
Gr. Babice – Warsztat II – propozycje projektów 

 
Nazwa  projektu 

 

 
Jarmark pod Lipowcem  

 
 

 
Opis projektu i jego 

działań 
 

Organizacja corocznej imprezy promującej lokalne wyroby wiklinowe i 
artystyczne, spożywcze, obyczaje i tradycję.  

 
Jakie problemy 
lokalne  projekt 

rozwiązuje? 
 

 
Brak promocji wyrobów lokalnych,  
Przypominanie tradycyjnych receptur.  
 
 
 

 
Kto zrealizuje ten 

projekt w 
partnerstwie, czyli  

lider i partnerzy 
– lista realizatorów: 
które JST, - którzy  
przedsiębiorcy? - 
które   organizacje 

 

 
Koła gospodyń, Stowarzyszenia, artyści lokalni,, Gmina – promocja, szkoły, 
miejscowi przedsiębiorcy  i inni.  
 

 
Grupy docelowe, 
czyli kto na tym 

skorzysta? 
 

 
Mieszkańcy całej gminy, turyści  
 
 
 
 
 
 

 
Dodatkowe 

propozycje do 
realizacji projektu 

Warsztaty wikliniarskie, kulinarne, wokalne, lekcje tradycji, zwyczajów 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Nazwa  projektu 

 

INTEGRACYJNE PLACE ZABAW 

 
Opis projektu i jego 

działań 
 

Uzupełnianie istniejących placów zabaw o urządzenia do uprawiania ćwiczeń 
fizycznych dla dorosłych i seniorów  

 
Jakie problemy 
lokalne  projekt 

rozwiązuje? 
 

Spędzanie aktywnie czasu wolnego jednocześnie poprzez osoby w różnym 
wieku (babcie, dziadkowie podczas opieki nad wnukami) 

 
Kto zrealizuje ten 

projekt w 
partnerstwie, czyli  

lider i partnerzy 
– lista realizatorów: 
które JST, - którzy  
przedsiębiorcy? - 
które   organizacje 

 

Gmina, kluby sportowe, stowarzyszenia  

 
Grupy docelowe, 
czyli kto na tym 

skorzysta? 
 

Seniorzy, dzieci, młodzież 

 
Dodatkowe 

propozycje do 
realizacji projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nazwa  projektu 

 

„LAWENDOWA KRAINA” / POLA LAWNDOWE 

 
Opis projektu i jego 

działań 
 

- pozyskanie biznesmena, który zorganizuje sklep 
- szkolenia dla zainteresowanych pracą 
- propagowanie projektu – ulotki  
- zakup nasion  
- wycieczka do regionu gdzie uprawiana jest lawenda  

 
Jakie problemy 
lokalne  projekt 

rozwiązuje? 
 

- zagospodarowanie nieużytków gminnych  
- ożywienie gospodarcze wsi  

 
Kto zrealizuje ten 

projekt w 
partnerstwie, czyli  

lider i partnerzy 
– lista realizatorów: 
które JST, - którzy  
przedsiębiorcy? - 
które   organizacje 

 

- stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich  
- Karolina Pytla – „ogrody”  

 
Grupy docelowe, 
czyli kto na tym 

skorzysta? 
 

- wszyscy, którzy przystąpią do projektu  
- biznes i organizacje, które będą chciały produkować  

 
Dodatkowe 

propozycje do 
realizacji projektu 

- produkcja zawieszek zapachowych, świeczek, innych rzeczy przez 
lokalnych mieszkańców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nazwa  projektu 

 

INFORMATOR –  
„CO WARTO ZABACZYĆ CO WARTO KUPIĆ NA WSI” 

 
Opis projektu i jego 

działań 
 

Promowanie produktów regionalnych gminy Babice 
 
- spotkanie w każdej miejscowości a potem współpraca z osobami chcącymi 
barć udział 
- opracowanie mapy produktów regionalnych  
- pozyskanie siedziby do spotkań i działań seniorów  
 
- „Zimowe wieczory w klubie Seniora” – cykl spotkań, tworzenie miejscowych 
pamiątek 

 
Jakie problemy 
lokalne  projekt 

rozwiązuje? 
 

Ożywienie turystyki  w sołectwach – promocja regionalnych pamiątek 

 
Kto zrealizuje ten 

projekt w 
partnerstwie, czyli  

lider i partnerzy 
– lista realizatorów: 
które JST, - którzy  
przedsiębiorcy? - 
które   organizacje 

 

Organizacje , Gmina- partner  

 
Grupy docelowe, 
czyli kto na tym 

skorzysta? 
 

- Mieszkańcy  
- turyści  
- Gmina  
 

 
Dodatkowe 

propozycje do 
realizacji projektu 

- można co jakiś czas robić nowe warsztaty i nauczyć się nowych rzeczy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nazwa  projektu 

 

Wypożyczalnia rowerów i przyczepek dla dzieci  
W terminie późniejszym – Przeprawa promowa Metków 

 
Opis projektu i jego 

działań 
 

- pozyskani rowerów – zakup i odzyska starych rowerów  
- wydanie informatora o trasach – rowerowych i atrakcjach (jajka, mleko, świeże 

produkty,  
- wyznaczanie punktów (parking Babice, Mętków, Rozkochów, Zagórze) 
- szkolenie serwisantów – uprawnienia i standardy bezpieczeństwa  

 
Jakie problemy 
lokalne  projekt 

rozwiązuje? 
 

