
Projekt pn.  „Klub Młodzieżowy przy Fundacji  Dobra w Toruniu” realizowany jest

przez  Fundację  Dobra  w  Toruniu  w  ramach  projektu  grantowego  „Wdrażanie  Strategii

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta

Torunia"  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na

obszarach objętych LSR. 

CEL  OGÓLNY  LSR: 1.0  –  Poprawa  sytuacji  społeczno-zawodowej  osób  zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

CEL  SZCZEGÓŁOWY  LSR: 1.1  –  Zwiększenie  efektywności  realizacji  działań  o

charakterze środowiskowym.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.2 – Wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz

innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (Typ 1c

SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM.

W ramach projektu utworzony zostanie Klub Młodzieżowy zlokalizowany w Toruniu

przy ul. Kameliowej 15 B, który rozpocznie swoją działalność 4 maja 2021r. 

Klub będzie miejscem, gdzie dzieci i młodzież w wieku szkolnym, zamieszkująca w

Toruniu (obszar LSR) otrzyma wsparcie w problemach (rodzinnych, w szkole, osobistych), w

procesie edukacyjnym, w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych, w którym zechce

przebywać, będzie mogła rozwijać talenty, aktywnie spędzać czas. 

Dodatkowo Klub będzie  miejscem,  gdzie  uczestnicy  będą  mogli  wzmocnić  proces

integracji ze społeczeństwem, rozwijać zdolności interpersonalne i postawy prospołeczne.

Klub  ma  za  zadanie  również  wzmocnić  poczucie  własnej  wartości  uczestników  i

dostarczyć  pozytywnych  wzorców  zachowań.  Klub  zapewni  współpracę  ze  szkołą,

instytucjami działającymi na rzecz uczestników, rodzicami i opiekunami. 



 

W harmonogramie Klubu zaplanowano wiele kreatywnych zajęć, m.in.: 

• Zajęcia z j.angielskiego, 

• Warsztaty z wizerunku oraz wizerunku w social media ( Facebook), 

• Warsztaty z komunikacji bez przemocy połączone z formą debaty,

• Zajęcia artystyczne i animacyjne poprzez teatr cieni oraz dubbing,

• Rozwijanie  praktyk  zdrowego  odżywiania  połączone  z  samodzielnym

przygotowaniem posiłku,

• Zajęcia integracyjne,

• Wsparcie w kryzysach, couching rówieśniczy,

• Pomoc w nauce i odrabianiu lekcji.

 Przewidziane  zostało  również  jedno  wyjście  na  nagranie  w profesjonalnym studio

dubbingowym. 

Zajęcia  w Klubie  odbywać się  będą  dwa razy  w tygodniu  w godz.  15:30-19:30 i

potrwają do połowy września 2021r. 

Wsparcie poprzez Klub adresowane będzie do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,

mieszkających w Toruniu (obszar LSR), które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej

lub spełniają przesłanki kwalifikujące do objęcia takim wsparciem tj. spełniają co najmniej

jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

lub  korzystają  z  Programu  Operacyjnego  Pomocy  Żywnościowej.  Wsparciem  objętych

zostanie ośmiu uczestników. 

Realizując  projekt  chcemy zwiększyć  efektywność społeczną  uczestników oraz ich

kompetencje w komunikacji rówieśniczej. 



Projekt  jest  dofinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w

ramach  RLKS  projektu  grantowego.  Wartość  całkowita  projektu  42.525,00  zł.  Wartość

dofinansowania 39.965,00 zł.


