LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH
W GMINIE KOWAL

Lp.

Aktywność

Teren/miejsce

Grupa zaangażowana

Czas/termin/częstotliwość

Uwagi
Szkoły, KGW, jednostki
OSP włączają się w
organizację imprez
integracyjnych
Koła Gospodyń
Wiejskich, ZPO w
Nakonowie, Kapela
Spod Kowala , włączają
się wspólnie z GOPS do
organizacji spotkań
wigilijnych

1.

Festyny integracyjne

Nakonowo, Grabkowo

Rodziny , mieszkańcy

Trzy razy w roku

2.

Wigilie dla samotnych i
niepełnosprawnych z
terenu gminy

Nakonowo

Dzieci, młodzież, osoby
starsze, osoby samotne,

Grudzień każdego roku

Kowal

Dzieci i młodzież z gminy
i okolic

Zajęcia odbywały się przez
ok.4 tyg. Po kilka razy w
tygodniu.

Duże zainteresowanie
młodzieży

Rakutowo, Więsławice

Kobiety z Kół Gospodyń
Wiejskich, mieszkanki
gminy

8 razy w roku

Kobiety biora udział w
zajęciach
warsztatowych,

3.

Turniej sportowy

4.

Kurs florystyczny ,
rękodzieła artystycznego
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5.

Organizacja wypoczynku
zimowego dla dzieci

Nakonowo

Dzieci i młodzież

Luty 2009

6.

Poznajemy kulturę regionu

Grabkowo

Dzieci, rodziny

Luty 2009

7.

Zajęcia integracyjne – Baw
się z nami podczas ferii

Więsławice

Dzieci, rodziny

Luty 2009

8.

Zajęcia sportowo –
rekreacyjne

Grabkowo

Dzieci i młodzież

Luty 2009
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aktywnie uczestniczą w
kursie.
Dzieci i młodzież ze
szkoły w Nakonowie
aktywnie uczestniczyły
w zajęciach
zorganizowanych
podczas ferii zimowych
w szkole
Dzieci wraz z rodzinami
uczestniczyli w
zajęciach
organizowanych
podczas ferii w
Grabkowie
Zajęcia organizowane w
SP Więsławice cieszyły
się ogromnym
zainteresowaniem. W
ramach zajęć odbyła się
również wycieczka dla
dzieci.
Zajęcia odbywały się w
Gimnazjum Publicznym
w Grabkowie, dzieci i
młodzież codziennie
przygotowywała się do
turniejów sportowych
które odbyły się na
zakończenie ferii

9.

Zajęcia socjoterapeutyczne
dla rodzin dysfunkcyjnych
z terenu gminy Kowal

UG Kowal

Osoby uzależnione i
współuzależnione

10.

Zajęcia dla dzieci pod
hasłem wyrównujemy
szanse

SP Grabkowo

Dzieci, młodzież, rodziny

11.

Kultura i sztuka łączy
pokolenia

ZPO w Nakonowie

Dzieci, rodziny, osoby
starsze
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Osoby uzależnione i
współuzaleznione z
terenu gminy Kowal
spotykały się na
rozmowach
Raz w tygodniu przez 8
indywidualnych ze
miesięcy
specjalistami.
Spotkania były otwarte
dla wszystkich osób
wykazujących w nich
chęć udziału.
W SP w Grabkowie
odbywały się zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci,
wycieczki, spotkania
integracyjne, obozy,
rajdy rowerowe.
Kilka razy w tygodniu przez
Zajęcia będą
ok. 2 miesiące
kontynuowane od
nowego roku 2010
Nauczyciele biorący
udział w zajęciach
pracowali jako
wolontariusze.
W ramach zajęć
pozalekcyjnych dzieci
Zajęcia odbywały się w
miały organizowane
miesiącu czerwcu, kilka
wycieczki, spotkania z
razy w tygodniu
ciekawymi
osobowościami.

12.

Akademia Harcerska

Gimnazjum Grabkowo

Młodzież i dzieci

czerwiec

13.

Wakacje w Jarosławcu

Jarosławiec

Dzieci i młodzież z rodzin
potrzebujących wsparcia

lipiec

14.

Jesteśmy razem w Gminie
Kowal

Teren gminy Kowal

Usługa jest realizowana od
Dzieci, młodzież, rodziny,
lipca 2009, średnio raz w
osoby starsze
miesiącu
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Zajęcia będą
kontynuowane od
początku roku 2010
Organizowane były
wyjazdy grup
harcerskich, biwaki.
Zajęcia będą
kontynuowane w 2010
roku
Dzieci z rodzin objętych
pomocą społeczną
miały szansę wyjechać
na dwu tygodniowe
wakacje do Jarosławca.
Podczas kolonii oprócz
zabaw i wycieczek,
dzieci miały również
zajęcia ze specjalistami
którzy rozmawiali z
nimi na temat
przemocy w rodzinie i
problemów z
uzależnieniami
Zadanie to polega na
integracji między
pokoleniowej. GOPS
integrując się ze
społecznością lokalną
organizuje szereg
spotkań, w których

udział biorą kobiety z
KGW, członkowie OSP,
osoby starsze jak
również dzieci.
Organizowane są nauki
gotowania dla dzieci,
przygotowywane są
tradycyjne potrawy
kujawskie, które
degustowane są np.
podczas festynów.
Kobiety szyją stroje
kujawskie itp.

15.

Popularyzacja dorobku
orkiestry dętej z Grabkowa

Grabkowo, Trójmiasto

Członkowie orkiestry
dętej
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Lipiec 2009

W remizie OSP
Grabkowo odbywały się
wieczorki muzyczne.
Miało to na celu
zachęcenie dzieci i
młodzieży do nauki
grania na
instrumentach dętych.
Dla członków orkiestry
została zorganizowana
wycieczka do
Trójmiasta

