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[…] Publikacja W dobrym kierunku, czyli jak realizować inicjatywy społeczne na obszarach wiejskich jest przemyśla-
nym zbiorem przykładów dobrych praktyk z najbliższego otoczenia, ukazującym możliwości pozyskiwania wsparcia 
fi nansowego, uczącym jak przygotowywać niezbędne do realizacji zamierzeń dokumenty i wreszcie dającym proste 
recepty jak zacząć i realizować projekty. 
Program Integracji Społecznej obejmujący 500 gmin wiejskich […] umożliwił autentyczne przeobrażenie się naj-
mniejszych gmin zapełniając je nowymi organizacjami pozarządowymi, nowymi instytucjami (świetlice, kluby senio-
ra, kluby przedszkolaka itp.), nowymi na wsi usługami (rehabilitacyjne, zdrowotne), przywrócił kultywowanie tradycji, 
aktywność dorosłych, dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Wyzwolił w krótkim czasie wielką społeczną energię wła-
ściwą dla przeświadczenia i poczucia sprawstwa dla swoich pomysłów i pełnej możliwości ich urzeczywistnienia. Tak 
właśnie widzimy Program Integracji Społecznej w regionie łódzkim. Z wielką przyjemnością, podziwem, obserwujemy 
realizowane projekty. Wyjazdy na tereny wiejskie są inspiracją i źródłem satysfakcji w naszej pracy. Dlatego też tak 
ważnym jest, by efekty realizacji tego Programu utrwalić, by zachęcić innych mieszkańców regionu do podejmowania 
trudu pracy na rzecz swoich społeczności. 
Publikację traktujemy nie tylko jako przewodnik dla małych gmin ale też podziękowanie tym wszystkim, którzy swoją 
pracą, inicjatywnością, pomysłami, energią zarażali innych i bez których nie mogłyby powstać wszystkie opisane pro-
jekty oraz wiele, wiele innych, w które obfi tował Program Integracji Społecznej. […]
Anna Mroczek, dyrektor RCPS w Łodzi
Barbara Sidor-Pietras, za-ca dyrektora RCPS w Łodzi    

»Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi« Jan Paweł II 

Podręcznik W dobrym kierunku jest świetnym przewodnikiem dla samorządów, ich jednostek organizacyjnych, a także 
dla organizacji pozarządowych. W sposób klarowny i rzetelny przedstawia zarówno problemy społeczne jak również 
wskazuje przykłady ich rozwiązywania oraz podaje metody osiągania założonych celów. Pozwala wybrać działania 
integrujące i aktywizujące środowiska lokalne, wskazuje źródła ich fi nansowania. Ten podręcznik polecam każdemu, 
komu na sercu leży rozwój społeczny oraz praca na rzecz innych. 
Grażyna Wróblewska, wójt gminy Przasnysz

Program PPWOW pozwolił wykreować wiele dobrych pomysłów i praktyk związanych z działaniami społecznymi. Opi-
sane tu przykłady przyniosły bowiem wyjątkowe efekty i rezultaty. Nie zawsze trzeba samemu przecierać szlak by 
wspiąć się na szczyt góry, bo być może są już utarte ścieżki, które szybciej doprowadzą nas do celu. Dla mnie ta publi-
kacja jest mapą, która wskazuje ów szlak, prowadzący w kierunku szczytu tworzenia i realizacji najlepszych inicjatyw 
społecznych. 
Robert Bąk, Stowarzyszenie Przyjaznych  Edukacji „Horyzont” w Zbydniowie
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Program Integracji Społecznej był największym komponentem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 
(PPWOW), który został przygotowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i wdrożony w latach 2007 – 2010 na 
podstawie umowy pożyczki z Bankiem Światowym. 

W realizacji Programu Integracji Społecznej uczestniczyło 500 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z 13 województw. 
W ramach programu działał zespół ponad 30 specjalistów – konsultantów regionalnych, który stanowił wsparcie dla 
zachodzących w gminach procesów zmiany społecznej. 

Wraz z zakończeniem działań programu w gminach przygotowano i wdrożono plany kontynuacji usług, programy 
współpracy samorządu z organizacjami społecznymi oraz dokonano aktualizacji gminnych strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych. Specjaliści – konsultanci regionalni programu powołali fundację o nazwie Akademia Inicjatyw 
Społecznych z siedzibą w Łodzi (www.inicjatywyspoleczne.org.pl). 

