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Wstęp
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w ramach Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w czasie pomiędzy listopadem 2012 a lutym 2013 zrealizowało
projekt pt. „Seminaria dla LGD nt. metody aktywizacji, budowania kapitału społecznego, komplementarności i zintegrowania oraz wydanie publikacji”. Celem projektu było przekonanie lokalnych grup działania do
realizacji projektów komplementarnych i zintegrowanych, tak by w realizację założeń lokalnej strategii rozwoju włączone były różne podmioty,
które będą korzystać z wielu funduszy. Główne zrealizowane działanie
to 16 dwudniowych seminariów z częścią warsztatową. Zaproszenie do
udziału skierowane zostało do reprezentantów lokalnych grup działania,
pracowników Urzędów Marszałkowskich i Regionalnych Sekretariatów
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W cyklu seminariów – po jednym w każdym województwie – wzięło
udział ponad 400 osób. Seminaria dotyczyły teoretycznych podstaw
z zakresu aktywizacji i mobilizowania ludzi do działania, zagadnień
budowania kapitału społecznego, prezentację sprawdzonych rozwiązań stosowanych w pracy ze społecznością lokalną zwracając uwagę na
podejście zintegrowane i komplementarne w opracowywaniu strategii
i działaniach. Praca warsztatowa prowadzona aktywnymi metodami
pozwoliła uczestnikom dzielić się doświadczeniem, wspólnie wypracowywać nowe i innowacyjne pomysły by jak najlepiej wykorzystać zasoby
przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz potencjał obszarów wiejskich
korzystając również z innych środków niż Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Publikacja, którą trzymacie Państwo w ręku, jest owocem zebrania
i opracowania dobrych praktyk, które były przedstawiane przez przedstawicieli lokalnych grup działania. Naszym zdaniem przedstawione
przykłady zawierają ważne elementy, które stanowią o sukcesie, czyli:
aktywną rolę lokalnych grup działania w pobudzaniu i inicjowaniu
oddolnych działań, umiejętność korzystania z różnych źródeł finansowania, komplementarność i zintegrowanie podejść oraz spójność z założeniami lokalnych strategii rozwoju.
Mamy nadzieję, że hasło “odkryj siłę społeczności” towarzyszące działaniom CAL stanie się inspiracją dla liderów i animatorów działających
na terenach wiejskich.
Rafał Krenz, Aleksandra Dobrosielska

Stowarzyszenie LGD
„Partnerstwo Drawy”
liczba gmin: 11
region: wschodnio-południowa część województwa
zachodniopomorskiego
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.partnerstwodrawy.org

Same dobre wiadomości
Jak dotrzeć do ponad 100 tys. osób z informacją o możliwościach, jakie mają w kwestii podejmowania własnych inicjatyw? Jak w podzielonych wewnętrznie społecznościach obudzić poczucie wspólnoty? Jak
wzbudzić w nich zainteresowanie tym, co
Kapitał społeczny to siła na podsię wokół nich dzieje? Stowarzyszenie LGD
jęcie ryzyka, żeby pracować na
„Partnerstwo Drawy” znalazło odpowiedzi
rzecz innych i żeby stawiać sobie
na te pytania.
coraz odważniejsze wyzwania,
takie, które mogą dać coraz lep-

Obszar, który obejmuje swoim działaniem ta
sze efekty. Kapitał społeczny jest
LGD, nie jest łatwy do animowania. W 1945 r.,
tym, co daje społeczności poczupo drugiej wojnie światowej, niemiecka ludcie bezpieczeństwa, wzajemne
ność regionu została wysiedlona, a tereny te
zaufanie i gwarancję, że to, co
zamieszkali Polacy z różnych, wielokulturobimy, ma jakieś przełożenie na
innych ludzi.
rowych regionów, w tym z Kresów Wschodnich, także Ukraińcy przesiedleni w ramach
Krzysztof Zacharzewski,
akcji „Wisła”. W efekcie, mieszkańcy tych
prezes Stowarzyszenia
LGD „Partnerstwo Drawy”
terenów są w dużej mierze pozbawieni tożsamości lokalnej i więzi społecznych. Żeby
zainteresować ich tym, co się dzieje w ich najbliższej okolicy, pokazać,
z czego mogą być dumni i jakie mają możliwości działania w regionie,
Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy” postanowiło wydawać gazetę
„Echa znad Drawy i Gwdy”, którą prezes Stowarzyszenia, Krzysztof Zakrzewski, nazywa pismem „informacyjno-edukacyjno-optymistycznym”.
9

Czym różni się od innych pism? Przede wszystkim pozbawione jest
taniej sensacji i dołujących informacji. Jej misją jest dbanie o dobre samopoczucie mieszkańców i coraz lepszą jakość ich życia. Prezentuje
wyłącznie „dobre wiadomości”, dzięki którym mieszkańcy mogą się
dowiedzieć, co ciekawego dzieje się w ich i sąsiednich gminach, mają
możliwość poznania swoich sąsiadów, zainspirowania się ich pomysłami, dowiedzenia się czegoś na temat, np. ginących zawodów, zapoznania
się z ofertą ośrodków kultury lub okolicznych organizacji itd. W centrum
tematyki artykułów znajduje się zawsze człowiek i praca/działanie na
rzecz regionu.
Ważnym celem gazety jest także informowanie o możliwościach pozyskiwania dofinansowania na realizację projektów w ramach Stowarzyszenia, o tym, jak pisać wnioski itp., a także promowanie osób, które już
z tych możliwości skorzystały. Gazeta daje możliwość bezpośredniego
dotarcia z informacją do ludzi z dużego obszaru (11 gmin). A ludzie, którzy dzięki gazecie nie tylko są dobrze poinformowani o możliwościach
działania, ale też czytają relację tych, którym się udało – zyskują poczucie, że oni też mogą dokonać czegoś podobnego. Efekt? W ciągu sześciu
naborów na wnioski, złożono ich łącznie 248.
Gazeta ma też jeszcze jedną zaletę. – Mieliśmy dobry pomysł marketingowy, który sprawdza się zwłaszcza na terenach wiejskich. Mianowicie
gazeta jest darmowa. Więc każdy ją weźmie, żeby nią w piecu napalić –
żartuje Krzysztof Zacharzewski. I dodaje: – Ludzie najpierw biorą ją
na opał, a gdy zaczynają czytać, zaraz pytają, kiedy będzie następna.
Faktycznie, cieszy się ogromną popularnością. Każdy nakład rozchodzi
się jak świeże bułeczki. A gdy wydanie kolejnego numeru się opóźnia,
mieszkańcy dopytują w Stowarzyszeniu, kiedy się ukaże. Ci, którym nie
udało się zdobyć gazety, mogą pobrać jej elektroniczną wersję ze strony
internetowej Stowarzyszenia.
Co istotne, gazeta jest współtworzona przez mieszkańców. Każdy może
nadesłać tekst, np. relację z jakiegoś ciekawego wydarzenia artystycznego, artykuł na temat lokalnej historii czy kultury lub opowieść o zrealizowanym przez siebie projekcie czy przedsięwzięciu w regionie.
Stowarzyszenie wydaje gazetę nieprzerwanie od października 2009 r.,
raz na miesiąc, w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Jak zapewnia Krzysztof
Zacharzewski, projekt będzie kontynuowany, bo jest tego wart. – Dzięki
gazecie każdy, kto chce coś zrobić, podjąć jakieś własne działanie, wie,
jak to osiągnąć. Dajemy ludziom przejrzysty, jawny, partnerski przekaz i poszukujemy komunikacji, kontaktu z nimi. Myślę, że dzięki temu
mieszkańcy stali się odważniejsi w podejmowaniu decyzji, bardziej aktywni w pozyskiwaniu pieniędzy i też mądrzejsi o pewne doświadczenia,
10

które mają inni w tej aktywności. Poza tym ludzie są bardzo zadowoleni,
że mogą się z tej gazety czegoś dowiedzieć o miejscu, gdzie mieszkają.
To jest bardzo ważne, bo mottem naszego LGD jest, przede wszystkim,
promocja lokalności i uczenie się tej lokalności – to na niej budujemy
chęci do pracy, do rozwijania się, do przedsiębiorczości, bądź jakichś
działań społecznych – podsumowuje.

zdjęcie Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy”
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Stowarzyszenie Szanse Bezdroży
Gmin Powiatu Goleniowskiego
liczba gmin: 6
region: zachodniopomorskie, powiat goleniowski
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
szansebezdrozy.pl

Łatwiej i skuteczniej
Pobudzenie aktywności mieszkańców, zachęcenie ich do podejmowania
własnych inicjatyw, w tym także do starania się o dofinansowanie na
realizację samodzielnie przeprowadzanych projektów, nie jest sprawą
łatwą. Przyzwyczajenie ludzi do bierności, marazmu czy przeciętności
własnego życia, brak wiedzy i lęk przed skomplikowanymi procedurami – to główne trudności. Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego postanowiło się z nimi zmierzyć.
Dwa razy do roku, Stowarzyszenie Szanse Bezdroży przeprowadza nabór
wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych (warsztatów) w ramach partnerstw z LGD. Wypełnienie wniosku nie wymaga specjalnego
przygotowania, ponieważ jest to prosty formularz zgłoszenia, opracowany przez Stowarzyszenie i dostępny na jego stronie internetowej – jego
wypełnienie zajmuje nie więcej niż 15 minut. Podczas każdego naboru wybieranych jest ok. 30 wnioskodawców. Co istotne, swoje pomysły
mogą zgłaszać nie tylko stowarzyszenia, ale także rady sołeckie czy grupy nieformalne (wystarczą 3 osoby), które w normalnym trybie nie mogą
być wnioskodawcami do tzw. Małych Projektów. Zaproponowane zajęcia
zostają dofinansowane kwotą 725 zł brutto, którą otrzymuje prowadzący warsztaty instruktor (kwota pokrywa koszt przeprowadzenia zajęć,
materiałów, dojazdu). Jest to kompetentna osoba, zazwyczaj wybierana
z przygotowanej uprzednio przez LGD listy dostępnych w regionie instruktorów. Z osobami organizującymi w sołectwach warsztaty podpisywane są umowy wolontariackie oraz umowa partnerska, określająca
wzajemne obowiązki. Stowarzyszenie bierze na siebie odpowiedzialność
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za rozliczenie projektu do UM, czyli za to, co zwykłemu człowiekowi
mogłoby spędzić sen z powiek. Osoby korzystające z warsztatów muszą
zadbać jedynie o formalności związane z listami obecności, krótkim
sprawozdaniem opisowym i dokumentacją zdjęciową, przy czym w razie
jakichkolwiek problemów mogą liczyć na wsparcie pracownika LGD.
W ciągu dwóch lat (2011–2012) udało się przeprowadzić 120 różnorodnych zajęć edukacyjnych. Uczestnicy
Kapitał społeczny to pewna
warsztatów z udzielania pierwszej pomocy
masa krytyczna, wynikająca
przedmedycznej nauczyli się m.in. różnic
z więzi i relacji międzyludzkich,
w udzielaniu pomocy dorosłemu człowiektóre powstały w wyniku ich
kowi a dziecku czy niemowlakowi. Osoby,
wspólnej pracy, zaufania, budoktóre skorzystały z warsztatów rękodzielwania wspólnoty. I albo ta masa
niczych, poznały wiele ciekawych technik
krytyczna jest na tyle duża, że
np. rzeźbienia w styropianie, garncarstwa,
jest skuteczna, albo nie.
filcowania, szydełkowania, a przy tym poZbigniew Łukaszewski, prezes
budziły własną kreatywność i nauczyły się
Stowarzyszenia Szanse Bezdroży
cierpliwości. Warsztaty taneczne przyczyniGmin Powiatu Goleniowskiego
ły się do poprawy kondycji fizycznej uczestników, nauki współpracy w grupie, a także
ćwiczenia pamięci podczas powtarzania układów tanecznych. Zajęcia
o tematyce teatralno-muzycznej pozwalały z kolei na obudzenie w sobie
aktora, nabranie pewności siebie, naukę improwizacji i doskonalenie gry
na gitarze czy perkusji. Wśród innych warsztatów pojawiły się m.in. kulinarne, fotograficzne, językowe, informatyczne i wiele innych. Korzyści
odniesione bezpośrednio z warsztatów to jednak nie wszystko. Stowarzyszenie Szanse Bezdroży zadbało, by na koniec zajęć – niezależnie od ich
tematyki – pracownik LGD przeprowadził szkolenie dotyczące możliwości
podejmowania własnych inicjatyw, w tym zakładania stowarzyszeń czy
starania się o dofinansowanie do swoich projektów. Jak podkreśla pan
Zbigniew Łukaszewski, prezes Szans Bezdroży, to działanie miało kluczowe znaczenie, ponieważ wcześniej trudno było skłonić mieszkańców
do przyjścia oddzielnie na takie spotkanie informacyjne, sami z własnej
inicjatywy również nie zgłaszali się po tego typu informacje, prawdopodobnie uznając je za zbyt zawiłe. Podanie im tej wiedzy „na tacy”,
w przystępny sposób, i to w momencie, gdy właśnie doświadczyli korzyści z przedsięwzięcia, do którego kontynuacji się ich zachęca – w wielu
przypadkach odniosło oczekiwany skutek.
Potwierdzają to wyniki sondażu przeprowadzonego przez LGD Szanse Bezdroży wśród 100 osób. Aż 95% potwierdziło, iż zdobyta podczas
warsztatów wiedza jest wartościowa i będzie przez nich wykorzystywana
w przyszłości. 64% ankietowanych kontynuowało zajęcia bez wsparcia
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ze strony lokalnej grupy działania. Ponadto, 32% ankietowanych ubiegało się po warsztatach o środki finansowe u innych instytucji, a 3%
stwierdziło, że ma zamiar aplikować o środki. Na pytanie, czy pomoc ze
strony LGD zachęciła społeczność do założenia własnego stowarzyszenia,
32% odpowiedziało, że ma założone stowarzyszenie, a 26% – jest zainteresowana jego założeniem.
Jak widać z powyższych wyników, lokalna społeczność, nie tylko
widzi pożytek z warsztatów organizowanych przez LGD, ale ośmielana
drobnymi dotacjami, zaczyna sama organizować się, i aplikować o dofinansowanie swoich pomysłów – również w prywatnych fundacjach jak
Fundacja Orange czy Fundacja Tesco Dzieciom.
Budująca jest też budząca się powoli przedsiębiorczość i chęć samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest to dobry
przykład na to, że do sprawnej gospodarki lokalnej można dochodzić
inwestując w ludzi, którzy uzbrojeni w wiedzę i ośmieleni do działania
zaczynają coraz lepiej sobie radzić sami.

zdjęcia Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin
Powiatu Goleniowskiego
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LGD „Trzy Krajobrazy”
liczba gmin: 6
region: woj. pomorskie, powiat gdański
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
trzykrajobrazy.pl

Odrodzona tożsamość
Zdarza się, że tereny o ciekawej historii i kulturze na skutek dziejowych
zawirowań i braku odpowiedniej polityki lokalnej pozostają w cieniu –
niezauważane i niedoceniane, nawet przez mieszkańców. W takiej sytuacji znajdowały się Żuławy Gdańskie, gdzie kolejne pokolenia osadników
po 1945 r. nie miały „swojej historii”. Dlatego LGD „Trzy Krajobrazy” postanowiła przyKapitał społeczny to przede
wszystkim świadomość ludzi.
pomnieć tradycję tego obszaru, by pogłębić
To potencjał, dzięki któremu lutożsamość mieszkańców z regionem i spradzie oddolnie skupiają się zgodwić, że będą dumni ze swojej małej ojczyzny.

nie ze swoimi zainteresowaniami
i poglądami wokół pewnych
osób, liderów czy organizacji,
i formują różne dziedziny swojego życia. Im więcej jest takich
ludzi, tym więcej mogą zrobić
i tym silniej mogą oddziaływać
na obszar, w którym żyją.

