
I projekt Dąbrowa Tarnowska 

 
Nazwa  projektu 

 

1. Powstanie domów sieci seniora z wykorzystaniem remiz 
strażackich, domów ludowych, szkół 

2. Bar mleczny dla każdego 
3. Kawiarnia z częścią taneczną 

 

 
Opis projektu i jego 

działań 
 

 Zainicjowanie w działania grup z mniejszych miejscowości 
wiejskich 

 Powstanie inicjatywy, która da właściwe cele o wymiarze 
społecznym i ekonomicznym 

 
Jakie problemy 
lokalne  projekt 

rozwiązuje? 
 

 Integracja społeczna 

 Wykluczenie i przeciwdziałanie samotności 

 Aktywna forma spędzania wolnego czasu 

 Przekazywanie historii młodemu pokoleniu 

 Pobudzenie aktywności społecznej nie tylko seniorów 
 

 
Kto zrealizuje ten 

projekt w 
partnerstwie, czyli  

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

 

 Seniorzy, samorząd – stowarzyszenia, szkoły, parafie, Polonia 
zagraniczna, liderzy społeczni 
 

 
Grupy docelowe, 
czyli kto na tym 

skorzysta? 

 Wszyscy mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej 
 

 
Dodatkowe 

propozycje do 
realizacji projektu 

 Reklama (Internet , prasa telewizja, włączenie środowiska 
nauczycielskiego) 

 Aktywny przekaz informacji np.  

 parafie, szkoły, samorząd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II projekt Dąbrowa Tarnowska 

 
Nazwa  projektu 

 

 

 
Opis projektu i jego 

działań 

1. Brak toalet publicznych 
2. Regionalny zakład przetwórstwa owocowo- warzywnego 
3. Tanie mieszkania komunalne/ nie własnościowe 
4. Pozyskanie lokalu dla twórców ludowych np. wystawy, kiermasz 

itp. 
 

 
Jakie problemy 
lokalne  projekt 

rozwiązuje? 

 Problemy fizjologiczne, higiena, czyste miasto 

 Odbiór od lokalnych producentów produktów rolnych 

 Zahamować migracje, zatrzymać młodych ludzi, zachęcenie do 
powrotu fachowców 

 Zaspokojenie potrzeb ludzi w bardzo trudnej sytuacji finansowej i 
materialnej 
 

 
Kto zrealizuje ten 

projekt w 
partnerstwie, czyli  

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

 

 Reklama gminy, nabór młodych talentów, wymiana doświadczeń 
kulturowo- pokoleniowych 

 Gmina starostwo, prywatni przedsiębiorcy, goście przejezdni 

 Grupy producenckie 

 Deweloperzy 

 Dom kultury, świetlice, szpital 
 

 
Grupy docelowe, 
czyli kto na tym 

skorzysta? 

 Mieszkańcy miasta, młodzi ludzie, artyści, humaniści, ludzie 
niezaradni życiowo 

 
Dodatkowe 

propozycje do 
realizacji projektu 

 Miejsce w okolicach rynku ( toalety publiczne) 

 Toy-toy w parku, przystanek k/ synagogi ośrodek sportu i rekreacji 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów materialnych ( budynki) 

 Współpraca między lokalnymi przedsiębiorcami 

 Okolice miasta 

 Miejsca w okolicy np.: szpitala, biblioteki, dom kultury, plener 
synagogi, basen przychodnie 

 