Tym samym podjęte działania ze strony aktywnych gmin oraz konsultantów programu pozwalają na kontynuację 
uruchomionego procesu integracji i aktywizacji społeczności wiejskich oraz upowszechnianie i rozwijanie osiągnięć w za-
kresie rozwoju lokalnego.
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Rozdział  1

W prowadzenie

Dlaczego warto przeczytać tę broszurę
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Przystanek „Aktywność”
Są chwile, kiedy należy przystanąć, spojrzeć w przeszłość. Takie okazje zdarzają się, gdy zamyka się ja-
kiś okres w życiu czy pracy. Zakończenie wdrażania Programu Integracji Społecznej1 jest dobrym mo-
mentem na podsumowanie i ocenę. Prezentowana broszura jest wynikiem naszej wspólnej refleksji
nad projektami zrealizowanymi w przestrzeni polskiej wsi. Nie chcemy jednak pisać tylko o przeszłości, 
lecz także zaprezentować takie dobre praktyki, które mogą pomóc w kontynuacji inicjatyw społecz-
nych adresowanych do lokalnych społeczności.

Naszym celem jest zaprezentowanie doświadczeń wielu ludzi: liderów organizacji społecznych, 
szefów i pracowników gminnych instytucji oraz konsultantów regionalnych, którzy włączyli się w re-
alizację założeń programu.

Co można znaleźć w broszurze?
Pierwsza część prezentuje dobre praktyki, pogrupowane w 11 obszarów tematycznych, pokazu-
jących aktualne potrzeby społeczne polskiej wsi. Piszemy tam, jak należy realizować projekty, po-
kazujemy, co złożyło się na to, że niektóre przedsięwzięcia stały się kołem zamachowym zmian 
w lokalnej Polsce. Zastanawiamy się, co robić, aby kontynuować pożyteczne działania, jak przeła-
mywać bariery wynikające nie tylko z braku środków finansowych, ale również ze zwykłych ludzkich
niedoskonałości.

Każdy rozdział dotyczący „teorii aktywności” zawiera przykłady dobrych praktyk: inicjatyw, które 
zostały zrealizowane w ostatnich trzech latach przez takich jak Ty – liderów stowarzyszeń i organizacji 
społecznych, sołtysów, wiejskich nauczycieli. Opisujemy mechanizmy sukcesów i specyfikę pracy li-
derów. Z ponad 8000 zrealizowanych usług społecznych wybraliśmy 28 przykładów dobrych praktyk. 
Uznaliśmy, że wybrane inicjatywy najlepiej zilustrują „mechanizm sukcesu.”

Można o tych przedsięwzięciach przeczytać, a także – do czego serdecznie namawiamy – wsiąść 
w samochód i na własne oczy przekonać się, w jaki sposób realizowany jest projekt, który Was zafascy-
nował, sprowokował do refleksji.

1 Program wdrażany był w latach 2007-2010 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji znajduje się w zakończeniu.
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Druga część broszury to użyteczne informacje dla liderów. Prezentujemy źródła finansowania
inicjatyw lokalnych. Ten miniprzewodnik jest zaproszeniem do tego, abyście odwiedzili portale in-
ternetowe i przekonali się, jak wiele jest w Polsce instytucji, którym zależy na rozwoju społecznej ak-
tywności. Znajduje się tu ponadto informacja o portalach, które gromadzą różnego rodzaju przydatną 
w działaniach społecznych wiedzę. Katalog nie jest wyczerpujący, ale to, co prezentujemy, wystarcza 
do rozpoczęcia skutecznych działań. Zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy z wykorzystaniem 
zasobów internetowych.

Trzecia część broszury to refleksja nad tym, jak wprowadzać w życie dobre pomysły. Jedenastu
liderów odpowiada na jedenaście kluczowych, naszym zdaniem, pytań związanych z wdrażaniem 
projektów społecznych. Nie jest to uniwersalna recepta na sukces, mamy jednak nadzieję, że lektura 
skłoni Was do przemyśleń, a to wyzwoli siły i ambicje, by pomagać innym.