Pierwszym krokiem ku temu było zrealizowanie profesjonalnego spektaklu „Wesele
Żuławskie z XVII w.”, który pod względem
gatunkowym dziś mógłby zyskać miano
musicalu, jednak w epoce, której dotyczy,
nazywany był śpiewogrą. Spektakl fabularnie oparty na prostej historii miłosnej, miał
Roman Grzyb, koordynator
za zadanie prezentować obyczaje i kulturę
ds. promocji i budowy marki
LGD „Trzy Krajobrazy”
Żuław Gdańskich, z dbałością o najmniejsze
szczegóły, dotyczące np. strojów czy muzyki.
Całość była konsultowana ze znawcą dziejów Gdańska, prof. Andrzejem
Januszajtisem, a do realizacji projektu udało się zaprosić wielu znanych
artystów z Trójmiasta, m.in. światowej renomy zespół wykonujący muzykę dawną – Cappella Gedanensis. Dzięki współpracy wielu partnerów
przedstawienie mogło się odbyć w tak prestiżowych miejscach, jak Teatr Wybrzeże, Teatr Atelier czy Kościół św. Jana. Ciekawy i wartościowy
aspekt spektaklu – poza promowaniem dziedzictwa kulturalnego Żuław
15

Gdańskich – stanowiła interakcja z publicznością oraz promocja lokalnych produktów. Finałem przedstawienia była bowiem weselna uczta,
do której aktorzy zapraszali widzów, a jej przygotowaniem zajęły się
okoliczne koła gospodyń wiejskich.
Spektakl spotkał się z dużym zainteresowaniem, a nawet doczekał
się krótkiej relacji w „Teleexpressie”. Co więcej, wciąż żyje drugim życiem – fragmenty spektaklu są dostępne na stronie LGD „Trzy Krajobrazy”
i mają dużo wyświetleń. Stowarzyszenie wykorzystuje też niektóre sceny
z „Wesela Żuławskiego” w prowadzonych przez siebie „Żywych Lekcjach
Historii”, które stanowią cykl objazdowych wykładów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Okazało się, że mieszkańcy zainspirowani przez Stowarzyszenie postanowili promować dalej swój region. Jedno z kół gospodyń wiejskich
zrealizowało projekt, w ramach którego uszyło historyczne stroje żuławskie na wzór tych ze spektaklu. Teraz występują w nich na różnych festynach i opowiadają o kulturze żuławskiej. Nastąpiło też ogólne ożywienie
aktywności lokalnej, widoczne w liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie do projektów – największej spośród całego okresu ogłaszania
konkursów przez Stowarzyszenie. Wśród projektów pojawiły się również
takie, które dotyczyły renowacji zabytkowych kościołów. Uaktywnili się
lokalni twórcy i wytwórcy, do czego przyczynił się kolejny projekt Stowarzyszenia, dzięki któremu stworzono markę „Trzech Krajobrazów Ziemi
Gdańskiej” i ogłoszono konkurs w trzech kategoriach: produkt spożywczy, wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze oraz inicjatywy lokalne. Zgłosiło się dużo osób, a sama gala konkursowa była okazją do poznania
się, zacieśnienia więzów i oczywiście wypromowania efektów swojej
pracy. Stowarzyszenie zamierza kontynuować konkurs w kolejnych latach i prowadzić dalsze działania umacniające wśród mieszkańców poczucie tożsamości z regionem. Pan Roman Grzyb nie ma wątpliwości, że
warto, bo, jak wyjaśnia: – Jeśli ludzie traktują obojętnie miejsce swojego
zamieszkania i nie są z nim związani, to w konsekwencji ten obszar jest
kształtowany przez kogoś innego, przez cudze potrzeby. A jeśli je lubią
i doceniają, to wówczas sami będą tworzyć to swoje miejsce do życia.
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zdjęcia LGD „Trzy Krajobrazy”
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Fundacja LGD Naszyjnik Północy
liczba gmin: 11
region: województwa pomorskie, wielkopolskie,
kujawsko-pomorskie
Źródła finansowania projektów: Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013, Program Działaj Lokalnie
w ww.lgdnp.org.pl

Niedźwiedzia siła
Stwarzając ludziom lepszą przestrzeń do życia, można sprawić, że zechcą
wypełniać ją własnymi działaniami. Przekonała się o tym gmina Czarne.
W miejscowości Bińcze znajduje się park historyczny, wpisany do rejestru zabytków. Chociaż zawsze był miejscem o wyjątkowym znaczeniu
dla mieszkańców, ze względu na historię, stare, ponad 100-letnie drzewa
i sentyment lokalnej społeczności do zlokalizowanego tam pięknego
dworu (po pożarze pozostały jedynie fundamenty), przez długi czas
stanowił miejsce zaniedbane. Gmina Czarne postanowiła to zmienić.
Już w 2007 r. opracowano projekt techniczny, związany z rewaloryzacją parku. W proces tworzenia dokumentacji zaangażowana była nie
tylko gmina, ale również mieszkańcy Bińcza. Ze względu na dużą powierzchnię parku (3,75 ha) oraz ogrom prac do wykonania, rewaloryzacja
przebiegała w kilku etapach. Na przełomie 2009/2010 na terenie parku
zbudowano świetlicę wiejską i wyposażono ją w sprzęt umożliwiający aktywizację i integrację społeczną w obszarze kultury oraz rozwijanie zainteresowań mieszkańców Bińcza (m.in. sprzęt komputerowy,
kuchnię itp.). Park został zagospodarowany na cele rekreacyjne i wypoczynkowe. Na jego obszarze powstało zadaszone miejsce wypoczynkowe – altanka, plac zabaw dla dzieci i boisko sportowe do piłki siatkowej.
W ramach kolejnego projektu (2011 r.) wykonano prace pielęgnacyjne
zieleni, oczyszczono staw, położono nawierzchnię dróg pieszych i alejek
gruntowych, posadzono drzewa i krzewy, posiano trawniki parkowe,
oraz wyposażono teren w ławki wypoczynkowe.
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Realizacja działań w parku spotkała się z entuzjazmem lokalnej społeczności. Mieszkańcy przyjęli funkcję strażników swojego dobra i wspomagali gminę we właściwej realizacji inwestycji. Działanie odegrało
ogromną rolę w integracji społeczności, jak
również zapewniło warunki dla realizacji
Kapitał społeczny to suma
wszystkich cech społeczności
dalszych przedsięwzięć kulturalnych i edulokalnej, dzięki której jest ona
kacyjnych. – Park, do którego mieszkańcy
tworzona i dzięki której wspólbali się wejść po zmroku, stał się miejscem,
nota może się rozwijać.
dokąd chętnie przychodzą – zapewnia
Magdalena Wojciechowska,
Magdalena Wojciechowska, sekretarz zasekretarz zarządu Fundacji LGD
rządu Fundacji LGD Naszyjnik Północy. OrNaszyjnik Północy
ganizowane są tam różne zajęcia dla dzieci
i młodzieży, imprezy, spotkania kulturalne
i okolicznościowe, np. dożynki, jubileusz 65-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bińczu, koncerty poezji śpiewanej. Również świetlica spełnia
ważną funkcję integrującą i aktywizującą mieszkańców – zwłaszcza tych
najmłodszych. W niej rozwijają swoje zainteresowania, uczą się i bawią.
Co jednak najważniejsze, działania na terenie parku zainspirowały
mieszkańców Bińcza do podjęcia własnej inicjatywy. Wraz z sąsiadami
z Biernatki i Raciniewa powołali do życia stowarzyszenie na rzecz rozwoju tych trzech wsi. – Uznaliśmy, że nie możemy liczyć tylko na gminę i że
jeśli sami sobie nie pomożemy, to nikt tego za nas nie zrobi – wyjaśnia
Andrzej Remus, prezes Stowarzyszenia. W przedsięwzięciu wsparła ich
Zdzisława Hołubowska, prezes LGD Naszyjnik Północy oraz Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” (które również stanowiło inspirację dla mieszkańców Bińcza). Wśród działań podjętych
przez nowo powstałe Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bińcze,
Biernatka i Raciniewo znalazła się budowa siłowni plenerowej na terenie zrewaloryzowanego parku oraz zagospodarowanie zaniedbanego
skweru, gdzie zasadzono drzewa i krzewy, postawiono ławki oraz wykonaną przez lokalnego artystę rzeźbę niedźwiedzia (dawna nazwa wsi
Bińcze – Bärenwalde – oznacza „niedźwiedzi las”). Początkowo mieszkańcy byli sceptyczni wobec przedsięwzięcia i uważali, że „i tak nic się
nie uda”, ale kiedy Stowarzyszenie zdołało pozyskać środki na projekty,
zaangażowali się w działania. – Często oceniamy ludzi przez pryzmat
stereotypów. Były takie osoby we wsi, o których miałem już wyrobione
zdanie i niczego dobrego się po nich nie spodziewałem, a okazało się, że
przyszli pomóc: sprzątali teren, kopali rowy, wykonywali naprawdę ciężką
pracę – opowiada Andrzej Remus. Jak przekonuje, teraz mieszkańcy są
dumni z tego, co udało im się razem osiągnąć. A stowarzyszenie pracuje
nad kolejnymi pomysłami. Żeby działać jeszcze skuteczniej, stworzyło
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porozumienie z sołectwami i organizacjami z terenu wsi Bińcze, Biernatka i Raciniewo (wśród partnerów są m.in. Ochotnicza Straż Pożarna, koło
gospodyń wiejskich). Spotykają się regularnie i wspólnie zastanawiają
nad nowymi przedsięwzięciami.

seminarium LGD, woj.
kujawsko-pomorskie

zdjęcia Fundacji LGD Naszyjnik Północy
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LGD „Brama Mazurskiej Krainy”
liczba gmin: 14
region: województwo warmińsko-mazurskie: powiaty nidzicki,
działdowski i szczycieński
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
lgdbmk.pl

Mała wieś wielkich możliwości
Czasami w małych miejscowościach brakuje dobrze zorganizowanych
miejsc, w których mogłyby się odbywać imprezy, wydarzenia kulturalne,
czy po prostu można byłoby odpocząć. Tymczasem potencjalnie takie miejsca są wszęKapitał społeczny to grupa osób,
która świadomie włącza się
dzie – trzeba je tylko zagospodarować. Tak
w jakieś działania, zmierzające
zrobiła Fundacja Kreolia w Jerutkach, sprado wspólnego celu. Żeby zaistwiając, że leżący odłogiem teren zamienił
niała, potrzebne jest stworzenie
się w centrum społecznego życia wsi.
pozytywnych i sprzyjających
warunków do tego zgodnego
działania oraz cel, który będzie
tę grupę jednoczył.

Na obszarze jednej działki, której gospodarzem jest Fundacja, dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem LGD „Brama
Joanna Gawryszewska, prezes
Mazurskiej Krainy”, wsparciu Rady SołecFundacji na rzecz Wspierania
kiej oraz zaangażowaniu mieszkańców JeruRozwoju Kreatywności oraz Roztek, w ciągu dwóch lat udało się powołać do
woju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina
życia Sielski Amfiteatr (2011 r.) oraz Polanę
Kreatywności
Rekreacji i Sportu (2012 r.). Zanim pojawił
się amfiteatr, wszystkie imprezy i wydarzenia artystyczne we wsi odbywały się w miejscach przypadkowych,
nieprzeznaczonych do takich celów. Zbudowano go, wykorzystując budynek starej stodoły, na ścianie której powstaje w trakcie imprez scena
letnia, a wokół postawiono ławki, zapewniające 120 miejsc siedzących,
oraz upiększono teren zielenią posadzoną na stworzonym nasypie. Stan
pierwotny tego miejsca wymagał bardzo dużego nakładu pracy fizycznej.
W wyrównanie terenu i inne ciężkie prace ziemne mocno zaangażowali
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się mieszkańcy, zarówno miejscowi rolnicy, którzy w tym celu użyli swoich maszyn, jak i lokalna młodzież. Chociaż amfiteatr nie jest jeszcze
w pełni gotowy do profesjonalnej działalności (trzeba doprowadzić stałe
łącze energetyczne), od razu po powstaniu zaczął tętnić życiem. Odbyły
się w nim m.in. dwie cykliczne imprezy organizowane przez Fundację
Kreolia – Festiwal Młodych Talentów oraz Ogólnopolski Rajd Nawigacyjny, a także koncerty chóralne, które również należą do tradycji tej wsi.
Wydarzenia cieszyły się dużo większym zainteresowaniem niż w latach
poprzednich – nie ma wątpliwości, że nowe miejsce, zapewniające wygodę, komfort i większy profesjonalizm pod względem organizacji imprez,
było lokalnej społeczności potrzebne (wcześniej podobne wydarzenia
odbywały się np. na terenie boiska). Nie bez znaczenia jest również fakt,
że do Jerutek zaczęli chętniej przyjeżdżać mieszkańcy z sąsiednich wsi
(Sielski Amfiteatr jest jedynym tego typu obiektem w gminie).
W 2012 r. zagospodarowano kolejną część działki, która ze względu
na swoje ukształtowanie (teren zielony, polno-leśny) od razu wydał się
Fundacji idealnym miejscem na utworzenie Polany Rekreacji i Sportu. Na
tym terenie powstało wielofunkcyjne boisko sportowe, na którym będzie
można zagrać m.in. w siatkówkę, tenisa czy badmintona; zbudowano
dużą wiatę drewnianą, gdzie można odpocząć lub usiąść przy grillu;
rozplanowano wiele innych miejsc do odpoczynku, stawiając w nich
ławeczki, a także zagospodarowano część obszaru na pole biwakowe.
W tworzenie Polany również zaangażowali się mieszkańcy, zwłaszcza
drużyna piłkarska, działająca przy Fundacji, dla której naturalnym odruchem był udział w organizacji przestrzeni, która w przyszłości im posłuży. Pomagała też gmina, udostępniając maszyny ciężkie. Inauguracja
Polany planowana jest na wiosnę 2013 r. Mimo iż jej teren jest ogrodzony
i należy do Fundacji, będzie udostępniany – bezpłatnie – wszystkim, którzy tego zapragną, nie tylko zorganizowanym grupom ze szkół, klubów
sportowych, czy innych organizacji, ale także grupom nieformalnym,
zwykłym mieszkańcom – został przecież stworzony z myślą o nich. Również Sielski Amfiteatr, gdy tylko doprowadzi się stałe łącze energetyczne,
będzie otwarty dla każdego, kto zechce zorganizować w nim własną
imprezę czy przedsięwzięcie. Fundacja w bieżącym roku zamierza także
zagospodarować pozostałą część działki, na której powstanie Galeria
pod Niebem Kreolii – otwarta na wszelkie działania z zakresu sztuk
pięknych. W obiekcie, który ma powstać, Fundacja planuje organizację
zarówno działań edukacyjnych, warsztatowych, jak i typowo prezentacyjnych. W galerii będzie można eksponować obrazy i inne dzieła sztuki,
a w ramach planowanego kompleksu wodno-roślinnego powstaną miejsca do prezentacji rzeźb i innych form przestrzennych.
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Joanna Gawryszewska, prezes Kreolii, podkreśla, że poza bezpośrednimi korzyściami płynącymi z powstania Sielskiego Amfiteatru oraz Polany Sportu i Rekreacji dla lokalnej społeczności, ważnym efektem tych
projektów było zauważenie i docenienie wysiłku mieszkańców Jerutek
przez innych. Coraz więcej mówi się o Jerutkach, o tym, że ludzie z tej
miejscowości potrafią się zmobilizować i wspólnie coś zrobić, coraz chętniej przyjeżdżają tu osoby z innych miejscowości. A to przekłada się na
poczucie wartości lokalnej społeczności. Mieszkańcy tej małej, niezauważanej wcześniej wsi, poczuli, że pełnią ważną rolę w gminie. I chcą
dalej angażować się na rzecz wspólnego dobra. Częściej rozmawiają ze
sobą o tym, co jeszcze można poprawić we wsi i naradzają się z Fundacją,
w czym mogą pomóc. Umiejętność współpracy oraz zapał, podbudowany
wiarą w siebie zaowocowały też tym, że w 2012 r. mieszkańcy Jerutek
świetnie się zaprezentowali na – organizowanym co roku – Turnieju Wsi
Gminy Świętajno i po raz pierwszy od wielu lat zdobyli pierwsze miejsce.