- ożywienie turystyczne w poszczególnych wsiach  
- rozwiązanie problemów bezrobocia  
- zagospodarowanie starych, niechcianych, niewykorzystanych rowerów  

 
Kto zrealizuje ten 

projekt w 
partnerstwie, czyli  

lider i partnerzy 
– lista realizatorów: 
które JST, - którzy  
przedsiębiorcy? - 
które   organizacje 

 

- organizacje z poszczególnych sołectw w których będą zlokalizowane 
wypożyczalnie  

- gmina  

 
Grupy docelowe, 
czyli kto na tym 

skorzysta? 
 

- Gmina 
- Bezrobotni 
- Lokalni mieszkańcy  
 

 
Dodatkowe 

propozycje do 
realizacji projektu 

- Riksze w czasie późniejszym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nazwa  projektu 

 

 

 
Opis projektu i jego 

działań 
 

- szybkie udzielanie pomocy os. Starszym i niepełnosprawnym  
- łatwy dostęp do pomocy medycznej  
- organizacja czasu os. Starszym oraz pomoc w opiece na osobami 

starszymi, którzy „leżą”  
- zwiększenie świadomości dbania o zdrowie  
- propagowanie sposobów udzielania pierwszej pomocy  
 

 
Jakie problemy 
lokalne  projekt 

rozwiązuje? 
 

- starzenie się społeczeństwa  
- zwiększająca się liczba osób starszych  
- zwiększenie świadomości o  udzielaniu pierwszej pomocy  
- problem opieki nad osobami starszymi  
- organizacja czasu osobom starszym, którzy są sprawni  
- większy i łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej  
- większa świadomości społeczeństwa dot. Informacji o zażywanych lakach i 

chorobach dla służb medycznych i pielęgniarzy  
 

 
Kto zrealizuje ten 

projekt w 
partnerstwie, czyli  

lider i partnerzy 
– lista realizatorów: 
które JST, - którzy  
przedsiębiorcy? - 
które   organizacje 

 

- służby medyczne 
- ośrodki zdrowia i ratownictwa medycznego  
- ośrodek pomocy społecznej  
- gmina Babice  
- lokalne organizacje  
- Krajowy Sztab Ratownictwa (społeczna sieć medyczna)  

 
Grupy docelowe, 
czyli kto na tym 

skorzysta? 
 

Osoby starsze , osoby z niepełnosprawnością, dzieci  
- osoby z terenu gminy ze wszystkich grup wiekowych  
 

 
Dodatkowe 

propozycje do 
realizacji projektu 

- dla osób starszych, chorych a nawet wszystkich grup wiekowych  
- breloczek umożlwiający wczesne wezwanie pomocy  
- karta życia w lodówce – czyli spisane wszystkie leki i choroby tak aby 

pogotowie ratunkowe miało informacje nt. pacjenta  
- osoby starsze uczestniczące w wolontariacie odwiedzające osoby 

niepełnosprawne u nich w domu  
- Program jak udzielać pomocy przez  dzieci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Nazwa  projektu 

 

 

 
Opis projektu i jego 

działań 
 

- organizacja zajęć ruchowych promujących poprawienie i utrzymanie 
sprawności fizycznej mieszkańców gminy  

 
Jakie problemy 
lokalne  projekt 

rozwiązuje? 
 

- większa świadomość dbania o własne zdrowie w każdym wieku  
- utrzymanie sprawności fizycznej i ruchowej  
- zwiększenie świadomości dot. Wyboru właściwych ćwiczeń do schorzeń  
 
 

 
Kto zrealizuje ten 

projekt w 
partnerstwie, czyli  

lider i partnerzy 
– lista realizatorów: 
które JST, - którzy  
przedsiębiorcy? - 
które   organizacje 

 

- stowarzyszenia / fundacje z terenu gminy  
- gmina Babice 
- GOKIS 
- kluby sportowe  
 

 
Grupy docelowe, 
czyli kto na tym 

skorzysta? 
 

Osoby starsze z terenu gminy  

 
Dodatkowe 

propozycje do 
realizacji projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNE DZIAŁANIA PROJTOWE NA PRZYSZŁOŚĆ: 

 

- odnowić szlak Orlich Gniazd 

- Sobieski w drodze na Wiedeń  

- Szlak Lipowie – klasztor w Alwerni  

- Warsztaty kulinarne – jak dawniej  

- nauka języków  

- Organizacja Cateringu dla osób samotnych  

- wolontariat osób starszych  

- uruchomić górna drogę na zamek – transport konny, traktorami  

- Karta życia  

- przycisk życia  

- Od nasionka do nasionka  

- galeria integracyjna w Sali ViribusUnitis 

- produkcja pamiątek lokalnych  

 


