz do ćwiczeń
nordic-walking, a także wykonanie alejki spacerowej nordic-walking

Zakres
realizowanych
zadań

wokół budynku;
- rewitalizacja trybun stadionu;
- wykonanie bieżni lekkoatletycznej;
- montaż nowych ławek oraz remont już istniejących;
- wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową oraz furtkami;
- budowa chodnika przy ul. Polnej

Opis stanu
istniejącego
Szacowana
wartość
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program LEADER
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny
Źródła
finansowania

Program Operacyjny Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic,
terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki

Prognozowane
rezultaty

Środki własne Gminy Lądek
zwiększenie
kontaktów

międzyludzkich

–

integracja

międzypokoleniowa;
- polepszenie kondycji psychicznej i fizycznej;
- budowa prestiżu Gminy Lądek;
- uruchomienie bodźca do aktywności życiowej: motywacja do
wychodzenia z domu, kondycja fizyczna i psychiczna;

- poprawa jakości życia mieszkańców;
- poczucie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców;
- wspaniałe warunki integracji i odbudowy więzi społecznych;
- podniesienie atrakcyjności terenu;
- duża satysfakcja w postaci zadowolonych mieszkańców w tym
dzieci;
- stadion sportowy zaszczepi miłość do sportu, zrobi duże wrażenie
i zachęci do dalszej aktywizacji mieszkańców gminy Lądek.
powierzchnia sportowej infrastruktury po rewitalizacji,
Sposób ich oceny
i zmierzenia

- ilość odwiedzających stadion,
- ilość imprez odbywających się na tym terenie,

w odniesieniu do

- powierzchnia zrewitalizowanego terenu,

celów

- ilość elementów sportowej infrastruktury,

rewitalizacyjnych

- ilość elementów małej architektury,
- ilość elementów wyposażenia stadionu.