zdjęcia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”
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Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał
Elbląski Lokalna Grupa Działania
liczba gmin: 12
region: województwo warmińsko-mazurskie
źródła finansowania projektu: Oś 4 Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu
Łączy ich coraz więcej
Świetlica wiejska może być miejscem, w którym ludzie realizują swoje
pasje, uczą się nowych kompetencji i rozwijają zainteresowania, zgodnie ze swoimi potrzebami i marzeniami. Takim miejscem stała się dla
mieszkańców Weklic, którzy dzięki wsparciu gminy, Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski, wcielili w życie
swoje pomysły na rozwój społeczny wsi.
Pierwszy impuls do „ożywienia” świetlicy dała gmina Elbląg, która
w 2010 r. w ramach projektu przeprowadziła remont i zorganizowała
pięć imprez integracyjnych. Rok później mieszkańcy wzięli sprawy we
własne ręce, zmotywowani przez zatrudnionego w Stowarzyszeniu Łączy
Nas Kanał Elbląski animatora rozwoju lokalnego. Podczas warsztatów
dotyczących aktualizacji Planu Odnowy Sołectwa Weklice, wypracowali
zadania do realizacji. Przekrój wiekowy uczestników warsztatów był
szeroki, jednak najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku szkolnym – ich marzenia znalazły odzwierciedlenie w przyjętym planie.
Konsekwencją tego spotkania było złożenie trzech wniosków o dofinansowanie unijne dla zaplanowanych działań, z czego pierwszy – już zrealizowany – dotyczył wyposażenia świetlicy w różne sprzęty potrzebne
do prowadzenia warsztatów tanecznych, kulinarnych, informatycznych
i historycznych.
Wniosek w imieniu mieszkańców złożyła Ochotnicza Straż Pożarna,
a gmina Elbląg zaoferowała nieoprocentowaną pożyczkę na realizację
projektu, jednak nie obyło się bez trudności – m.in. z dokonywaniem
płatności przelewem za zakupione sprzęty, ponieważ małe stowarzyszenie, jakim jest OSP, nie wzbudzało zaufania usługodawców. Również
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kwestie związane z księgowością i rozliczaniem projektu stanowiły nie
lada wyzwanie – OSP nie prowadziło wcześniej księgowości, a dla mieszkańców Weklic był to pierwszy samodzielny projekt. Na szczęście, z pomocą Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski wszystkie przeszkody
udało się pokonać. LGD udostępniła wszelkie wzory dokumentów – od
zamówień, umów, rachunków, raportów kasowych, po wzory sprawozdań, notatek i dokumentowania realizacji
zadania. Podpowiadano, jak rozwiązać proKapitał społeczny to aktywni,
zdeterminowani ludzie, lokalne
blem prefaktur, jak opisywać dokumenty
środowiska i ich liderzy, zdolni
księgowe i finansowe itd. Wsparcia udzieliła
„zarazić” innych swoją aktywnotakże lokalna działaczka, pełniąca funkcję
ścią; ludzie chcący i potrafiący
sołtysa i radnej gminy. W rezultacie zrealirozwiązywać swoje problemy,
zowano wszystkie zamierzenia.
ale także z ogromną życzliwością
Warsztaty kulinarne i informatyczne
pomagający innym w rozwiązypozwoliły uczestnikom rozwinąć swoje zawaniu ich problemów.
interesowania. Podczas warsztatów histoStanisława Pańczuk, prezes
rycznych zbierano materiały o niezwykle
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał
bogatej historii miejscowości (w Weklicach
Elbląski
jest największe i najcenniejsze cmentarzysko kultury gockiej), co przyczyniło się do
budowania i wzmacniania lokalnej tożsamości. Z kolei warsztaty taneczne, skierowane do dzieci, zapewniły najmłodszym zdrowy ruch i świetną
zabawę. Wyposażenie świetlicy w sprzęt komputerowy, nagłośnieniowy,
meble użytkowe oraz sprzęty kulinarne pozwala na kontynuację podobnych inicjatyw w przyszłości. Najważniejsze korzyści wypłynęły jednak
ze wspólnego, solidarnego działania, dzięki któremu mieszkańcy wsi
zacieśnili więzy. Nie do przecenienia jest także udział w projekcie dzieci, które od najmłodszych lat uczą się, że dzięki wspólnemu wysiłkowi
i determinacji, można wiele osiągnąć.
Co istotne, mieszkańcy Weklic byli pierwszymi w tej części LGD, którym udało się pozyskać fundusze z dotacji, zrealizować zadanie, rozliczyć je i oddać pożyczone od gminy pieniądze. Udana realizacja tego
projektu dała im odwagę do dalszego działania. Przy następnych nie
potrzebują już większego wsparcia doradczego LGD. Kolejne dwa projekty, które będą realizować w 2013 r., dotyczą budowy boiska wiejskiego
i zaopatrzenia w sprzęt sportowy oraz zagospodarowania centrum wsi.
Zainspirowali też podobne zmiany w innych miejscowościach – mieszkańcy dwóch z nich złożyli wnioski o dofinansowanie na własne projekty,
w sąsiedztwie powstały też trzy nowe organizacje pozarządowe oraz trzy
plany odnowy miejscowości.
25
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Lokalna Grupa Działania
„Fundacja Biebrzańska”
liczba gmin: 12
region:województwo podlaskie
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.biebrza-leader.pl

Wystarczył tylko impuls
Projekt Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Biebrzańska” przyczynia
się do promowania walorów przyrodniczych i kulturowych kilku gmin
położonych w sąsiedztwie rzeki Biebrzy poprzez tworzenie ekomuzeów.
Kapitał społeczny to zasoby
Tytuł projektu „Biebrzańskie Ekomuzea”
ludzkie razem z ich doświadczenie jest przypadkowy. – Skąd pomysł na
niem, zaangażowaniem, historią,
to określenie? Inspiracją było nasze poumiejętnościami, chęciami
łożenie geograficzne i historia. Specyfiką
i wiedzą. Najważniejsze jest to,
naszego regionu jest tradycyjna drewniana
że zasoby ludzkie zawsze stanoarchitektura oraz zachowane układy przewią kapitał, tylko czasem należy
strzenne, nadające temu miejscu charakter
go wydobyć i tym zachęcić do
działania.
„swojskości”. Nadal ważne są w tym regionie tradycyjne umiejętności rzemieślnicze,
Anna Wirkowska, pracownik
przy obsłudze projektów
wzornictwo i potrawy kuchni regionalnej.
w Lokalnej Grupie Działania
Przedsięwzięcie „Biebrzańskie Ekomuzea”
„Fundacja
Biebrzańska”
jest w oczywisty sposób nastawione na
ochronę i ekspozycję unikatowych wartości
lokalnego dziedzictwa, sposobu życia mieszkańców, poprzez prezentacje
i warsztaty dla turystów – wyjaśnia Anna Wirkowska, pracownik przy obsłudze projektów w Lokalnej Grupie Działania „Fundacja Biebrzańska”.
Działanie to bazuje na kapitale społecznym mieszkańców, ich zaangażowaniu i aktywności. Aby zainteresować mieszkańców ideą projektu fundacja zorganizowała szkolenie, podczas którego można było
dowiedzieć się, czym są ekomuzea i dlaczego ich funkcjonowanie jest
potrzebne gminom. W warsztatach wzięło udział około 40 osób, które
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początkowo dość sceptycznie odnosiło się do przedstawianych informacji. Spotkania te pokazały jednak, że w mieszkańcach drzemie duży
potencjał i należy go odpowiednio wykorzystać.
Po warsztatach, stworzono ekspertyzy, dotyczące zasobów i możliwości wykorzystania walorów danego miejsca. Poszukiwano charyzmatycznych liderów, dla których miejsce, w którym żyją, jego historia i tradycje
są nadal czymś ważnym i dzięki temu ich potencjalne działania mogą
być w przyszłości interesujące dla innych. W konkursach przeprowadzonych na wsparcie szkoleniowo-doradcze dla planowanych do utworzenia
ekomuzeów, do tej pory wzięły udział trzy grupy inicjatywne z Lipska,
Sztabina, Dąbrowy Białostockiej i Korycina. Maję one charakter nieformalny, zawiązały się po to, aby uczestniczyć w konkursie i skupiają
wokół siebie lokalnych liderów.
Grupy skorzystały z szansy, którą dała im fundacja. Po konkursie
stworzono specjalne opracowania, wykorzystane później przez zaangażowane kolektywy z gmin. W Lipsku przeszkolono grupę przewodników, zdobyli oni wiedzę na temat historii, tradycji i ciekawych miejsc
znajdujących się w obszarze działania. W efekcie, przygotowani do pracy
przewodnicy oprowadzają obecnie turystów po terenie gminy. Wydano
również publikacje na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego.
Z kolei w Sztabinie zaangażowano mieszkańców w odkrywanie dziedzictwa swojego obszaru, dzięki temu powstała tam książka „Ścieżki
Brzostowskiego w gminie Sztabin”.
Projekt ten jest świetnym przykładem tego, jak można budować kapitał społeczny. W tym przypadku wystarczył impuls ze strony lokalnej grupy działania, która zorganizowała konkurs i udzieliła wsparcia
merytorycznego. To zachęciło lokalne grupy inicjatywne do twórczych
działań. Mieszkańcy mieli ciekawe pomysły na realizację swoich planów,
potrzebowali jedynie niewielkiej pomocy, którą zaoferowała im Fundacja Biebrzańska. Rejon rzeki Biebrzy zawsze był gratką dla pasjonatów
pięknej przyrody, ale teraz mieszkańcy mają możliwość jeszcze lepszego
wykorzystywania turystycznego bogactwa tego miejsca.
Wszystko wskazuje na to, że ekomuzea nadal będą w tym regionie powstawać. – W dalszym ciągu czeka nas wytężona praca, tworzenie miejsc,
które będą „bazą dla ekomuzeów”. Już teraz na naszym terenie powstają
prywatne ekomuzea i myślę, że jest to dobry prognostyk na przyszłość –
stwierdza Anna Wirkowska.
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Lokalna Grupa Działania
„Puszcza Białowieska”
liczba gmin: 11
region: województwo podlaskie, powiat hajnowski i bielski
źródła finansowania projektu: Oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, pośrednio środki Fundacji
Wspomagania Wsi, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych
w ww.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Kraina aktywnych obywateli
W atrakcyjnym turystycznie regionie Puszczy Białowieskiej na Podlasiu
zawsze funkcjonowało wiele gospodarstw agroturystycznych. Ponieważ
właściciele działali samodzielnie, trudno im było konkurować z większymi podmiotami. Aby temu zaradzić postanowili połączyć siły.
Sytuacja, w której gospodarstwa działają na własną rękę i nie istnieje
opracowany, jednolity system promocji produktów turystycznych i walorów kulturowo-przyrodniczych regionu, nie jest korzystna zarówno dla
gmin, jak i samych mieszkańców. Chociażby dlatego, że rozdrobnione
podmioty nie są w stanie dopasować się do wymagań turystów w takim
zakresie, jakim mogłyby to robić działając wspólnie. W regionie Puszczy
Białowieskiej stopniowo sobie to uświadomiono. Aby zmienić zaistniałą
sytuację, lokalni liderzy podjęli w kilku gminach szereg inicjatyw, zmierzających do stworzenia charakterystycznej i związanej ze specyfiką
regionu oferty gospodarstw agroturystycznych, która przyczyni się do
wykreowania spójnego wizerunku oraz podniesienia jakości świadczonych usług.
Na początku przeprowadzono cykl szkoleń finansowanych ze środków
Fundacji Wspomagania Wsi, które miały na celu podniesienie wiedzy
i umiejętności w zakresie świadczenia usług turystycznych. Działanie
to spotkało się z dużą aprobatą wśród lokalnych społeczności. Wzięło
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w nich udział aż 70% właścicieli „agroturystyk”. Wpłynęły one również
w znaczący sposób na integrację i zacieśnianie więzi w tym środowisku.
Stały się przyczynkiem nie tylko do bliższego poznania, ale i wymiany doświadczeń. Bardzo istotny jest fakt, że w końcowej fazie szkoleń
uczestniczyły osoby, które jeszcze nie posiadają kwater i nie prowadzą działalności
Kapitał społeczny to zbiór
formalnych i nieformalnych
agroturystycznej, ale rozważają podjęcie
powiązań oraz relacji, występutakiego kroku w przyszłości. Warsztaty pojących pomiędzy jednostkami
zwoliły im zdobyć wiedzę, która być może
i organizacjami, powstałymi
kiedyś przekuje się w konkretne inicjatywy
w wyniku realizacji wspólnych
dla regionu.
celów, a także pozytywne nastaO tym, że spotkania nie poszły na marne,
wienie do siebie, kształtujące
świadczy również to, że grupa najaktywpostawy społeczne, umożliwianiejszych kwaterodawców wzięła czynny
jące w przyszłości dalszy rozwój
wzajemnie korzystnych relacji.
udział w zakładaniu Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, funkcjonującej
Eugeniusz Kowalski, koordynator
w ramach Pilotażowego Programu Leader+.
projektu w Lokalnej Grupie
Działania „Puszcza Białowieska”
Ponadto kilku liderów, którzy wyłonili się
podczas warsztatów, stworzyło i przeprowadziło w latach 2007–2008 projekt pt. „Opracowanie koncepcji i wdrożenie
wewnętrznego systemu kategoryzacji agrokwater i innych obiektów turystycznych”. W ramach tej inicjatywy opracowano podstawy systemu,
dotyczącego tworzenia markowego produktu turystyki wiejskiej. Ponieważ założono, że celem ma być utworzenie grupy „markowych kwater
agroturystycznych Krainy Żubra”, niezbędne były kolejne warsztaty dla
właścicieli gospodarstw – tym razem dotyczące standardów jakościowych, które należy spełnić, żeby należeć do tej grupy. Wreszcie nastąpiła weryfikacja kwater zgłoszonych w konkursie. Spośród 160 zgłoszeń
wybrano 30 najlepszych gospodarstw agroturystycznych. W ten sposób
powstała sieć kwater, które dzięki wysokiej jakości świadczonych przez
siebie usług, stanowią turystyczną wizytówkę regionu i wpływają na
lepsze postrzeganie Puszczy Białowieskiej przez osoby, które przyjeżdżają tam wypocząć. Co istotne – to, że musiano odrzucić zgłoszenia kilku
kwaterodawców nie spowodowało podziałów wewnątrz tego środowiska. – Ci, którzy nie mogli spełnić wysokich, postawionych przed nimi
wymagań, wcale się nie wycofali z całego procesu, wręcz przeciwnie – po
pewnym czasie poprosili o przeprowadzenie ponownej weryfikacji obiektów – zapewnia Eugeniusz Kowalski, koordynator projektu.
Budowanie kapitału społecznego w Puszczy Białowieskiej przyniosło pozytywne, długofalowe efekty. Oprócz tego, że środowisko stało się silnie zintegrowane, powstało również drugie stowarzyszenie
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agroturystyczne. Same stowarzyszenia i indywidualni członkowie
aktywnie uczestniczą w życiu społecznym regionu. Wielu z nich jest
członkami zarządu lokalnej grupy działania, niektórzy współuczestniczyli w zakładaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy
Białowieskiej”.

zdjęce Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
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Fundacja „Porozumienie
Wzgórz Dalkowskich”
liczba gmin: 12
region: województwa lubuskie i dolnośląskie
źródła finansowania projektu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w ww.wzgorzadalkowskie.pl

Kobiety zaangażowane
Kryzys społeczeństwa obywatelskiego w Polsce odbija się w szczególnie
niekorzystny sposób na aktywności kobiet z obszarów wiejskich. Są
jednak miejsca w Polsce, takie jak gminy znajdujące się na terenie województw lubuskiego i dolnośląskiego, gdzie
skutecznie walczy się z tym problemem poKapitał społeczny to ludzie,
którzy chcą razem działać dla
przez rozsądne działania, budujące kapitał
dobra wspólnego, na rzecz
społeczny.

lokalnej społeczności. Cechy
ludzi, którzy tworzą kapitał społeczny to otwartość na poglądy
i pomysły innych oraz empatia
i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

