Program mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych.
Sieradz 2018

Działanie I - rozwój inicjatyw lokalnych związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego
i aktywności mieszkańców na plaży sieradzkiej.
Działanie II - rozwój inicjatyw lokalnych na rzecz mieszkańców miasta Sieradz,

Działanie III - utworzenie i wzmocnienie organizacji pozarządowych wraz z ich ekonomizacją

Działania I i II
Liczba złożonych wniosków – 35
Pozytywnie formalnie – 34
Pozytywnie merytorycznie – 25
Rekomendowane do dofinansowania – 12

Działanie III
Liczba złożonych wniosków – 4
Pozytywnie formalnie – 4
Pozytywnie merytorycznie – 3
Dofinansowane – 2 (przekształcenie stowarzyszeń zwykłych Alebabki i Kufer w stowarzyszenia
rejestrowe)

Druga tura naboru wniosków w Działaniu I i II – czerwiec 2018

Krótkie informacje o projektach dofinansowanych z Działania I i II

1. Grupa nieformalna NA PLUSIE – organizacja spotkań bezpośrednio związanych z życiem seniorów:
Oprócz udziału w spotkaniach, wybrani seniorzy zostaną również poddani specjalnemu treningowi
oraz metamorfozie.

2. Stowarzyszenie Na Psią Łapę, Sercem Psa - zwiększanie świadomości wśród dzieci i młodzieży
w zakresie opieki nad zwierzętami oraz wynikających z tego tytułu obowiązków - zwiększenie
świadomości dorosłych w zakresie możliwości przeprowadzania adopcji zwierząt przebywających
w schroniskach . Uczestnictwo mieszkańców Sieradza w warsztatach " zrozumieć psa" pomoże lepiej
móc sprawować nad nim opiekę.
3. Grupa nieformalna Sieradz WenDo (Dziewuchy Dziewuchom Sieradz) – zorganizowanie szkoleń,
warsztatów i akcji informacyjnej na temat WenDo, czyli metody przeciwdziałania przemocy wobec
kobiet.
4. WOPR Zduńska Wola – nauka pływania oraz waterpolo dla 40 sieradzkich dzieci i młodzieży
na terenie plaży miejskiej.
5. Grupa nieformalna Sieradz 66 – odszukanie osób i stworzenie historii wokół nakręconego 52 lata
temu filmu o obchodach Bożego Ciała w Sieradzu. Główny cel: pokazanie historii Sieradza
i przywrócenie pamięci o jego mieszkańcach i wydarzeniach.
6. UKS 10 Sieradz – organizacja Turnieju Piłki Nożnej dzieci i młodzieży, mającego na celu uczczenie
100 rocznicy odzyskania niepodległości.
7. Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz – edukacja historyczna - wybudowanie za pomocą
wypożyczonych zestawów klocków lego makiety zabytków Sieradza przez uczniów szkół
podstawowych z terenu miasta.
8. Grupa nieformalna Desant Warsztaty – zorganizowanie 3 spotkań autorskich dla różnych grup
wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych, połączonych z warsztatami pisania wierszy.
9. Towarzystwo Śpiewacze Cantate Deo – przeprowadzenie warsztatów z emisji głosu dla 30 osób
oraz zorganizowanie otwartego przeglądu chórów z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
10. Grupa nieformalna Sercem Psa – działania informacyjno-promocyjne mające na celu poszerzenie
świadomości dzieci i młodzieży z Sieradza w zakresie opieki nad zwierzętami i adopcji psów
przebywających w schroniskach.
11. Polska Federacja Kynologiczna – zorganizowanie w Sieradzu wystawy psów rasowych.
12. Stowarzyszenie Motocyklistów „Sieradzanie” – zorganizowanie III Sieradzkiego Pikniku
Motocyklowego pod hasłem „Motocykliście dzieciom – wychowanie w trzeźwości”.

