


Krótka historia Stowarzyszenia

� Prace nad założeniem LGD trwały od września 2015 roku.

� Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom wystąpiło o wparcie 

przygotowawcze i podjęło się zadania utworzenia 

Stowarzyszenia LGD.

� 15 grudnia 2015 odbyło się spotkanie założycielskie. Ustalono 

nazwę stowarzyszenia, uchwalony został statut, wybrane 

zostały władze Stowarzyszenia. 

� Wpis do KRS uzyskaliśmy w lutym 2016.



Reprezentatywność sektorów 
w Stowarzyszeniu LGD Chełmno



Reprezentatywność sektorów 
w Radzie Stowarzyszenia LGD Chełmno
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Lokalna Strategia Rozwoju

Od stycznia 2016 roku trwały 

intensywne prace Zespołu 
Roboczego nad opracowaniem 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalna 

Strategia Rozwoju, w której 

znajdziemy diagnozę obszaru, 

środowiska, opis partycypacyjnego 

charakteru tworzenia strategii, opis 

grup docelowych, procedury 

wyboru operacji, cele, wskaźniki…



Lokalna Strategia Rozwoju

W spotkaniach Zespołu Roboczego 

uczestniczyli przedstawiciele 
mieszkańców, instytucji, 
stowarzyszeń, przedsiębiorcy, 
którzy zaangażowali się w prace 
nad strategią. Podczas spotkań 

wypracowano m.in. analizę SWOT, 

ustalono grupy osób, które zostaną 

objęte wsparciem, cele jakie 
chcemy osiągnąć realizując Lokalną 
Strategię Rozwoju i wskaźniki, 

dzięki którym będziemy mierzyć i 

monitorować postęp realizacji 

strategii. 



Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju dla

Chełmna na lata 2016-2023 została

przyjęta w drodze uchwały przez

Walne Zebranie Członków



Cele LSR

CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie liczby działań w obszarze 
aktywnej integracji o charakterze środowiskowym na 
rzecz osób wykluczonych i   zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz ich otoczenia  do roku 2023.

1.1   Wsparcie działań na rzecz aktywizacji  społeczno –

zawodowej.

1.2   Wsparcie działań charakterze środowiskowym.



Cele LSR

CEL OGÓLNY 2. Wsparcie w zakresie organizowania
społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa
jakości kapitału społecznego od roku 2023.

2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia 
lokalnego  społeczeństwa z obszaru Miasta Chełmna.

2.2  Wsparcie w zakresie rozwoju usług wzajemnościowych i 
samopomocowych.

2.3 Nabywanie umiejętności i aktywizacja społeczności z 
obszaru LGD oraz promocja obszaru.



Cele LSR

CEL OGÓLNY 3. Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD
Chełmno do roku 2023.

3.1  Wsparcie inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej.



LSR monofunduszowa - EFS

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej 

integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

a. kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: 

rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),

b. świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, 

programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, 

edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy);

c. kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: 

rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy);

d. kluby pracy;

e. aktywizacja społeczno -zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące 

kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

f. i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 



LSR monofunduszowa - EFS

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania 
społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a. usług wzajemościowych, samopomocowych;

b. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

c. i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji 

społecznej.

3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i 
przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, 

budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno - społecznych 
na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne 

wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej.



CHEŁMNO