W projekcie „BABSKA Akademia – czyli
METAmorfoza” przeprowadzonym w 2010
roku przez Fundację „Porozumienie Wzgórz
Dalkowskich” razem z partnerami, wzięły
udział kobiety zamieszkujące tereny wiejMariola Włodarczak, specjalista
skie, zaangażowane w działalność spodo spraw promocji i informacji
łeczną lub zamierzające taką działalność
w Fundacji „Porozumienie Wzgórz
rozpocząć. Jego głównym założeniem była
Dalkowskich”
aktywizacja kobiet w wymiarze zawodowym, edukacyjnym, społecznym i osobistym, która w przyszłości ma
zaowocować intensyfikacją inicjatyw społeczno-gospodarczych na rzecz
środowiska lokalnego. W 20-osobowej grupie kobiet, biorących udział
w projekcie, znalazły się sołtyski, radne gmin, działaczki kół gospodyń
wiejskich, stowarzyszeń, gospodynie domowe. Różnił je wiek, wykształcenie i status zawodowy, ale łączyła potrzeba aktywności społecznej.
W ramach projektu odbyło się kilka modułów szkoleniowych, które
dotyczyły, m.in. przełamywania stereotypów społecznych związanych
z płcią, kreowania własnego wizerunku, ustalania kierunków własnego
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rozwoju i określenia swoich talentów, nabywania umiejętności potrzebnych do pełnienia roli animatorki i liderki społecznej w swojej gminie.
Podczas warsztatów uczestniczki Akademii przyswoiły wiedzę na temat
tego, jak komunikują się ludzie, na jakie bariery można napotkać w tym
procesie i jak je przełamywać. Niezwykle istotne było także szkolenie
związane ze sposobami i źródłami pozyskiwania środków finansowych
na realizację projektów. Warsztaty nie ograniczały się tylko do teorii, ale
obejmowały też ćwiczenia praktyczne, które w założeniu miały zostać
wykorzystane w działalności społecznej.
Już teraz można stwierdzić, że rezultaty wynikające z działań projektowych były imponujące. Uruchomiony został Punkt Konsultacyjny,
w którym zainteresowane kobiety otrzymywały porady specjalistów,
dotyczące wszystkiego, co wiąże się z aktywnością społeczną – prowadzeniem działalności gospodarczej, pozyskiwaniem środków unijnych, czy tworzeniem wniosku. Zorganizowano również wśród pań
konkurs na najlepszy projekt. Jego wyniki ogłoszono podczas konferencji podsumowującej. Najciekawsze pomysły animatorek zostały nie
tylko uhonorowane nagrodami rzeczowymi, ale również są one obecnie
przygotowywane do złożenia w formie projektów, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i podejścia Leader w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Istotne jest również
to, że przedstawiciele władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych
zaproszeni na konferencję, mogli osobiście przekonać się, że w paniach
tkwi duży potencjał społeczny oraz kreatywność. Przedstawiły one np.
pomysły związane z agroturystyką, rozwojem edukacji, promocją lokalnych przedsiębiorstw, wspieraniem dziedzictwa kulturowego – czyli
ożywieniem i pobudzeniem do działania swoich środowisk. Przede
wszystkim było widać dużą chęć i motywację do tego, żeby idee wcielać
w życie. Wszystko to zostało dostrzeżone i docenione przez partnerów
społecznych i zapewne w przyszłości będzie wykorzystane przy bezpośredniej współpracy z animatorkami społecznymi.
Dowodem tego, jak pozytywnie projekt wpłynął na panie, które w nim
uczestniczyły, jest to, że już po jego zakończeniu zdecydowały się na
kandydowanie do Rad Sołeckich i Rad Gmin w wyborach samorządowych. I była to bardzo trafna decyzja! Spośród dwudziestu kobiet, aż pięć
zostało radnymi gmin, a cztery sołtyskami swoich wsi. Trudno o bardziej
skuteczny efekt projektu, którego założeniem była aktywizacja społeczna kobiet. W gminach, z których pochodzą, już chyba nikt nie ośmieli się
stwierdzić, że panie nie powinny angażować się w obywatelskie działania. Nadają się przecież do tego doskonale.
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seminarium LGD,
woj. dolnośląskie
zdjęcia Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
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Stowarzyszenie LGD
Bory Dolnośląskie
liczba gmin: 10
region: województwo dolnośląskie i lubuskie
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.bory.org.pl

Na szlaku współpracy
Wspólne działania przyczyniają się nie tylko do zacieśniania więzów
społecznych, ale niekiedy wpływają również na osiąganie osobistych
korzyści oraz promocję regionu. Z takiego założenia wyszli mieszkańcy
gmin w Borach Dolnośląskich, którzy swój pomysł na stworzenie szlaku
konnego postanowili wcielić w życie dzięki pomocy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie.
Projekt realizowany był w 2010 roku, przy współpracy trzech partnerów:
Zamku Kliczków sp. z o.o., Gospodarstwa Agroturystycznego „U Jasinka”
pana Jana Bodziannego oraz Gospodarstwa Agroturystycznego w Bogumiłowie państwa Marka i Aliny Czajkowskich. Szlak konny, który
został utworzony, łączy obszar trzech gmin i przebiega wokół hotelu Zamek Kliczków oraz dwóch niewielkich gospodarstw agroturystycznych
w Bogumiłowie oraz Kościelnej Wsi. Nie ma w tym żadnego przypadku. – To właśnie właściciele tych podmiotów wykazali się kreatywnością
i byli pomysłodawcami projektu. Zwrócili się do nas o pomoc w zdobyciu środków finansowych na jego realizację, a ponieważ ta idea bardzo
nam się spodobała – zgodziliśmy się. Pomogliśmy w napisaniu wniosku
o przyznanie pomocy i w rozliczeniu projektu – tłumaczy Jolanta Marciniak-Sych, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich.
Pomysł w założeniu miał uatrakcyjnić ofertę turystyczną regionu i już
po jego zakończeniu można stwierdzić, że cel ten został osiągnięty. Po
wyznaczeniu 60-kilometrowego szlaku i przeprowadzeniu szkolenia
z zakresu sieciowania produktów turystycznych, beneficjenci przygotowali atrakcyjne oferty pobytowe dla turystów, po to, by przemierzając
36

trasę szlaku, mieli oni możliwość skorzystania z komfortowego noclegu
i smacznego cateringu. Ułatwieniem było to, że szlak został wyznaczony
na trasie bogatej w dobrą infrastrukturę turystyczną.
Oprócz pozytywów związanych z promowaniem walorów turystycznych gmin, projekt korzystnie wpłynął na zacieśnianie więzów
społecznych pomiędzy podmiotami, a także zobligował je do jeszcze
intensywniejszej współpracy. W związku
z tym, że pomysł pochodził bezpośrednio
Kapitał społeczny to tworzenie więzów społecznych oraz
od tych podmiotów , stowarzyszenie uzgadporozumienia pomiędzy ludźmi,
niało z nimi treść projektu. Istotne jest to,
po to, żeby mogli działać
że właściciele gospodarstw oraz hotelu nie
wspólnie, a nie tylko w sposób
są nastawieni tylko i wyłącznie na osobiste
indywidualny.
korzyści, ale również wzajemnie polecają
Jolanta Marciniak-Sych,
swoje usługi turystom. Na przykład w hospecjalista ds. rozwoju obszarów
telu „Zamek Kliczków” proponuje się klienwiejskich
tom kuchnię myśliwską w gospodarstwie
agroturystycznym w Bogumiłowie. Ktoś,
kto odwiedzi Kliczków, może przy okazji udać się do innych, małych gospodarstw, które są w pobliżu. To tworzy specyficzną nić porozumienia,
służy integracji wokół idei i uświadamia, że warto działać razem, a nie
indywidualnie.
W związku z tym, że szlak konny już istnieje, nie ma wątpliwości,
że ta inwestycja w kapitał społeczny ma charakter trwały. Otwiera to
przed podmiotami odpowiedzialnymi za turystykę wiele możliwości
współpracy. Już po zakończeniu projektu organizowały one rajdy oraz
imprezy plenerowe, aby dodatkowo uatrakcyjnić pobyt turystom. Cały
czas występuje więc interakcja, zapoczątkowana przecież jeszcze przed
rozpoczęciem projektu. Dodatkowo działania Stowarzyszenia Bory Dolnośląskie nastawione są na pogłębianie współpracy. – W przyszłości
będziemy realizować w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
kolejne projekty, które będą polegały na rozbudowie szlaków konnych
również w innych gminach. Dzięki wspólnym działaniom z innymi lokalnymi grupami działania powstanie około 600 kilometrów szlaków konnych.
To będzie szansa dla beneficjentów poprzedniego projektu na to, żeby
nawiązać relacje z nowymi podmiotami i realizować interesujące pomysły – ocenia Jolanta Marciniak-Sych.
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Stowarzyszenie KOLD
liczba gmin: 7
region: województwo wielkopolskie
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.kold.pl

Podaj dalej!
Piłka nożna pozwala nauczyć dzieci i młodzież aktywności ruchowej,
działania w zespole, współpracy, zdrowej rywalizacji i zasad fair play.
Okazuje się, że może integrować nie tylko
zawodników, ale też o wiele szersze grupy
Kapitał społeczny buduje się
przez angażowanie lokalnej
ludzi. Przekonało się o tym Stowarzyszenie
społeczności, jej integrację,
KOLD, dzięki któremu cały obszar LGD stał
wspólne działania prowadzące
się sprawnie działającą drużyną.

do lepszego życia na danym
terenie. Kapitał społeczny
może być budowany oddolnie
albo dzięki jakiejś organizacji,
a potem jest już dalej rozwijany
przez lokalną społeczność.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012
były świetnym pretekstem do tego, by zorganizować podobne rozgrywki, ale dla
młodzieży. Stowarzyszenie KOLD zaprosiło
w tym celu do współpracy wszystkie siedem
Ireneusz Witkowski, członek
gmin wchodzących w skład LGD, a także ich
zarządu Stowarzyszenia KOLD
gminy partnerskie – zarówno polskie, jak
i zagraniczne (ze Słowenii, Litwy, Słowacji, Niemiec i Estonii). W sumie zorganizowano 24 drużyny, składające
się z uczestników w wieku 12–13 lat. Przedsięwzięcie było nie lada wyzwaniem organizacyjnym, dlatego przygotowywano się do niego przez
prawie rok. Mecze odbywały się przez trzy dni we wszystkich siedmiu
gminach należących do LGD KOLD, a finał – w Pniewach. Impreza skutecznie zintegrowała ze sobą gminy, zaktywizowała liczne organizacje
i lokalną społeczność.
Czy trudno było zaangażować mieszkańców w organizację Mini Euro
2012? – Jestem z wykształcenia nauczycielem i wiem, że najłatwiej jest
trafiać do rodziców przez dzieci. Dzieci, dla których był organizowany ten
39

turniej, automatycznie włączały w to swoich rodziców – opowiada pan
Ireneusz Witkowski ze Stowarzyszenia KOLD. Rodzice pomagali przede
wszystkim wypełniać czas wolny uczestnikom turnieju. Razem z animatorami sportowymi organizowali spotkania popołudniowe dla dzieci –
niektóre były zaplanowane, inne wynikały spontanicznie z inicjatywy
rodziców. Wymyślali im gry, zabawy, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Na
te spotkania zapraszana była też lokalna młodzież, dzięki czemu dzieci
nawiązywały nowe kontakty, a także miały okazję poznać zwyczaje
i kulturę innych narodów (dzieci z zagranicy m.in. prezentowały typowe
dla swoich regionów zabawy). Niektóre wymieniły się adresami e-mail
i nadal utrzymują kontakt przez Internet.
Głównym celem Mini Euro 2012 była promocja piłki nożnej wśród
dzieci i młodzieży, jako zdrowej aktywności ruchowej. Wiązało się to
z promocją samych boisk – orlików, które choć są w każdej gminie, to
korzystały z nich jak dotąd niemal wyłącznie kluby sportowe. – Chcieliśmy, aby wreszcie zaczęły z nich korzystać grupy nieformalne, dzieci,
młodzież, ale też ich rodzice, zwykli ludzie – dodaje Witkowski. I udało
się! Już w trakcie turnieju rodzice, którzy przychodzili dopingować dzieci,
umawiali się na prywatne rozgrywki w swoim gronie. Także dzieci i młodzież korzystają teraz z orlików o wiele chętniej i częściej.
Co istotne, piłkarskie emocje nie wygasły wraz z zakończeniem projektu. Przeciwnie, w związku z ogromną popularnością i sukcesem imprezy,
burmistrzowie i wójtowie zwrócili się do Stowarzyszenia z prośbą, by
w przyszłym roku ponowiło przedsięwzięcie. Stowarzyszenie jednak
odmówiło. – Zależało nam na tym, żeby gminy i inne organizacje wzięły
sprawę we własne ręce. Dlatego powiedziałem: „My wam pokazaliśmy
jak to zrobić, teraz wasza kolej” – wyjaśnia Ireneusz Witkowski. Bodziec
okazał się skuteczny. Już we wrześniu 2012 r. gmina Lwówek zrobiła swój
mini-turniej, na podobnej zasadzie, tzn. zaprosiła swoje gminy partnerskie, a nawet ta współpraca się rozszerzyła, bo ich gminy partnerskie zaprosiły także swoje gminy partnerskie. W dodatku porozumienie okazało
się trwałe, i w tym roku dwie zagraniczne gminy zapraszają do siebie
młodzież z terenu LGD KOLD – gmina z Niemiec zaprasza gminę Lwówek,
a gmina z Estonii zaprasza gminę Duszniki, więc tym razem polskie
dzieci będą miały okazję zagrać za granicą. W tym roku również klub
sportowy z gminy Lwówek ma zamiar zorganizować taki turniej. – Widać,
że ludzie nauczyli się współpracy, działania dla innych ludzi i chyba też
zrozumieli, że wspólnym działaniem możemy rozwijać nie tylko siebie, ale
również innych – podsumowuje Witkowski.
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Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo
dla Krajny i Pałuk”
liczba gmin: 5
region: województwo kujawsko-pomorskie, powiat nakielski
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013, FIO, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
w ww.krajna-paluki.cna.org.pl
W regionie siła
Bardzo często nie doceniamy regionów, które zamieszkujemy. Rolą lokalnych stowarzyszeń jest właśnie uświadamianie ludzi w tym zakresie
i tworzenie takich projektów, które przyczyniają się do promocji gmin
i miasteczek przy udziale obywateli. O tym, że jest to możliwe świadczą
działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla
Krajny i Pałuk”.
Projekt „Ekomuzeum Doliny Noteci” był realizowany w latach 2008–2009
na obszarze kilku gmin w powiecie nakielskim w województwie kujawsko-pomorskim. – Żyjemy w regionie niezbyt atrakcyjnym pod względem
turystycznym. Dlatego właśnie postanowiliśmy stworzyć projekt, którego
celem będzie uwypuklenie walorów tego miejsca, szczególnie związanych
z turystyką wodną, z racji przepływającej tutaj rzeki Noteci – tłumaczy
Dorota Stanek, dyrektor biura stowarzyszenia.
Ekomuzeum można określić jako sieć rozproszonych na terenie gmin
obiektów oraz inicjatyw, które pokazują wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek mieszkańców. Wspólnie tworzą one całościowy produkt turystyczny Doliny Noteci. Dlatego projekt miał bardzo
szeroki zakres i objął, m.in. stworzenie infrastruktury turystycznej nad
wodą, organizowanie rejsów statkiem, popularyzowanie agroturystyki
na obszarach wiejskich, pracę przy organizacji festynów i imprez, gdzie
promowane były regionalne potrawy, rękodzieło, a także swoje zdolności
artystyczne mogła zaprezentować lokalna młodzież. W ramach przedsięwzięcia wspierany był również rozwój punktów gastronomicznych,
poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych, a także doradztwo
w tworzeniu jadłospisów, w których znalazły się typowo regionalne dania.
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Gdy realizuje się pierwszy raz tego typu projekt, można popełnić wiele
błędów. Aby zmniejszyć to ryzyko przyjęto zasadę „Lepszy przykład, niż
wykład” i zdecydowano się na zorganizowanie dla mieszkańców wyjazdu,
w celu odwiedzenia regionów z całej Polski, w których stowarzyszenia
i lokalna społeczność bardzo dobrze poradziły sobie z realizacją podobnych inicjatyw np. Dolina Karpia. Wyjazdy te dawały im możliwość nabycia cennej wiedzy w zakresie promocji walorów swojego regionu, którą po
powrocie odpowiednio wykorzystali.
Jak przekonują członkowie stowarzyszeKapitał społeczny to relacje
występujące pomiędzy ludźmi
nia, wiele lokalnych podmiotów włącza się
w wyniku współpracy oraz ich
w sieć Ekomuzeum i z tej decyzji jest zadowspólne dążenie do określonewolona. Jednak na samym początku opór
go celu.
mieszkańców był spory i minęło trochę czaDorota Stanek, dyrektor biura
su zanim uwierzyli oni w sens tego projektu.
stowarzyszenia
W głowach wielu osób cały czas siedziało
przekonanie, że powiat nie jest atrakcyjny
turystycznie i dopiero starania pracowników stowarzyszenia, którzy
przekonywali, że w tych okolicach jest bardzo dużo ciekawych miejsc,
przyniosły efekt. Dorota Stanek, dyrektor biura stowarzyszenia tłumaczy,
że do tego, aby rozpocząć w powiecie nakielskim tak poważny i kompleksowy projekt, dochodzono stopniowo przez lata. – Otóż w 2002 roku ten
powiat nękało największe bezrobocie w całym województwie. Trudno więc
skłonić ludzi do aktywności. W ciągu kilku lat realizowane były tutaj mniejsze działania, programy mikrograntów, powstawały też stowarzyszenia.
Kapitał społeczny stale rósł i w końcu sytuacja dojrzała do tego, żeby zdecydować się na większe przedsięwzięcie w postaci Ekomuzeum – kwituje.
Wspólne inicjatywy lokalnych grup działania i mieszkańców niekiedy
przynoszą nieoczekiwane zdarzenia. Nie inaczej było w tym przypadku.
Otóż podczas jednego z rejsów po Noteci pasażerowie statku przeżyli
chwilę grozy, bo rozszalała się burza. Po pewnym czasie uczestnicy wodnej wyprawy byli cali mokrzy. W końcu sytuację udało się opanować,
ale po przypłynięciu do brzegu ze zdziwieniem stwierdzili, że czeka na
nich fotoreporter z lokalnej gazety. Okazał się na tyle wyrozumiały, że
nie uwiecznił zmarzniętych i przemoczonych osób na zdjęciach, jednak
tę przygodę zapamiętają na długo.
W powiecie nakielskim niewątpliwie nastąpił przełom jeśli chodzi
o budowanie kapitału społecznego i aktywizację mieszkańców. Nie ma
wątpliwości, że przyszłość należy do niegdyś niedocenianego regionu,
szczególnie, że stowarzyszenie przygotowuje już kolejne projekty, w ramach których wspierane w postaci grantów będą konkretne oddolne
inicjatywy obywatelskie.
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Stowarzyszenie LGD
„Krzemienny Krąg”
liczba gmin: 11
region: województwo świętokrzyskie i mazowieckie
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013, Regionalny Program Operacyjny województwa
świętokrzyskiego, POKL i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w ww.krzemiennykrag.info

