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Rolnictwo naturalne,
rękodzieło

Stowarzyszenie prowadzące
działalność gospodarczą

i reintegracja społeczna i zawodowa osób zakażonych
Wandzin, zasięg ponad- Leczenie
wirusem
HIV, uzależnionych od środków psychoaktywnych, bezlokalny
domnych. Uprawa i hodowla gatunków tradycyjnych

Sklep spożywczy

Stowarzyszenie

Sokołowo (Golub-Dobrzyń), zasięg lokalny

Tradycyjne rękodzieło,
warsztaty, przetwórstwo,
rolnictwo naturalne

Fundacja, organizacja pożytku Zochcin, zasięg ponadpublicznego prowadząca od- lokalny
płatną działalność statutową

Turystyka

Stowarzyszenie

Catering, szkolenia

Organizacja pożytku publicznego, samodzielna jednostka Grudziądz, zasięg pokościelnej organizacji chary- nadlokalny
tatywnej

Turystyka

Zespół parafialny Caritas,
Pomoc rodzinom byłych pracowników PGR (pomoc prawna, teraplacówka wsparcia dziennego Korytowo, zasięg lokalny peutyczna, edukacyjna, dożywianie) zajęcia dla dzieci, noclegowdla rodzin
nia dla osób bezdomnych. Animowanie życia kulturalnego

Utrzymywanie terenów
zielonych, usługi porządkowe i gastronomiczne

Stowarzyszenie (CIS), spółdzielnia socjalna

Poznań-Piątkowo, zasięg Aktywizacja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych
lokalny
mieszkańców Piątkowa i Winograd

Rozwój lokalny

Stowarzyszenie, organizacja
pożytku publicznego

Wójtowice (Stara Bystrzyca), zasięg lokalny

Poprawa warunków życia mieszkańcó czterech gmin Masywu
Śnieżnika poprzez wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie
edukacji, zdrowia, ekologii, kultury, sportu, współpracy transgranicznej. Program stypendialny, rozwój infrastruktury

Chudobczyce, zasięg
ponadlokalny

Aktywizacja osób z terenów popegeerowskich, podnoszenie ich
kwalifikacji zawodowych i osobistych. Wsparcie dla nowopowstałych spółdzielni socjalnych

Warsztaty gastronomiczny, ogólnobudowlany,
krawiecki, rękodzieła arty- Stowarzyszenie
stycznego, agroturystyki
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Prowadzenie małej szkoły podstawowej i przedszkola, zapewniających dzieciom edukację na wysokim poziomie
Reintegracja społeczna osób wykluczonych, bezdomnych, bezrobotnych, wsparcie edukacyjne młodzieży. Uprawa i hodowla
gatunków tradycyjnych

porozumienie na rzecz rozwoju gminy. Działania
Debrzno, zasięg ponad- Społeczne
w ramach „Naszyjnika Północy” - rozwój infrastruktury lokalnej
lokalny
i turystyki

Warsztat samochodowy,
obsługa imprez plenerowych, radiostacja, usługi
porządkowe

Fundacja prowadząca działal- Warszawa, zasięg poność gospodarczą
nadlokalny

Rynek usług medycznych
i opiekuńczych

Spółdzielnia socjalna

Chorzów, zasięg regionalny

Dożywianie i opieka nad osobami potrzebującymi, wychowanie,
profilaktyka dzieci z rodzin dotkniętych biedą lub patologiami,
wsparcie dla osób bezrobotnych

Pomoc skazanym i osobom opuszczającym zakłady karne oraz
ich rodzinom w znalezieniu pracy, podnoszenie ich kwalifikacji
zawodowych, kompleksowa opieka prawna, pedagogiczna, psychologiczna, pomoc młodzieży zagrożonej patologią
Zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych w sektorze opieki
zdrowotnej i usług opiekuńczych. Podnoszenie ich kwalifikacji
zawodowych