Wspólnotowy „autobus” zmiany
Sądzimy – takie doświadczenia wynikają z dobrych praktyk – iż podstawą sukcesu jest zasada, że to, co 
robimy, robimy również dla siebie. Reprezentujemy bowiem konkretne wspólnoty lokalne: sołeckie, 
parafialne, społeczne, grupy o podobnych zainteresowaniach i problemach. Włączając się w działania,
przyjmując rolę lidera, budujemy przyjazną przestrzeń wokół siebie. Zmieniając siebie i najbliższe oto-
czenie sprawiamy, że jakiś problem zostaje rozwiązany.

Ja i cały zespół redakcyjny mamy nadzieję, że ta broszura pomoże znaleźć Wam własną drogę 
aktywności.

Stanisław Baska
Konsultant regionalny PIS PPWOW
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Rozdział 2

Między potrzebą a rozwojem

Najważniejsze obszary aktywności lokalnej
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P raca z rodziną potrzebującą pomocy

Rozdział 2.1

Przykłady dobrych działań



14  W dobrym kierunku

Problemy do rozwiązania
Sytuacja ludzi starszych i niepełnosprawnych jest powszechnym problemem społeczności lokalnych. 
Rozbicie rodzin wielopokoleniowych, bezrobocie rodzące konieczność wyjazdów w poszukiwaniu 
pracy sprawiają, iż osoby starsze coraz częściej pozostawione są bez opieki. Problemem są uzależ-
nienia i dysfunkcje rodzin – szczególnie silnie występujące na terenach popegeerowskich. Ośrodki 
pomocy społecznej często sobie z nimi nie radzą: cierpią na niedostatek kadry, podopiecznych jest 
wielu, w dodatku trudno do nich dojechać ze względu na rozproszenie gospodarstw. Słabo funkcjo-
nuje pomoc sąsiedzka: ludzie na ogół nie interesują się tym, co dzieje się za miedzą, boją się ingero-
wać w sprawy innych. Często uważają, że rodziny z problemami są „same sobie winne”. Potrzebujący 
pomocy wstydzą się lub nie umieją poprosić o wsparcie. 

Co chcemy osiągnąć?
Usługi opiekuńcze i poradnicze dają cenne społecznie efekty – przede wszystkim „wkluczenie” spo-
łeczne ludzi wyrzuconych na margines. Poprawia się jakość życia osób starszych i samotnych, zostają 
włączone w życie wspólnoty, zyskują samoakceptację i świadomość bycia potrzebnym. Mieszkańcy 
zostają uwrażliwieni na potrzeby innych. W przypadku rodzin dysfunkcyjnych cennym efektem takich 
usług jest ich usamodzielnienie się, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów. Społeczność 
lokalna zaś uczy się tolerancji i akceptacji tych, którzy nie umieją radzić sobie sami.

Co i jak robić?
 usługi opiekuńcze: forma wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i chorych 

w ich domu. Obejmują: przygotowywanie posiłków, pomoc w codziennej toalecie, sprząta-
niu, praniu, zakupie leków, środków czystości i żywności, załatwianiu formalności urzędowych, 
opłacaniu rachunków, ustalaniu wizyt lekarskich, a także dowóz i towarzyszenie na impre-
zach, spotkaniach, uroczystościach integracyjnych. Niektóre usługi mogą zostać rozszerzone 
o wsparcie psychologiczne czy usługi rehabilitanta. Muszą być świadczone przez profesjonal-
ne, odpowiednio przeszkolone opiekunki, zaakceptowane przez podopiecznego. Powinno się 
także wypracować sposoby reagowania w przypadku np. nagłego pogorszenia stanu zdrowia 
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podopiecznego. Pracownicy GOPS mają obowiązek przeprowadzania z nimi wywiadów na te-
mat jakości usług (superwizja).

 asystent rodzinny: ma pod opieką jedną rodzinę przez co najmniej 3 miesiące. Jego działania 
służą rozwojowi członków rodziny z problemami, zachęcają do aktywności. Asystent wspól-
nie z rodziną ustala plan pracy. Rozwiązuje najpierw trudności najważniejsze – np. wynikające 
z uzależnienia (kontakt z lekarzem, pilnowanie przestrzegania terapii), a potem mniej ważne. 
Uczy rodziców m.in. wychowania i opieki nad dziećmi (dbałość o ich edukację, organizowanie 
czasu wolnego, uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka), dbania o zdrowie i higienę, gospoda-
rowania budżetem domowym, pomaga w załatwianiu spraw urzędowych, znalezieniu pracy, 
kontaktach ze służbą zdrowia. 