W krzemiennym kręgu współpracy
Dla wielu podmiotów, które chcą poprzez liczne działania aktywizować lokalne społeczności, sporą barierą jest ograniczony dostęp do
środków finansowych. O wiele łatwiej, gdy można korzystać z wielu,
uzupełniających się programów dotacyjnych, o czym od niedawna przekonują się mieszkańcy kilkunastu gmin
z województwa świętokrzyskiego i mazoKapitał społeczny to proces,
w ramach którego społewieckiego, zrzeszeni w „Krzemiennym Kręczeństwo wytwarza w sobie
gu”. Jeszcze lepiej, jeśli jest to zaplanowane
zdolność do samoorganizacji
i uporządkowane we wspólnie napisanym
społeczno-gospodarczej.
i przyjętym programie działania – strateJarosław Kuba, prezes
gii, która ma charakter nadrzędny wobec
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa
innych projektów.
Działania „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Krzemienny Krąg” od kilku lat wdraża założenia zapisane w lokalnej
strategii rozwoju (LSR), porządkującej inicjatywy podejmowane na
terenie LGD, tak by realizowane projekty wzajemnie się uzupełniały.
Wskazuje także na różnorodne, komplementarne źródła finansowania
dla działań wspomagających rozwój gospodarczy, kulturalny, turystyczny i edukacyjny jedenastu gmin w województwie świętokrzyskim
i mazowieckim.
Lokalna strategia rozwoju powstała dzięki aktywności członków lokalnej grupy działania oraz innych liderów życia gospodarczego, społecznego i samorządowego. Strategia definiuje główne problemy i zagrożenia
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oraz szanse rozwoju danego obszaru wiejskiego, wskazując źródła finansowania, sposoby wykorzystania nowych technologii, wprowadzenia
innowacji, wykorzystania lokalnych zasobów czy budowania relacji
między partnerami z różnych sektorów.
W ramach LSR, realizowany jest przy pomocy środków unijnych konkurs grantowy, którego celem jest wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, firm, gospodarstw agroturystycznych czy kół gospodyń
wiejskich. Organizatorzy dysponują pulą środków, konkursy odbywają
się co rok. Dzięki tym funduszom podmioty mogły zrealizować wiele
ciekawych i pożytecznych społecznie inicjatyw. Wybudowano, m.in.
tzw. „hotel dla koni”, nakręcono film 3D o bałtowskich questach (szlakach z zagadkami), dokonano rekonstrukcji bitwy polsko-niemieckiej
w Bałtowie, zmodernizowano również gospodarstwa agroturystyczne –
jedno z nich zakupiło piec chlebowy, a drugie nabyło sprzęt do produkcji
konfitur. Dzięki dotacjom doposażone zostały świetlice wiejskie.
Jednym z bardziej interesujących działań w ramach LSR, które w sposób pozytywny wpłynęły na zaangażowanie się lokalnej społeczności,
była organizacja imprez promujących regiony. „Piknik Nadwiślański –
Bliżej Natury” w gminie Chotcza na stałe wpisała się w kalendarz ważnych, cyklicznych wydarzeń w gminie i jest żywym dowodem na to, że
rozsądna inwestycja w kapitał społeczny może przynieść trwałe efekty.
Impreza jest bogata w liczne atrakcje. Występują zarówno zespoły z kanonu muzyki rozrywkowej, jak i kapele ludowe, przyjeżdżają kabarety, są
też organizowane konkursy dla dzieci i młodzieży. Na stoiskach można
podziwiać trofea łowieckie, a także spróbować smacznych, regionalnych
potraw. W gminie Ćmielów z kolei nacisk kładzie się na przypominanie
ceramicznych tradycji regionu, poprzez organizowanie „Dni Ceramika”.
Garncarstwo i ceramika to dziedzictwa kulturowe Ćmielowa. To tutaj
znajdują się słynne na całą Polskę Zakłady Porcelany. W ramach imprezy
można było zobaczyć proces produkcyjny porcelany, wystawę wyrobów
ceramicznych, uczestniczyć w warsztatach garncarskich, czy malowania
porcelany. Przeprowadzono również konkursy dla dzieci i dorosłych,
podczas których można było wykazać się wiedzą na temat ćmielowskich
zakładów, a także wymyślić nowe hasło promocyjne dla firmy.
Co istotne, frekwencja na tych lokalnych imprezach była naprawdę
wysoka. Wzięli w nich udział zarówno najmłodsi, jak i najstarsi mieszkańcy Chotczy i Ćmielowa. Pozwoliło to im zacieśniać więzi społeczne.
Typowo regionalny charakter przedsięwzięcia przyczynił się do wzmocnienia ich poczucia przynależności do określonej lokalnej wspólnoty.
Tego typu wydarzenia pozwalają mieszkańcom na zauważenie walorów
kulturowych miejsc, z którymi są związani, zachęcają do zagłębiania
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się w ich historię i tym razem również tak było. Piknik jest okazją do
spotkania się, porozmawiania, wspólnego spędzania wolnego czasu, budowania dobrych relacji międzyludzkich w obrębie swojego najbliższego,
sąsiedzkiego otoczenia. Są to korzyści, których absolutnie nie sposób
nie docenić. Chotcza jest gminą, w której wcześniej nie odbywały się
tego typu imprezy, a dzięki dotacjom uległo to radykalnej zmianie. Tym
samym zwiększył się też poziom aktywizacji lokalnej społeczności, która
coraz chętniej angażuje się w obywatelskie działania.

zdjęcie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Zakole Dolnej Wisły”
liczba gmin: 4
region: województwo kujawsko-pomorskie
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.zakolewisly.pl
Kultywując regionalne tradycje
Opierając się na niepowtarzalnym i unikatowym charakterze produktów
lokalnych z Doliny Wisły, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
zainicjowała projekt, który przysłużył się budowie kapitału społecznego.
Zakole Dolnej Wisły, znajdujące się w obszarze funkcjonowania lokalnej grupy działania, jest niezwykle piękną krainą o bogatych walorach
przyrodniczych. Czyste powietrze, sprzyjający mikroklimat, interesująca rzeźba terenu – to właśnie sprawia, że Dolina Wisły jest miejscem
atrakcyjnym dla turystów. Jednak, jak większość obszarów wiejskich
w naszym kraju, również ten był kiedyś nękany przez szereg problemów.
Po transformacji ustrojowej rozpoczęło się zamykanie świetlic wiejskich, likwidowano też koła gospodyń wiejskich. To wszystko bardzo
niekorzystnie wpłynęło na poziom aktywności społecznej mieszkańców.
Wszystko zaczęło się zmieniać dopiero w latach 2007–2008, gdy Lokalna
Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” pozyskała środki z Programu Obszarów Wiejskich na przeprowadzenie projektu „Wykorzystanie dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego obszaru Zakola Dolnej Wisły”, którego
jednym z założeń była pomoc mieszkańcom gmin w promowaniu swoich
regionalnych produktów.
Rejon ten może poszczycić się wieloma charakterystycznymi produktami lokalnymi, do których można zaliczyć śliwkowe powidła gzińskie,
kapuchę gołocką, klops gziński, chleb gziński na liściach chrzanu, smalec z lubczykiem, malinę z Parlina, miody z rejonu Dolnej Wisły, czy pyszne nalewki. Jednak nawet najsmaczniejsze produkty trzeba odpowiednio
wypromować, żeby można było na nich zarobić. Tę oczywistą zasadę
znają chyba wszyscy, ale mniejsi lokalni producenci nie mają możliwości,
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środków lub odpowiedniej wiedzy, żeby taką skuteczną promocję prowadzić. Dlatego w ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu
metod przetwórstwa i sprzedaży produktów lokalnych. Podczas spotkań
z wytwórcami przekazywano przydatne informacje związane zarówno
ze strategiami marketingowymi, jak i zagadnieniami formalno-prawnymi, umożliwiającymi produkcję i sprzedaż.
Na promocję regionalnych specjałów skła- Kapitał społeczny to powiązania
między ludźmi, ich współpraca
dało się wiele pożytecznych i różnorodnych
działań. Członkowie lokalnej grupy działa- i zaufanie, pozwalające tworzyć
nową wartość.
nia pomagali we wpisaniu produktu na listę
Produktu Tradycyjnego, opracowywaniu
Krzysztof Nowacki, prezes
Lokalnej Grupy Działania „Zakole
wspólnej marki i ujednoliceniu opakowań
Dolnej Wisły”
dla poszczególnych produktów. Wykonano
również materiały promocyjne i przeprowadzono kampanię reklamową. Dla mieszkańców bardzo cennym doświadczeniem były liczne wizyty na kilku krajowych i zagranicznych
imprezach, gdzie mieli okazję zaprezentować i jednocześnie zareklamować swoje wyroby. Były to między innymi: Dni Polskie w Estonii,
Meeting lekkoatletyczny „Dolcan Cup”, „Festiwal Smaku” w Grucznie,
„Z ekologią na co dzień” w Przysieku, „Lepsze jutro w twoich rękach”
w Chełmnie, „International Tourist Expo of Pilsen Region” w czeskim
Pilźnie oraz wiele innych. Lokalne smakołyki, które powstają w wyniku
ciężkiej pracy wytwórców z Zakola Dolnej Wisły zostały zaprezentowane
także podczas biesiad międzygminnych, organizowanych przez lokalną
grupę działania. Świetnym sposobem na pokazanie większemu gronu
efektów swojej pracy, był również „Konkurs produktów lokalnych i tradycyjnych” przeprowadzony w 2007 roku w Dąbrowie Chełmińskiej.
Projekt zaowocował nie tylko tym, że obecnie regionalne produkty
z Zakola Dolnej Wisły są bardziej rozpoznawalne w regionie i poza nim.
Wspólne wyjazdy, spotkania pozwoliły zacieśnić emocjonalne i zawodowe relacje pomiędzy wytwórcami. Mieszkańcy mogli zrozumieć,
że ich praca ma niebagatelny wpływ na promowanie tradycji regionu.
Uświadomili sobie potencjał, który w nich drzemie i nauczyli się go odpowiednio wykorzystywać. Choć po zakończeniu projektu nie wszyscy
uczestnicy kontynuowali swoją aktywność, to grupa tych najbardziej
zaangażowanych nadal współpracuje z lokalną grupą działania przy
innych inicjatywach.

49

zdjęcia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

50

Lokalna Grupa Działania
„Zielony Pierścień”
liczba gmin: 11
region: województwo lubelskie
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.zielonypierscien.pl

Turystyka z zagadkami
W ciągu ostatnich kilku lat na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” questing stał się jedną z bardziej popularnych form
promowania wartości kulturowych i historycznych niewielkich miejscowości z wojeKapitał społeczny to potencjał
tkwiący w ludziach, który da się
wództwa lubelskiego.

wyzwolić w określonej potrzebie.

Nawet z pozoru mało interesująca wieś lub
Zbigniew Pacholik, prezes
Lokalnej Grupy Działania „Zielony
miejscowość może w sobie kryć ciekawe hiPierścień”
storie związane z konkretnymi miejscami
i postaciami. Jest to niezwykła szansa dla
mieszkańców na to, żeby przygotować ciekawą ofertę turystyczną w postaci questów. Questing to metoda odkrywania dziedzictwa danego miejsca, polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można
wędrować kierując się znalezionymi na trasie wskazówkami.
Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, którzy postanowili wprowadzić questing na teren ośmiu gmin w województwie
lubelskim, trafili na bardzo podatny grunt. Projekt spotkał się ze sporym zainteresowaniem lokalnych społeczności, choć początki nie były
łatwe i mieszkańcy potrzebowali trochę czasu, zanim przekonali się do
tej metody. Inicjatywa rozpoczęła w 2011 roku cyklem dwudniowych
warsztatów, podczas których uświadamiano mieszkańcom, czym są
tzw. wyprawy odkrywcze i jaki pożytek z nich będą mieć poszczególnie
miejscowości. Po warsztatach zakasano rękawy i przystąpiono do konkretnych czynów. Podstawowym wyzwaniem było opracowanie szlaku turystycznego, który będzie pasował do danego obszaru. Wspólnie
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z mieszkańcami zastanawiano się nad tym, w jaki sposób można zainteresować i zaciekawić turystę. W każdym przypadku szukano punktu
zaczepienia, wokół którego można będzie planować szlak. Niekiedy był
to jakiś interesujący element architektoniczny, innym razem skupiano
się na walorach przyrodniczych lub wydarzeniach historycznych. Przy
okazji ludzie uświadamiali sobie, że mieszkają w ciekawych miejscowościach. Okazało się na przykład, że w Gołąbiu odbyła się kiedyś bitwa wojsk Czarnieckiego ze Szwedami, a w Wąwolnicy urodził się jeden
z byłych rektorów Akademii Krakowskiej, który swoją funkcję pełnił
w XV wieku. Właśnie w Wąwolnicy powstał quest „Od Kraka do Sacrum”,
który pozwala turyście zapoznać się z historią ciekawych miejsc i postaci.
Z kolei w Markuszowie skorzystano z faktu, że kiedyś właścicielem tej
miejscowości był znany polski król i stworzono quest „Markuszów Jana
III Sobieskiego”. W ramach projektu, na podstawie szczegółowo opracowanych szlaków, powstało kilka instrukcji turystycznych.
Twórcom wypraw odkrywczych zależało na tym, żeby miały one nie
tylko charakter edukacyjny, ale potrafiły przy okazji bawić i stanowić
ciekawą rozrywkę dla turystów, którym przede wszystkim zależy na
nietypowym wykorzystaniu wolnego czasu. Szlaki są opisywane rymowanymi wierszami. Zadaniem turysty, który podąża za wskazówkami
jest odnalezienie skarbu. A ten może być ukryty w bardzo różnych miejscach – czasem można się na niego natknąć w gospodarstwie agroturystycznym, innym razem w karmniku dla ptaków.
Projekt zakończył się w 2012 roku i w znaczny sposób wpłynął na
aktywizację oraz integrację społeczności, a także budowanie kapitału
społecznego. Już na etapie organizacji warsztatów, zauważono znaczną
mobilizację osób, które do tej pory nie działały społecznie. Część z nich
po szkoleniach wróciła do swoich środowisk i obecnie, w ramach prywatnej inicjatywy, organizuje wyprawy odkrywcze. Mieszkańcy angażowali
się w przygotowywanie tras. Poczuli się również odpowiedzialni za to, co
się dzieję na szlaku. Na przykład, jeśli dokonano na nim wycinki drzew,
od razu interweniowali w celu jak najszybszej zmiany treści instrukcji.
Członkowie lokalnej grupy działania cieszą się, że ci, do których skierowany był projekt, przekonali się do questingu. W przyszłości planują kontynuację cyklu warsztatów informujących o zaletach tej metody,
z pomocą właśnie tych, którzy wykazywali się największą aktywnością
podczas pracy przy projekcie.
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LGD Stowarzyszenie
„Poleska Dolina Bugu”
liczba gmin: 7
region: województwo lubelskie
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.dolina-bugu.pl

