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Aktywne Zbrosławice

"Aktywne Zbrosławice"
Projekt w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)
oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne

działanie:9.1. Aktywna Integracja

poddziałania: 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnej

wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego 25 osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w ramach działania Programu Aktywności Lokalnej dla Zbrosławic.

Dzięki realizacji projektu w ramach Programu Aktywności Lokalnej:
- nie mniej niż 25 osób zostanie objętych wsparciem
- nie mniej niż 10 osób po zakończeniu programu znajdzie pracę, zdobędzie kwaliﬁkacje, weźmie udział w
szkoleniach lub kształceniu
- zostanie zorganizowany Program Aktywności lokalnej zakładający realizację inicjatyw lokalnych,
organizacje pikników sąsiedzkich, spotkań edukacyjnych itp.
Wartość projektu wynosi 320 000,00 złotych z czego doﬁnansowanie z Funduszy Europejskich 272 000,00
złotych
Działania:
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Znaleziono 23 wiadomości.
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08 CZE 2021

Rodzinnie na rowery

kategoria:
Aktualności

20 czerwca kolorowy peleton rowerzystów znów pojawi się na lokalnych drogach. Zapraszamy do
wspólnego zwiedzania okolicy w ramach kolejnego Gminnego, Rodzinnego Przejazdu Rowerowego!

22 PAŹ 2020
Konkurs na inicjatywy oddolne rozstrzygnięty

kategoria:
Aktualności

10 projektów zostało zgłoszonych do organizowanego w ramach „Aktywnych Zbrosławic” konkursu
Inicjatyw Oddolnych.

12 PAŹ 2020
Przez trzy kontynenty z podróżnikiem

kategoria:
Aktualności

W podróż przez 3 kontynenty zabierze ze sobą gość kolejnego "Spotkania z ciekawym tematem".

05 PAŹ 2020
Po półrocznej przerwie wraca cykl spotkań z ciekawym tematem

kategoria:
Aktualności

Tym razem gościem będzie Karolina Segiet - doradca zawodowy w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, animatorka Klubu Seniora
w Wieszowie oraz specjalistką ds. ekologii.

17 WRZ 2020
kategoria:

Inicjatywy Oddolne - zgłoszenia

Aktualności

Zapraszamy do zgłoszenia pomysłu w ramach Inicjatyw Oddolnych projektu "Aktywne Zbrosławice"

16 WRZ 2020
Spotkanie informacyjne - Inicjatywy Oddolne

kategoria:
Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym spotkaniu informacyjnym dotyczącym Inicjatyw
Oddolnych, które odbędzie się 17 września o godzinie 17.00 w Przezchlebiu.

14 WRZ 2020
kategoria:

Inicjatywy Oddolne

Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym spotkaniu informacyjnym dotyczącym Inicjatyw
Oddolnych, które odbędzie się 15 września o godzinie 17.00 w Czekanowie.

01 WRZ 2020
kategoria:

W piątek piknik w Miedarach

Aktualności

W najbliższy piątek zapraszamy na kolejny Festyn Rodzinny. Tym razem spotkamy przed biblioteką
w Miedarach. W programie m.in. gry i zabawy z animatorem, dmuchańce oraz poczęstunek.

24 SIE 2020

5-6 września czeka nas weekend pełen atrakcji

kategoria:
Aktualności

W weekend 5-6 września warto będzie odwiedzić Zbrosławice. Mimo, iż ograniczone przez epidemię,
obchody dramataliowe oferują wiele ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu.

14 SIE 2020
kategoria:

Piknik w bibliotece

Aktualności

W niedzielę 23 sierpnia zapraszamy na Piknik Rodzinny do ziemięcickiej biblioteki. Na najmłodszych
czekać będą dmuchańce oraz gry i zabawy przygotowane przez animatorów. Każdy uczestnik może
natomiast liczyć na poczęstunek. Piknik odbędzie się na placu za biblioteką. Zapraszamy serdecznie
od 15:00 do 18:00.
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