 Asystent powinien być zatrudniony przez instytucję (urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej, 
szkołę, organizację pozarządową). Musi przejść odpowiednie szkolenie zawodowe. Należy mu 
zapewnić superwizję (ocenę jego pracy, dokonywaną przez GOPS). Jeden asystent może mieć 
pod opieką w tym samym czasie 3-5 rodzin.

 wolontariat, np. młodzieżowy: odpowiednio przygotowani młodzi ludzie opiekują się ludźmi 
starymi i chorymi (zakupy, sprzątanie, pomoc w kuchni, transport opału, czytanie).

 system pomocy sąsiedzkiej, w którym odpowiednio poinstruowani ochotnicy sprawują pie-
czę nad wymagającym pomocy sąsiadem – przynoszą zakupy, interweniują, gdy pogorszy się 
stan jego zdrowia, rozmawiają. 

 centra wsparcia rodziny, w których uzależnieni i ich rodziny mogą uzyskać wsparcie psycholo-
ga, pedagoga, prawnika. Mogą one być tworzone przez ośrodki pomocy społecznej lub orga-
nizacje pozarządowe przy wsparciu merytorycznym GOPS. Centra wymagają zatrudnienia lub 
wolontariatu specjalistów: prawników, psychologów, pedagogów.

Z kim to robić?
W tego typu usługach trzeba stworzyć szerokie partnerstwo, obejmujące także dzieci i młodzież (wo-
lontariat), a w trakcie spotkań integracyjnych włączać do działań nie tylko osoby starsze czy niepełno-
sprawne, ale również ich rodziny. Ogromnie ważna jest rola ośrodków pomocy społecznej – większość 
innowacyjnych usług opiekuńczych projektują i wdrażają właśnie te placówki, najlepiej zorientowane 
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w tego typu problemach i potrzebach gminy. Powinny one także służyć merytoryczną pomocą i nad-
zorować projekty realizowane przez lokalne organizacje samorządowe lub szkoły (wolontariat). Po 
stronie samorządu leży zapewnienie transportu opiekunkom, dowóz osób starszych i niepełnospraw-
nych do lekarza, zapewnienie lokali na spotkania integracyjne, zakup środków czystości, opatrunko-
wych, organizacja wigilii dla osób starszych i samotnych.

„Od kiedy odwiedza mnie Agnieszka, jest 
mi o wiele łatwiej. Przynosi mi drewno na 
opał, zakupy. Wiem, że mogę na nią liczyć. 

Nie jestem tak chora, żeby potrzebować 
fachowej opieki, ale też nie tak sprawna, 
żeby ze wszystkim radzić sobie sama. To 
rozwiązanie jest dla mnie bardzo dobre”.

Pani Eugenia, uczestniczka programu

Niewielka gmina Rokitno w woj. lubelskim: starzejące się, ubożejące społeczeń-
stwo i alkoholizm, który stał się problemem wielu rodzin – to jej codzienność. Po-
łożenie z dala od większych ośrodków i rozproszenie gospodarstw sprzyjają po-
czuciu osamotnienia. Właśnie w Rokitnie pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej postanowili zrobić coś więcej niż nakazują im służbowe obo-
wiązki. Wykorzystując środki z PPWOW, postanowili zrealizować dwa projekty, któ-
re miały „zarazić” lokalną społeczność potrzebą zaopiekowania się osobami samot-
nymi i schorowanymi – „Dobry sąsiad”, oraz uświadomić, że problemów, zwłaszcza 
spowodowanych przez alkohol, nie należy się wstydzić, tylko trzeba o nich głośno 
mówić i prosić o pomoc – Centrum Wsparcia Rodziny. 