Festiwal dla dobra wspólnego
Młodzież z miasta ma zwykle większe możliwości realizacji i rozwijania
swoich artystycznych pasji niż młodzież wiejska. Są jednak inicjatywy,
które pomagają wydobyć potencjał młodych ludzi i doskonałym tego
przykładem jest Festiwal Teatrów i Monodramistów „Wyżyna Teatralna”,
organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”.
Miejscowość Rudka w gminie Ruda Huta w województwie lubelskim
w sierpniu jest często odwiedzana przez miłośników teatru, zarówno
z okolic, jak i z całej Polski. Wszystko dzięki współpracy LGD „Poleska
Dolina Bugu” z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudzie-Hucie, która
zaowocowała w 2009 roku inauguracją festiwalu teatralnego, finansowanego głównie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Ideą, która przyświecała organizatorom, jest inwestowanie
w kapitał społeczny i pobudzanie aktywności obywatelskiej wśród lokalnej młodzieży, do której przede wszystkim ta impreza jest skierowana.
Istotne jest, że w wydarzenie została włączona młodzież z całego obszaru
lokalnej grupy działania. Dla większości z nich była to pierwsza okazja
w życiu do wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu. – Bardzo duże zainteresowanie festiwalem i spora frekwencja przerosły nasze oczekiwania
i pozytywnie nas zaskoczyły – przyznaje Justyna Jellinek, dyrektor biura
stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.
Festiwal pozwolił młodzieży zapoznać się z tematyką teatralną.
Przeżyć i emocji było naprawdę wiele. W trakcie czterech dotychczasowych edycji, publika obejrzała pasjonujące spektakle, odgrywane
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przez zespoły teatralne zarówno z województwa lubelskiego, jak i pozostałych regionów Polski – między innymi Teatr OKO, który jest gospodarzem festiwalu. Oprócz prezentacji scenicznych, prowadzone są
specjalne warsztaty dla uczestników, podczas których można uzyskać
wiedzę dotyczącą podstaw aktorstwa. Sporą atrakcją była obecność wielu sławnych
Kapitał społeczny występuje
wtedy, kiedy ludzie, którzy nie
aktorów. W 2010 roku Jan Peszek poprowamają oparcia w instytucjach,
dził warsztaty teatralne oraz zaprezentował
potrafią się zebrać i działać dla
monodram „Scenariusz dla nieistniejącego,
dobra wspólnego.
lecz możliwego aktora instrumentalnego”
Justyna Jellinek, dyrektor biura
według Bogusława Schaeffera. Festiwal odStowarzyszenia „Poleska Dolina
wiedziły również takie sławne postacie polBugu”
skiej kinematografii, jak Mikołaj Grabowski
czy Henryk Kowalczyk (założyciel lubelskiego Teatru Scena 6). Monodramy i warsztaty w ich wykonaniu wywarły
na młodych ludziach spore wrażenie. Aktorzy zachęcali młodzież do
aktywizacji i podejmowania nietypowych zajęć w swoim życiu, takich
właśnie jak aktorstwo. Sam fakt, że tak znane osobistości pojawiły się
na małej, lokalnej imprezie w gminie, podniósł poczucie wartości tych
ludzi i pokazał, że nie są oni gorsi od swoich rówieśników z miast i tak
samo, jak oni, mogą w przyszłości osiągnąć sukces w dziedzinie, która
ich interesuje.
Festiwal to nie tylko spektakle i warsztaty, ale również zajęcia pogłębiające integrację społeczną, takie jak wycieczki po okolicy, czy wspólne
spotkania przy ognisku, w których bierze udział młodzież oraz członkowie grup teatralnych. Z dużą aprobatą zostały przyjęte questy – wyprawy
odkrywców miejscowości Ruda-Huta. To swego rodzaju podchody, gdzie
grupa porusza się od punktu do punktu, rozwiązując zagadki i poznając
przy okazji okolicę. Ta prosta zabawa niezwykle zbliża do siebie młodych
ludzi. Cztery edycje imprezy przyniosły konkretne, społeczne efekty.
Przede wszystkim liczba młodych osób, które nie tylko bawią się podczas festiwalu, ale angażują się w jego organizację, stale rośnie i nic
nie zapowiada, żeby ta tendencja miała ulec spowolnieniu. Nastąpiła
więc zauważalna aktywizacja odbiorców. Dodatkowo, obecnie można
zauważyć większe zainteresowanie teatrem oraz aktorstwem wśród
lokalnej młodzieży, o czym dobitnie świadczy wzrost liczby członków
kółka teatralnego, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury. – Będziemy kontynuować to przedsięwzięcie, ponieważ widzimy, że właśnie
tego się od nas oczekuje – optymistycznie podsumowuje Marcin Woszczewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie, założyciel
Teatru OKO.
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Stowarzyszenie LGD
Partnerstwo Kaczawskie
liczba gmin: 11
region: województwo dolnośląskie, Góry i Pogórze Kaczawskie
źródła finansowania projektu: Oś 4 Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, RPO WD, Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, Fundacja Wspomagania Wsi
w ww.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

Dobków obywatelski
Dzięki pomysłowości i determinacji członków Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie,
życie mieszkańców wsi Dobków w wojeKapitał społeczny to aktywizacja
lokalnej społeczności – u nas
wództwie dolnośląskim stało się o wiele
odbywa się poprzez pomoc
ciekawsze. Twórcze wykorzystanie jednego
mieszkańców przy przygotowyze starych, opuszczonych budynków, przywaniu, porządkowaniu i koczyniło się do zwiększenia kapitału społeczrzystaniu z Sudeckiej Zagrody
nego na tym terenie.
Edukacyjnej.
Gabriela Męczyńska, dyrektor
Stowarzyszenie korzystając ze środków
biura Stowarzyszenia
unijnych zakupiło nieruchomość w celu
Lokalna Grupa Działania
utworzenia Sudeckiej Zagrody Edukacyj- „Partnerstwo Kaczawskie”
nej. Choć remont budynku jeszcze się nie
zakończył, to już teraz jest on miejscem,
gdzie aktywizuje się lokalna społeczność. W 2011 roku zagroda służyła
jako tło do wystawy „Ocalmy pamięć starym fotografiom”, której celem
było zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego mieszkańców Dobkowa
w latach 1945–1970. Istotne w tym wydarzeniu były nagrania, w których
lokalni seniorzy, przepytywani przez młodzież, opowiadali o czasach
powojennych, kiedy jako osadnicy z terenów dzisiejszej Ukrainy i Podkarpacia przyjechali do Dobkowa.
W tym samym roku w zagrodzie przeprowadzono warsztaty filmowe dla młodzieży, a od dwóch lat odbywają się tu również Kaczawskie Warsztaty Artystyczne. Ponadto w ubiegłym roku zagroda gościła
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wystawę obrazów lokalnego artysty – Kazimierza Czernickiego oraz
prezentację fotografii z wyprawy do Azji podróżników, pochodzących
z pobliskiej wsi. Bardzo ważne dla członków stowarzyszenia było to, że
kilkanaście osób z Dobkowa aktywnie włączyło się w pomoc przy realizacji projektów, między innymi poprzez udział w pracach porządkowych
czy prowadzeniu zajęć.
Wszystkie wymienione projekty były cenne dla lokalnej społeczności, ale działanie, które w szczególny sposób wpłynęło na aktywizację
mieszkańców, zostało zrealizowane w ramach projektu Stowarzyszenia
Dobków i Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – „Szkoła Architektury Wiejskiego Krajobrazu”. Polegał
on na opracowaniu wspólnie z mieszkańcami rozwiązań architektonicznych dla wsi. Spotkania z mieszkańcami zaowocowały powstaniem
propozycji projektów doświetleń poddasza, budowy zadaszenia nad
głównym wejściem, płotu oraz przedogródka w Sudeckiej Zagrodzie
Edukacyjnej.
Jak przekonuje dyrektor biura stowarzyszenia Gabriela Męczyńska, aktywizacja mieszkańców była widoczna już w momencie rozpoczęcia remontu zagrody – Budynek jest bardzo stary, więc trzeba było doprowadzić
go do stanu używalności. Ku naszemu zadowoleniu w prace porządkowe
włączyli się zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy Dobkowa. Najstarsza
osoba, która nam pomagała, miała 81 lat, a najmłodsza tylko 7. Budynek
i teren wokół niego został uprzątnięty oraz zaaranżowany na centrum wsi,
w dużej mierze właśnie dzięki determinacji obywateli. Według mnie, na
tym właśnie polega budowanie kapitału społecznego – stwierdza.
Członkowie stowarzyszenia przyznają, że nie od razu lokalna społeczność była pozytywnie nastawiona do pomysłu przerobienia zrujnowanego budynku na centrum edukacyjne. Na początku więcej było
osób, które z dużą dozą sceptycyzmu podchodziły do ambitnych planów
pomysłodawców. Pojawiały się wątpliwości, czy tak małe stowarzyszenie podoła temu zadaniu oraz związanej z nim kosztownej inwestycji.
Nastawienie mieszkańców zmieniło się wraz z wygraniem konkursu dla
najlepszej wsi w województwie dolnośląskim w 2011 roku. To sprawiło,
że ludzie docenili wartość miejsca, w którym mieszkają oraz zrozumieli,
że ten projekt może się zakończyć sukcesem.
Podczas analizowania tego typu inwestycji w kapitał społeczny, często
pojawiają się pytania, czy będzie ono mieć charakter trwały, stabilny
i czy przetrwa próbę czasu. Gabriela Męczyńska przekonuje, że nie ma
się czego obawiać. – Gdy projekt związany z remontem i wyposażeniem
zagrody się zakończy oraz zostaną wyremontowane dwie stodoły, planujemy przenieść w to miejsce biuro stowarzyszenia – zrobić tzw. „centrum
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zarządzania regionem”. Wspólnie z mieszkańcami Dobkowa i całej Krainy
Wygasłych Wulkanów planujemy realizować kolejne projekty, które sprawią, że to miejsce cały czas będzie tętnić życiem i przyczyni się do wzrostu
aktywności w całym Partnerstwie Kaczawskim – podsumowuje.
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LGD Fundacja Rozwoju Gmin „Prym”
liczba gmin: 7
region: województwo łódzkie
źródła finansowania projektu: Oś 4 Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.fundacjaprym.pl

Fenomen małej wioski
We wsi Lubień w województwie łódzkim jeszcze kilka lat temu całkowicie zanikła aktywność obywatelska. Jednak dzięki projektowi Fundacji
Rozwoju Gmin „Prym”, który zakładał remont i doposażenie świetlicy
wiejskiej, nastąpiły w tym miejscu bardzo pozytywne zmiany.
Żeby zrozumieć fenomen tego, co stało się w tym miejscu, trzeba cofnąć się o kilkadziesiąt lat. W 1960 roku mieszkańcy Lubienia powołali
Ochotniczą Straż Pożarną i kupili dom, w którym urządzili świetlicę OSP.
Odbywały się tam imprezy okolicznościowe, bale, uroczystości rodzinne –
a wszystko po to, żeby zarobić na nową świetlicę. Udało się taką postawić
w 1975 roku, przy ogromnym zaangażowaniu strażaków i ich rodzin.
Niestety od 2000 roku strażacy angażowali się coraz mniej. Pokolenie
„aktywnych” bardzo się postarzało, a młodzież nie garnęła się już do prac
społecznych. Stara i wymagająca modernizacji świetlica przestała być
funkcjonalna. Nie chciano jej remontować, bo i tak nic się w niej nie działo.
Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy Fundacja Rozwoju Gmin „Prym”
zaczęła inicjować projekty aktywizujące lokalną społeczność. W ramach
jednego z nich, w styczniu 2008 roku kobiety z Lubienia uczestniczyły
w wyjeździe studyjnym do innej wsi. – To, że w wyjeździe z sołectwa
Lubień uczestniczyły same panie było, moim zdaniem, momentem przełomowym. Panie zobaczyły tam jak można na wsi, w świetlicy wiejskiej
spędzać czas ze swoimi dziećmi – nie tylko na wspólnej pracy w gospodarstwie, ale również na zabawie. – tłumaczy Jolanta Pęgowska, prezes
zarządu Fundacji Rozwoju Gmin „Prym”. Aktywizujący wyjazd bardzo
dobrze wpłynął na kobiety, które uważały, że są dobrymi gospodyniami
i są w stanie zrobić to jeszcze lepiej. Znamienne było to, że w marcu 2008
roku wstąpiły one w szeregi członków stowarzyszenia OSP w Lubieniu.
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W międzyczasie w Lubieniu został zrealizowany jeszcze jeden projekt,
w który czynnie włączyli się mieszkańcy wsi, a już w 2010 roku fundacja
złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubieniu”. Za pozyskane 25 tys. zł i 7 tys. zł własnych
środków w pomieszczeniu po byłym garażu powstała Izba Regionalna
Ziemi Łęczyckiej. Izba robi wrażenie, ma niepowtarzalny klimat. Znajdują się tam witraże w oknach, drewniane stoKapitał społeczny to wiedza,
ły, kute żyrandole, kaflowy piec i łęczyckie
która jest osadzona w relacjach
„pająki” z bibuły. Przyjeżdżają ją oglądać
i stosunkach społecznych, oparwycieczki z kraju i zagranicy, dla których
tych na wzajemnym zaufaniu.
druhny organizują degustację łęczyckich
potraw. Tutaj też odbywają się lokalne uroJolanta Pęgowska, prezes
zarządu LGD Fundacji Rozwoju
czystości m.in. Dzień Kobiet czy sołecka
Gmin „Prym”
Wigilia. Dziś nie ma już problemu ze zorganizowaniem warsztatów nawet zimą – wystarczy napalić w kominku. Projekt zaktywizował lokalną społeczność,
ponieważ mieszkańcy musieli ze sobą ściśle współpracować. Trzeba było
przecież wziąć kredyty, bo niezbędny był wkład własny, a także znaleźć
lokalnych rzemieślników. Okazało się, że członkowie OSP mogą na sobie wzajemnie polegać. Trudno nie zauważyć, że dzięki temu działaniu
zmieniło się nastawienie lokalnej społeczności. Teraz nie dość, że czują
się dumnymi gospodarzami swojej świetlicy i wsi, to jeszcze są skorzy
do podejmowania licznych działań w Izbie oraz do współpracy zarówno
z młodzieżą, jak i fundacją, która jeśli chce w ramach jakiegoś projektu
zorganizować w świetlicy spotkania dotyczące ekonomii społecznej czy
partnerstwa lokalnego, może liczyć na ich pomoc. Pozytywy związane
z aktywizacją ludzi w ramach tego projektu wykraczają jednak poza obszar świetlicy. Na wsi poprawiły się relacje sąsiedzkie – między innymi
dzięki temu, że organizowane są krótkie wyjazdy integracyjne w góry
lub nad morze.
Jak to jednak w przypadku tego typu działań bywa, do efektów społecznych dochodzi się stopniowo, pokonując liczne trudności. Tradycyjny model rodziny panujący na wsi przyczyniał się do tego, że mężczyźni
źle odbierali uczestnictwo kobiet w spotkaniach i wizytach studyjnych.
Zmusiło to fundację do organizowania zajęć, podczas których kobiety
kształcono nie tylko pod kątem organizacji produkcji kuchni świetlicy
wiejskiej czy podstaw budowania zespołu, ale także uczono je asertywności. Kobiety stały się bardziej pewne siebie, a przy okazji warsztaty były pretekstem do spotkań mieszkańców, rozmowy o problemach,
a także poznania osób z sąsiednich wsi i gmin wchodzących w skład LGD
„PRYM”. Jak widać, kropla drąży skałę…
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Stowarzyszenie LGD „POLCENTRUM”
liczba gmin: 6
region: centralna Polska, województwo łódzkie
źródło finansowania projektu: Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności – Regionalny Konkurs Grantowy „Równać szanse” oraz
Oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.polcentrum.pl

Wokół twórczych idei
Bardzo często w małych miejscowościach młodzież nie ma możliwości rozwijać swoich zainteresowań oraz integrować się wokół wspólnych, twórczych działań. Członkowie stowarzyszenia Towarzystwo
Miłośników Piątku i Okolic wspólnie ze
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa DziałaKapitał społeczny to potencjał
nia „POLCENTRUM” postanowili wyjść nadrzemiący w ludziach. Rozwój
kapitału społecznego to dawanie
przeciw potrzebom młodych osób w swojej
bodźca, poprzez zapraszanie
gminie i stworzyli projekt, który umożliwił
do udziału w różnego rodzaju
grupie nastolatków nakręcenie filmu proprojektach, po których ludzie
mującego region.
dostrzegają zalety wspólnego
działania.

Celem projektu było budowanie wiary we
Aneta Królikowska, kierownik
własne siły, poszerzanie świadomości oraz
biura Stowarzyszenia Lokalna
motywowanie do dalszego rozwoju grupy
Grupa Działania „POLCENTRUM”
15 młodych osób w wieku od 13 do 19 lat
z gminy Piątek w województwie łódzkim.
Chodziło jednak nie tylko o rozwój tych osób, ale również o pokazanie,
że w gminie jest wielu młodych ludzi z talentami i pasjami, o których
większość mieszkańców po prostu nie wie. – Chcieliśmy wszystkim niedowiarkom udowodnić, że w Piątku jest wielu młodych, uzdolnionych ludzi
i mamy powody do dumy – mówi Justyna Matusiak, koordynator projektu.
Projekt był realizowany w 2011 roku przy współpracy z Towarzystwem
Miłośników Piątku i Okolic oraz grupą TQM. Po przeprowadzeniu rekrutacji, nastąpił okres intensywnych działań młodzieży. Zanim przystąpili
oni do opracowywania scenariusza klipu i kręcenia materiału, musieli
wziąć udział w warsztatach integracyjnych, dotyczących budowania
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zespołu. Młodzież miała również możliwość wyjazdu do kina oraz organizacji festiwalu filmowego KANF (Kompletnie Awangardowych Nagrań
Filmowych), podczas którego zaprezentowano film pt. „Gmina Piątek –
też się zdziwisz”.
Projekt okazał się strzałem w dziesiątkę. Ta inicjatywa była dla młodzieży bodźcem, żeby się zrzeszać i współpracować ze sobą wokół pewnej idei. Ponieważ film miał na celu promocję gminy, przyjemne zostało
połączone z pożytecznym.
Nie od razu było jednak idealnie. Początkowo, młodzież nieufnie
podchodziła do powierzonych im zadań, a trzy osoby zrezygnowały
z uczestnictwa w projekcie. Jednak z czasem entuzjastów przybywało –
ci, którzy zostali, już w trakcie wykonywania działań przekonali się, że
projekt jest bardzo ciekawy i warto się w niego zaangażować. – Kluczowym momentem była wizyta w lokalnej TV, gdzie projektodawcy i uczestnicy przedstawiali swój pomysł na wizji. To było wyjątkowe przeżycie dla
młodzieży – ocenia Aneta Królikowska, kierownik biura stowarzyszenia.
Pomimo pewnych początkowych przeszkód, nie było większych kłopotów organizacyjnych. Członkowie stowarzyszenia przyznają, że jedynym utrudnieniem był brak dobrej woli i chęci współpracy ze strony
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku, w kwestii udostępnienia sali na
zajęcia i festiwal, ale i z tym problemem sobie szybko poradzono – swoją
salę stowarzyszeniu użyczyła Ochotnicza Straż Pożarna z Goślubia.
Sam festiwal, który wieńczył projekt, był dla młodych ludzi czymś
wyjątkowym. Chcieli oni, żeby było to wydarzenie na miarę prawdziwego festiwalu. Obowiązywały odświętne stroje, sala była przyozdobiona
plakatami filmowymi a imprezę swoim występem uświetniła orkiestra
dęta, która grała utwory ze znanych filmów. Festiwal był na tyle istotnym
wydarzeniem w gminie, że czerwonego dywanu użyczył organizatorom…
proboszcz. Nie obyło się również bez zabawnych zdarzeń. Nieoczekiwanym odkryciem został lokalny zespół hip-hopowy „Miejski Punkt
Kontroli”, który na bis, zupełnie spontanicznie, wykonał piosenkę z dość
nietypowym refrenem „Wójta się nie bójta”. Sala przyjęła ją salwą gromkiego śmiechu i burzą oklasków.
Członkowie stowarzyszenia przekonują, że projekt w znaczny sposób
przyczynił się do aktywizacji lokalnej społeczności. Świadczy o tym to,
że do wykonywania zadań włączyły się osoby, które nie były brane pod
uwagę przed rozpoczęciem projektu – byli to, między innymi, rodzice
uczestników. Festiwal może przynajmniej niektórym uświadomił, że
talentów nie trzeba szukać daleko, bo mamy je „pod ręką” – w swojej
miejscowości, sołectwie, gminie. Warto o tym pamiętać, planując każde
kolejne działanie.
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Lokalna Grupa Działania Fundacja
„Euro-Country” – Partnerstwo dla
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
liczba gmin: 7
region: województwo opolskie
źródła finansowania projektu: Oś 4 Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.euro-country.pl

Razem mogą więcej
W województwie opolskim jest wiele gmin, które posiadają znaczny potencjał turystyczny, szczególnie pod kątem bogatej oferty gastronomicznej. Aby wspomóc rozwój obszarów wiejskich oparty na produktach
lokalnych i jednocześnie nauczyć mieszkańców współpracy, Fundacja
„Euro-Country” stworzyła projekt, skierowany do lokalnych wytwórców.
Założeniem twórców projektu było opracowanie wspólnego dla siedmiu
gmin (Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Bierawa, Reńska Wieś, Cisek,
Polska Cerekiew), kompleksowego produktu turystycznego. Jego realizacja rozpoczęła się w 2009 roku i trwać będzie do roku 2014. Jednak dzięki
licznym działaniom, już teraz można zauważyć efekty. Niezwykle ważnym elementem projektu były warsztaty, których celem było zdobycie
wiedzy dotyczącej promocji, kreowania oraz sprzedaży gastronomicznego produktu lokalnego. Dla wielu małych producentów była to szansa nauczenia się podstawowych technik promocyjnych i handlowych,
obowiązujących w tej specyficznej branży. Szkolenie przeprowadziła
pani Marta Kamińska, która jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i już od kilku lat zajmuje się promocją
marki lokalnej na swoim terenie. Nie mniej istotne były wizyty studyjne
w innych regionach Polski, gdzie można było zaobserwować, w jaki sposób swoje produkty reklamują tamtejsi mieszkańcy. Mieszkańcy opolskich gmin po powrocie próbują w sposób efektywny wykorzystać to,
czego dowiedzieli się podczas tych wizyt.
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Powszechnie wiadomo, że miejscami, gdzie w sposób szczególnie skuteczny można promować regionalne specjały, są różnego rodzaju lokalne
i ponadlokalne imprezy (m.in. Święto chleba, Olimpiada Śląska, Spływ
Pływadeł, Piknik historyczny, Targi Turystyki Wiejskiej Agrotravel, Jarmark Lokalnych Grup Działania itd.). Tam właśnie mogli wykazać się
wytwórcy z regionu opolskiego, którzy na
Kapitał społeczny to ludzie,
pewno nie narzekali na małe zainteresowaktórzy wspólnie i bezinteresownie swoimi towarami. Takie doświadczenia
nie robią coś dla swojej lokalnej
przyczyniają się do budowania poczucia
społeczności.
własnej wartości i motywacji do wytężonej pracy. Fundacja podjęła również szeAleksandra Szlagowska, członek
zarządu Lokalnej Grupy Działania
reg działań wspomagających wytwórców.
Fundacja „Euro-Country”
Opracowane zostały publikacje promocyjne
w formie karty dań, dostępnych na terenie
gmin. Stworzono również ulotki, zawierające informacje o produktach
regionalnych oraz dane gospodarstw agroturystycznych, które je serwują. Są to m.in. kiełbasa świąteczna sucha „z barana”, ciastka ze skwarek
opolskich upieczone na kolor złocisty, makaron dziergowicki 10-jajeczny,
zupy: wodzionka, germuszka, deser – ścierka, drobne ciasteczka biszkoptowe „anyżki”, ciasto czekoladowe „kretowina”, pańćkraut z żeberkami, bułeczki drożdżowe nadziewane makiem „śliszki” oraz alkohole:
wino z owoców pigwy „kwitowica” i pyszne piwo miodowe, wytwarzane
z naturalnych składników bez konserwantów. Zorganizowano także konkurs na „Najlepszy kołocz” z terenu LGD, który ma odbywać się corocznie.
Przeprowadzone zostanie także badanie, polegające na odkrywaniu
nowych produktów (w tym celu powstanie specjalny katalog).
Jak przyznają członkowie fundacji, oprócz efektów czysto promocyjnych, bardzo ważne jest to, że zaszczepiono w mieszkańcach pierwiastek współpracy oraz przyczyniono się do zmiany mentalności i sposobu
myślenia, który opiera się na założeniu, że każdy pracuje na własny
rachunek. Dziś już wiedzą, że lepiej działać w grupie i wcielają tę zasadę
w życie. Widzą sens w tworzeniu wspólnego produktu, promowaniu się
nawzajem. A przecież przed rozpoczęciem projektu, tego typu działania
nie miały miejsca. Wszystko to zostało osiągnięte dzięki stopniowej, mozolnej pracy LGD. Na początku nie było łatwo, bo tak zwanych „kibiców
klęski” nie brakowało, a zaufanie lokalnej społeczności, wobec jeszcze
wtedy nowo powstałej organizacji, miało ograniczony charakter. Wystarczyła jednak determinacja połączona z wiarą w potencjał mieszkańców
i w chwili obecnej można już mówić o pewnym sukcesie. Obecnie nie
trzeba już nikogo przekonywać, że projekt ten przynosi korzyści. Zainteresowani sami zwracają się do fundacji o pomoc.
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Fundacja LGD „Spichlerz
Górnego Śląska”
liczba gmin: 12
region: województwo śląskie, Górny Śląsk
źródła finansowania projektu: środki własne
w ww.spichlerz.org.pl

Współpraca zamiast konkurencji
Wiele zdolnych osób, zajmujących się hobbystycznie rękodziełem, dochodzi do takiej wprawy, że może przekuć pasję w źródło dodatkowego
zarobku. Często osoby te nie wiedzą, co zrobić, aby od okazjonalnej
sprzedaży wśród znajomych przejść do
bardziej profesjonalnego działania i wyKapitał społeczny to połączony
potencjał wiedzy i doświadczeń,
korzystać w pełni potencjał, jaki może dać
wzmocniony zaufaniem, wypraim rękodzieło. Dlatego Fundacja LGD „Spicowanym we współpracy między
chlerz Górnego Śląska” postanowiła przyjść
ludźmi, których łączą wspólne
im z pomocą.
wartości i wspólne cele. Jego
efektem są wzajemne korzyści.

Do mieszkańców obszaru LGD „Spichlerz
Katarzyna Mańko, animator
Górnego Śląska” już wcześniej kierowane
społeczny i kulturalny,
były propozycje warsztatów i szkoleń, rozpartner LGD
wijających umiejętności rękodzielnicze.
W ramach tych działań wyłoniły się osoby,
które miały większe ambicje. Osoby te jednak zajmowały się rękodziełem od przypadku do przypadku, brakowało im wiedzy na temat tego,
jak się skutecznie organizować, zareklamować, znaleźć klientów itd.
Stąd pomysł na projekt „KRAM Krzewimy Rękodzieło Artystyczne Mistrzów”, który polegał na promocji rękodzieła i rękodzielników, poprzez
organizację festynów i jarmarków, na których twórcy mogli sprzedawać
swoje wyroby, oraz warsztatów i pokazów rękodzieła, podczas których
mogli uczyć (oraz uczyć się) rękodzieła. Przedsięwzięcie było realizowane wspólnie z trzema innymi LGD, co umożliwiło mieszkańcom „Spichlerza” kontakt z technikami rękodzielnictwa, stosowanymi w różnych
częściach Polski. Poza działaniami przewidzianymi w projekcie, jego
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uczestnicy brali też udział w szkoleniach z podstaw ekonomii społecznej,
w tym z marketingu, realizowanych z POKL.
Jak podkreśla pani Katarzyna Mańko, projekt pokazał ludziom, że
wszystko zależy od ich własnej aktywności i że łącząc siły, mogą osiągnąć więcej. Nauczył ich też niezależności, odwagi w poszukiwaniu
klientów i partnerów, konsekwencji w działaniu. Do dotychczasowej
grupy rękodzielników dołączyły nowe, aktywne osoby. Dzięki częstym
spotkaniom rękodzielnicy nawiązali znajomości i współpracują ze sobą
również teraz, po zakończeniu projektu. Sześć pań z różnych miejscowości (z czterech sąsiadujących ze sobą gmin) zawiązało nieformalną grupę
rękodzielniczą o nazwie Byfyjka. Jedna z nich założyła firmę, poprzez
którą wszystkie osoby zrzeszone w Byfyjce sprzedają swoje produkty.
Stawiają na sprzedaż bezpośrednią, ale możliwa jest też wysyłka, jeśli
trafi się klient spoza regionu (grupa reklamuje się w Internecie poprzez
bloga). Każda z pań ma swoje ulubione techniki, więc produkty są bardzo różnorodne. Jedna szydełkuje, inna robi wyroby z bibuły, kolejna
szyje maskotki itd. – Staramy sie nie dublować, żeby klient, odwiedzający
nasze stoisko, miał z czego wybierać – mówi Iwona Borowiec, członkini
grupy Byfyjka.
Ponadto, panie wymieniają się doświadczeniem i pomysłami, czasem podpowiadają sobie jakieś łatwiejsze rozwiązania. Informują się
o jarmarkach i festynach oraz wspólnie wyjeżdżają na te wydarzenia.
Wspólnie też dokonują zakupów i opłat za stoisko, co zmniejsza koszty.
Poza tym, każda ma swoje kontakty, znajomości, które służą całej grupie.
Byfyjce udało się także pozyskać kolejnych członków-współpracowników oraz samodzielnie zorganizować jarmark bożonarodzeniowy w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, z którym nawiązano współpracę
i zaplanowano już kolejne kiermasze świąteczne.
Przez rok funkcjonowania grupy udało się sprawić, że ich marka jest
rozpoznawalna w regionie. – Staramy sie przyciągać klientów dobrą jakością naszych wyrobów i niewygórowaną ceną. Osoby, które kupiły coś
u nas na stoisku, przeważnie wracają na dalsze zakupy albo zamawiają
jakiś produkt – podkreśla Iwona Borowiec. Oprócz sprzedaży, grupa
zajmuje się także prowadzeniem warsztatów rękodzielniczych, dzięki
czemu kolejne osoby mają szansę odkryć nową pasję, rozwinąć swoje
zdolności, a także w przyszłości zyskać źródło dodatkowych dochodów.
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Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „G5”
liczba gmin: 5
region: województwo świętokrzyskie
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.stowarzyszenieg5.pl

Skazani na sukces
Historia Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Kępianki” pokazuje, że w społecznościach z obszarów wiejskich tkwi spory potencjał
obywatelski i organizacyjny, ale żeby został on należycie wykorzystany,
potrzebna jest pomoc podmiotów, doświadczonych w działalności społecznej i pozyskiwaniu środków.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G5” z powiatu buskiego w województwie świętokrzyskim obrała sobie za cel budowanie kapitału społecznego i aktywizowanie społeczności wiejskich. Aby realizować te
założenia stowarzyszenie podjęło wiele istotnych działań, takich jak
stworzenie inkubatora organizacji pozarządowych, zachęcanie ludzi
z pięciu gmin w powiecie do zrzeszania się w sformalizowane struktury
oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy na konkretne projekty. To właśnie
dzięki środkom unijnym i owocnej współpracy ze stowarzyszeniem, Koło
Gospodyń Wiejskich „Kępianki” mogło wyremontować świetlicę, która
mieści się w małej wiosce – Kępie Lubawskiej. – „Kępianki” powstały i zostały oficjalnie zarejestrowane w 2011 roku. Od początku było widać, że
w paniach jest dużo chęci do działania. Od razu po rejestracji, wyznaczyły
sobie precyzyjne oraz krótkoterminowe cele i rozpoczęły pisanie wniosku
o dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nauczyły się bardzo szybko, jak wnioskować przy pomocy
lokalnej grupy działania. Nawiązały też współpracę z samorządem, były
obecne na różnego rodzaju festynach i imprezach. Kobiety mają charyzmę
i potrafią walczyć o swoje. Jest to cecha bardzo istotna w tego typu działalności – wymienia Ewa Satora, kierownik Lokalnej Grupy Działania
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Stowarzyszenie „G5”. Czasami, najlepszą rzeczą jaką można zrobić, to
stanąć z boku i nie przeszkadzać. Nie wszyscy o tym pamiętają starając
się wyręczać mieszkańców nawet w sytuacjach, w których wystarczy im
tylko stworzyć warunki do samodzielnej realizacji swoich celów. Jeśli
LGD ma pełnić rolę „parasola ochronnego”
dla lokalnych inicjatyw, to kiedy trafia się
Kapitał społeczny to ludzie,
na których można liczyć przy
taki zespół jak „Kępianki” to najlepsze co
realizacji różnych obywatelskich
można zrobić to mieć „parasol” pod ręką,
inicjatyw.
ale nie rozkładać go bez potrzeby, bo tylko
krępuje ruchy.
Ewa Satora, kierownik
Lokalnej Grupy Działania
Jak się okazało, pomysł odnowienia świeStowarzyszenie „G5”
tlicy wraz z aneksem kuchennym był bardzo trafny. Działanie to przyczyniło się do
aktywizacji mieszkańców Kępy Lubawskiej już na etapie początkowym.
W sobie tylko znany sposób, panie nakłoniły ludzi do zaangażowania się
w wykańczanie budynku. Inicjatywa była spontaniczna, nastąpiła duża
mobilizacja, widać było spory entuzjazm wśród mieszkańców. Pomagało
naprawdę wiele osób, choć trzeba zauważyć, że na samym początku
istniał pewien opór wśród starszych ludzi. Niektórzy z nich nie wierzyli,
że budynek uda się doprowadzić do stanu używalności. Obawiali się zbyt
małego zaangażowania oraz dużych kosztów. Zresztą, nawet członkinie
koła gospodyń wiejskich wyrażały swoje obawy w związku z irytująca
biurokracją i nadmiarem formalności. Jednak po jakimś czasie nawet
najwięksi sceptycy zaczęli wierzyć w końcowy sukces.
Ci, którzy wierzyli, nie zawiedli się. Kępa Lubawska jest małą wsią,
gdzie odsetek osób starszych jest o wiele większy niż młodych, co z kolei
odbijało się przez lata na aktywności obywatelskiej mieszkańców. Dlatego założenie „Kępianek” i co za tym idzie, remont świetlicy, tchnęły
nowego ducha w lokalną społeczność. Dlaczego było to działanie przełomowe dla tego miejsca? Otóż, istnienie nowej świetlicy pociągnęło za
sobą wiele innych inicjatyw. Można powiedzieć, że budynek stał się centrum rozrywkowo-kulturalnym Kępy Lubawskiej. To tutaj spotykają się
mieszkańcy, a czas wolny mogą spędzać dzieci i młodzież. Miejsce to jest
idealne do kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów. Świetlica cały
czas tętni życiem, mieszkańcy doceniają możliwości tego miejsca i często tam przychodzą. Aneks kuchenny umożliwia paniom z „Kępianek”
przygotowywanie pysznych potraw, w tym pierogów, które są lokalnym
przysmakiem. Również na świetlicy odbywają się próby zespołu, założonego przez gospodynie z „Kępianek”. Dodajmy – zespołu, który święci
sukcesy na muzycznych festiwalach. Muzyka jest pasją członkiń stowarzyszenia. Organizują one „Gminny Przegląd Kolęd Zapomnianych”. Nie
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ma wątpliwości, że dzieło rozpoczęte przez kobiety z Kępy Lubawskiej
będzie kontynuowane. Mają one kolejne pomysły, które będą wpływać
korzystnie na aktywizację wsi, a odremontowana świetlica pomoże im
w realizacji ambitnych planów.

zdjęcia Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „G5”
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Stowarzyszenie Dolina Karpia
liczba gmin: 7
region: województwo małopolskie
źródła finansowania projektu: Oś 4 Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.dolinakarpia.org
Ambasadorzy Doliny Karpia
Rękodzielnictwo jest jednym z największych bogactw polskich obszarów
wiejskich, ale osoby trudniące się tym zajęciem, nie zawsze mają możliwość wypromowania swoich produktów. Stowarzyszenie Dolina Karpia
postanowiło przyjść z pomocą lokalnym rękodzielnikom ze swojego regionu i stworzyć szeroką ofertę produktów
lokalnych – rękodzielniczych i kulinarnych.
Kapitał społeczny jest czymś,

co umożliwia zbudowanie po-

między ludźmi dobrej współpraDolina Karpia to obszar siedmiu gmin pocypomiędzy ludźmi, opartej na
łożonych w województwie małopolskim,
wzajemnym zaufaniu.
atrakcyjnych pod względem turystycznym
Barbara Petek-Matuła, Kierownik
i przyrodniczym. Jak sama nazwa wskazuje,
LGD, Stowarzyszenie Dolina Karpia
w Polsce zasłynęła przede wszystkim, jako
główny ośrodek wędkarstwa i hodowli karpia. Jednak nie są to jedyne rzeczy, którymi ten region może się pochwalić.
Na terenie Doliny Karpia działa wiele osób, które zajmują się przygotowywaniem wyrobów rękodzielniczych. Aby wydobyć i zaprezentować ich potencjał artystyczny, Stowarzyszenie Dolina Karpia podjęło szereg ważnych
inicjatyw, w ramach projektu „Aktywizacja rękodzielników Doliny Karpia”.
Podstawowym celem LGD była zmiana sposobu myślenia odbiorców
projektu o swojej ofercie i promowanie postaw przedsiębiorczych. Rękodzielnikom sugerowano, żeby wytwarzali produkty przydatne, które
później łatwiej jest sprzedać np. poduszki oraz kosze wiklinowe, czy też
prowadzili warsztaty rękodzielnicze. W tym celu organizowano również
comiesięczne spotkania, podczas których dostarczano wiedzy związanej
ze skutecznymi formami sprzedaży, czy źródłami finansowania projektów. Twórcom pokazywano dobre wzorce, z których mogą brać przykład.
W listopadzie 2010 roku odbyli oni wizytę studyjną na obszarze Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Goście z Doliny
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Karpia mieli okazję poobserwować dobrą praktykę realizowaną przez
LGD, mianowicie centrum wikliniarstwa.
Istotną częścią projektu było umożliwienie rękodzielnikom pokazania
swoich produktów szerszemu gronu, zarówno na krajowych i zagranicznych targach (w tym Targach turystycznych w Dolinie Karpia), jak i lokalnych imprezach, festynach, takich jak Festiwal Doliny Karpia, który
odbywa się co roku na terenie wszystkich siedmiu gmin. W ramach tego
festiwalu w październiku, czyli miesiącu odłowów karpiowych, odbywają się „Żniwa Karpiowe”. Jedną z wielu atrakcji tego wydarzenia jest
konkurs na najlepszego rękodzielnika Doliny Karpia. Biorą w nim udział
mieszkańcy zajmujący się wikliniarstwem, garncarstwem, bibułkarstwem, rzeźbą, szydełkowaniem, a także wykonywaniem patchworków
oraz biżuterii. Konkurs stanowi idealne podsumowanie całorocznej pracy twórców. Z roku na rok bierze w nim udział coraz więcej osób, co jest
dowodem na rosnącą popularność rękodzielnictwa w Dolinie Karpia.
O tym, że projekt przyniósł konkretne efekty, świadczy przede wszystkim to, że rękodzielnicy z tego regionu we współpracy z LGD zdecydowali
się na założenie i zarejestrowanie w 2012 roku organizacji pozarządowej „Stowarzyszenie Artyści Doliny Karpia Art Do Ka”. Warto zauważyć,
że zdecydowana większość prac, zaprezentowanych podczas ostatniej
edycji konkursu, pochodziła od członków tego stowarzyszenia. Dolina
Karpia jest więc modelowym przykładem tego, jak budować kapitał społeczny. Twórcy zrzeszeni w organizację są bardziej skuteczni niż w sytuacji, gdyby funkcjonowali jako pojedyncze podmioty. Od kiedy założyli
stowarzyszenie są też lepiej traktowani przez instytucje kulturalne, które
podpisują z nimi umowy, gdy decydują się na realizację konkretnych
projektów. Wspólna, sformalizowana działalność pozwala im również
na lepsze prezentowanie oferty turystycznej regionu. – Lokalni twórcy
rękodzieła stali się ambasadorami Doliny Karpia. Bardzo nas to cieszy,
ponieważ wtedy, gdy przeprowadzaliśmy pierwsze konkursy, spotkania
czy warsztaty nie zakładaliśmy, że w przyszłości musi zawiązać się nowe
stowarzyszenie. Jest to bardzo cenna i pożyteczna inicjatywa, szczególnie,
że do tej pory na naszym terenie nie było żadnego stowarzyszenia o charakterze artystycznym, skupiającego członków z całej Doliny Karpia. A LGD
bardzo zależy na identyfikowaniu się mieszkańców z obszarem. Poza tym,
dotychczas wielu lokalnych twórców tworzyło jedynie produkty, które nie
wychodziły poza obręb ich domostwa. Teraz znają prawdziwą wartość
rzeczy, które samodzielnie wykonują i wiedzą, że można je sprzedawać.
Dzięki współpracy udało się zainicjować u nich zmiany w postrzeganiu
własnych prac – wyjaśnia Barbara Petek-Matuła, kierownik LGD Stowarzyszenia Dolina Karpia.
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Kraina Sanu”
liczba gmin: 7
region: województwo podkarpackie
źródła finansowania projektu: Program Operacyjny
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w ww.krainasanu.pl

Przekonać siebie
Przełamywaniu negatywnych stereotypów, związanych z wiekiem i zbliżaniu do siebie przedstawicieli młodszego i starszego pokolenia służył projekt Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Sanu” pt.
„Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania
dzieci i seniorów”, który został przeprowaKapitał społeczny to ludzie,
dzony na obszarze siedmiu gmin w wojektórzy chcą coś zrobić dla innych
wództwie podkarpackim.
i dla siebie, dla swojego otocze-

nia, nie są tylko biernymi obserW ramach projektu zainicjowano wspólne
watorami czy nawet biernymi
działania osób starszych z dziećmi i młouczestnikami pewnych działań,
dzieżą, służące wzajemnemu poznaniu się,
ale sami podejmują inicjatywy,
zachęceniu do większej otwartości, nauczemają ciekawe pomysły, które
niu się wrażliwości i tolerancji oraz twórstarają się realizować.
czym zapełnieniu czasu wolnego.
Magdalena Rachfał, dyrektor
W każdej z siedmiu gmin należących do
biura Stowarzyszenia Lokalna
lokalnej grupy działania utworzone zostaGrupa Działania „Kraina Sanu”
ły grupy zróżnicowane wiekowo. Składały
się one z osób po pięćdziesiątym roku życia
oraz młodzieży do lat osiemnastu. Po przeprowadzonym naborze do projektu, który trwał do końca czerwca 2012 roku, zorganizowano, w formie
ogniska, pierwsze spotkania o charakterze integracyjnym dzieci i młodzieży z seniorami. Była to świetna okazja do poznania swoich potrzeb
i oczekiwań względem siebie oraz rozpoczynającego się projektu. Następnie na terenie gmin odbyły się zajęcia rękodzielnicze, podczas których uczestnicy uczyli się sztuki bibułkarstwa i decoupage. Wyjątkowo
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w dwóch gminach, Grodzisku Dolnym i Jarosławiu, przeprowadzono
również warsztaty kulinarne.
Nic tak nie pomaga budować więzi i jednocześnie uczyć się współpracy, jak sport. Seniorom i młodzieży umożliwiono spędzenie w taki
sposób wolnego czasu na świeżym powietrzu. Instruktorzy pokazywali,
jak ciekawe i dobre dla zdrowia może być trenowanie nordic walkingu.
Pouczającym doświadczeniem dla uczestników projektu były również
zajęcia z wizażu, prowadzone przez kosmetyczkę. Oprócz rozmów dotyczących dbania o urodę, przeprowadzono pokazy makijażu. Na warsztatach tłumaczono, że starsze osoby również muszą dbać o swój wygląd
i dobre samopoczucie. Młodsze uczestniczki zaś mogły nauczyć się jak
podkreślić swój młodzieńczy urok.
Ciekawą odskocznią od rekreacyjnych, artystycznych i kosmetycznych zajęć były zorganizowane wyjazdy autokarowe do Skansenu w Kolbuszowej. Odbywały się one w grupach mieszanych z terenu różnych
gmin, dzięki czemu uczestnicy mogli się bliżej poznać, także przy okazji
wspólnego grillowania na terenie skansenu. Niezwykle cenną zaletą
wyjazdu była możliwość obcowania z bogatą kulturą regionu. Młodzież
zdobywała wiedzę, dotyczącą kultury ich przodków, a seniorzy mogli
powspominać czasy dzieciństwa.
Projekt zakończył się w listopadzie 2012 roku spotkaniem podsumowującym, podczas którego obecne były nie tylko osoby, które brały w nim
udział, ale także włodarze gmin z obszaru funkcjonowania Lokalnej
Grupy Działania „Kraina Sanu”. Padło wiele ciepłych słów, skierowanych zarówno do młodzieży i seniorów, jak i do członków stowarzyszenia,
którzy poprzez swoją pracę przyczynili się do tego, że to przedsięwzięcie
zakończyło się sukcesem. Miłą niespodzianką dla uczestników projektu
było to, że uroczystemu podsumowaniu towarzyszyła wystawa ich prac
stworzonych podczas warsztatów rękodzieła.
Działanie zainicjowane przez LGD „Kraina Sanu” pozwoliło uświadomić mieszkańcom siedmiu gmin w województwie podkarpackim, że
panujące powszechnie mity o osobach starszych i młodzieży nie są prawdziwe i należy je przełamywać. Możliwość obcowania ze sobą podczas
zajęć i spotkań integracyjnych ułatwiła młodym ludziom zrozumienie
tego, że seniorzy wcale nie muszą być ludźmi pasywnymi, unikającymi
aktywności i zaangażowania obywatelskiego. Z kolei osoby starsze przekonały się, że młodość nie powinna automatycznie kojarzyć się z brakiem empatii i egoizmem. Projekt dobitnie pokazał, ze pewne różnice
wynikające z wieku nie mogą nas dzielić, lecz powinny łączyć, z uwagi
na wzajemną wymianę doświadczeń, pomysłów oraz inicjowanie wspólnych działań.
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zdjęcia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Sanu”
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Zielone Bieszczady”
liczba gmin: 5
region: województwo podkarpackie, Bieszczady
źródła finansowania projektu: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ww.lgd-zielonebieszczady.pl

Smaki Bieszczad
„Święto Chleba – od ziarenka do bochenka” organizowane corocznie
w Dźwiniaczu Dolnym w województwie podkarpackim jest wzorcowym
przykładem tego, jak umiejętnie promować wartości kulturowe regionu,
a przy okazji pobudzać lokalną społeczność do aktywności.
Dźwiniacz Dolny to mała bieszczadzka wioska, położona niedaleko niegdysiejszej granicy polsko-radzieckiej. Na skutek wysiedleń po drugiej
wojnie światowej, liczba mieszkańców sukcesywnie się zmniejszała
i obecnie liczy jednie 280 osób. „Święto Chleba”, które trzykrotnie zostało wybrane do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania „Zielone
Bieszczady” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest jedną
z inicjatyw na szlaku Ekomuzeum „Hołe”. Jest to sieć rozproszonych
w terenie obiektów, które tworzą „żywą” kolekcję, obrazującą wartości
przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Jego
celem jest zachowanie i eksponowanie lokalnych tradycji i form gospodarowania, charakterystycznego rzemiosła czy sposobu życia poprzez
prezentacje, warsztaty, pokazy dla turystów, organizowane przez mieszkańców tego regionu.
Impreza, która pierwotnie była inicjatywą Ustrzyckiego Stowarzyszenia Turystycznego „Bieszczady” odbywa się od kilku lat w gospodarstwie agroturystycznym „U Flika”, którego właścicielem jest Roman
Glapiak. Jeszcze przed dofinansowaniem święto miało kameralny charakter i zrzeszało głównie niewielkie grono kwaterodawców bieszczadzkich. Obecnie to już duża i poważna impreza regionalna, integrująca
lokalną społeczność, prawdziwa gratka dla smakoszy. W specjalnym
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piecu opalanym drewnem na wolnym powietrzu, w sposób tradycyjny
i używając dawnej receptury wypieka się chleb na liściu chrzanu i kapusty, a podaje się go tradycyjnie z masłem, smalcem i ogórkiem. Można
także obejrzeć i kupić wyroby bieszczadzkich artystów.
Z roku na rok festyn przyciąga coraz większe rzesze turystów i mieszkańców okolicznych wiosek, spragnionych dobrej zabawy i wypróbowywania ciekawych smaków. Liczby mówią same za siebie. Podczas
dziewiątej edycji święta, która odbywała
się w niedzielę 9 sierpnia 2009 r. upieczono
Kapitał społeczny to wartość,
która odnosi się do tego,
i zjedzono 120 bochenków chleba. W 2010
że możemy liczyć na siebie
skonsumowano już grubo ponad 300 boi potrafimy zjednoczyć się
chenków oraz co najmniej 2 tysiące gości
w określonym celu.
bawiło się w niewielkim gospodarstwie.
Iwona Woch, kierownik biura
I znowu nikt się nie zawiódł: zespoły ludoStowarzyszenia Lokalna Grupa
we z Ukrainy, Polski, czy Słowacji tańczyły
Działania „Zielone Bieszczady”
i śpiewały, a darmowe pajdy chleba ze smalcem i serem nakarmiły każdego głodnego.
„Święto Chleba” na początku nie miało dużego posłuchu wśród mieszkańców i dopiero z czasem stało się imprezą, która przyczynia się do promocji Bieszczad i pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Wszystko
dzięki Romanowi Glapiakowi, który nie bał się wcielać w życie swoich
pomysłów, inspirujących obecnie dla innych mieszkańców, którzy coraz częściej decydują się na inicjowanie własnych wydarzeń lokalnych.
W sąsiednich miejscowościach zaczęto organizować festyny tematyczne:
„Święto Miodu” w Krościenku, „Święto Ziemniaka” w Równi, czy „Święto
Mleka” w Hoszowczyku. „Święto Chleba” zaprocentowało także aktywnością mieszkańców wokół świetlicy, w której zorganizowano centrum
informacyjno-dokumentacyjne Ekomuzeum „Hołe”. Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Dźwiniacz Dolny wykonało remont świetlicy i wyposażyło
kuchnię, wykorzystując środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Roman Glapiak również nie poprzestaje na tej jednej inicjatywie
i obecnie angażuje się wraz z innymi właścicielami gospodarstw agroturystycznych w projekt „Karpacka Zagroda”.
Historia ta pokazuje, że czasem dobra wola stowarzyszeń i lokalnych
grup działania połączona z obywatelską i pełną zapału postawą jednego
mieszkańca, wystarczy do tego, aby zaszczepić w lokalnej społeczności
potrzebę społecznego zaangażowania i zbudować kapitał społeczny.
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