– W naszej gminie rośnie bardzo szybko liczba osób uzależnionych i współuzależ-
nionych od alkoholu. Ludzie często mówili mi, że chętnie skorzystaliby z fachowej po-
mocy, ale pojechanie po nią do miasta pochłania dużo czasu i pieniędzy. Stąd narodził 
się pomysł utworzenia miejsca w gminie, gdzie będą mogli skorzystać z bezpłatnej po-
mocy terapeuty, prawnika, psychologa – mówi Bożena Chwedczuk z GOPS, koordy-
natorka projektu Centrum Wsparcia Rodziny.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:

KAŻDY CZŁOWIEK JEST WAŻNY
Są tacy pracownicy socjalni, którzy swojej pracy nie traktują jak biurowych obowiązków, lecz misję. Pracownicy GOPS w Rokitnie 
wdrożyli projekt wszechstronnej pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin i stworzyli nowatorski system dobrosąsiedzkiej 
pomocy. Mieszkańcy gminy nauczyli się mówić o swoich problemach i prosić o pomoc.
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Do realizacji projektów, realizowanych od marca do listopada 2009 r., zaanga-
żowano miejscowych lekarzy, pracowników Gminnej Instytucji Kultury, biblioteki 
i sołtysów. 
 Centrum Wsparcia Rodziny: można tu było uzyskać poradę terapeuty, psy-

chologa i prawnika. Prowadzona była także indywidualna i grupowa tera-
pia uzależnień. Dużym zainteresowaniem cieszyły się porady psychologa, 
z których korzystały osoby samotne i rodzice mający problemy z dziećmi. 
Prawnik udzielał wszelkich porad związanych ze sferą społeczną. Osoby za-
trudnione w centrum często udzielały konsultacji po godzinach.

 „Dobry sąsiad” – opiekuńcze usługi sąsiedzkie. Opieką objęto 9 osób z tere-
nu gminy – w wieku od 55 do 80 lat. Ich opiekunami zostało sześcioro sąsia-
dów, którzy przeszli szkolenie w GOPS. Wykonywali podstawowe domowe 
czynności, ale też wysłuchiwali i służyli dobrym słowem. 

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: marzec–listopad 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 12 000 zł („Dobry Sąsiad”), 19 000 zł (Centrum 

Wsparcia Rodziny)
  Wkład gminy: 16 200 zł (użyczenie pomieszczeń na czas trwania projektu)
  Wkład społeczności: „Dobry Sąsiad” – 125 godzin pracy wolontariuszy, 

Centrum Wsparcia Rodziny – pracownicy gminni prowadzili nabór benefi-
cjentów

  Efekty: Centrum Wsparcia Rodziny – otoczono pomocą 78 osób, zatrud-
niono specjalistów: prawnika – 27 godzin, psychologa – 27 godzin, psycho-
loga-terapeutę indywidualnego – 189 godzin, terapeutę grupowego – 27 
godzin,  „Dobry Sąsiad” – 6 sąsiadów objęło opieką 9 osób starszych (808 
godzin pracy opiekunów)

  Oddziaływanie: przełamano stereotypy, pokazano, że problemów nie 
należy się wstydzić, tylko otwarcie prosić o wsparcie. System pomocy są-

„Przy realizacji obu projektów napotka-
liśmy liczne problemy wynikające ze ste-
reotypów. Zarówno osoby dotknięte przez 
alkoholizm, jak i starsze i samotne wsty-
dziły się prosić o pomoc. Z czasem okazało 
się, że kontakt z ludźmi o podobnych pro-
blemach, np. związanych z mężem alko-
holikiem, ułatwia życie. A sąsiadka, któ-
ra ugotuje obiad i posprząta, a w razie 
potrzeby wezwie lekarza – to skarb bez-
cenny. Projekty nie rozwiązały wszystkich 
problemów, ale sprawiły, że ludzie zaczę-
li o nich otwarcie rozmawiać i je dostrze-
gać, a to uznać należy za ogromny suk-
ces, ponieważ teraz alkoholizm, problemy 
z samotnością czy schorowany staruszek 
nie są już problemem jedynie służb socjal-
nych, a całego społeczeństwa”.
Krystyna Mikołajczuk, kierownik GOPS 
w Rokitnie
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siedzkiej zmienił postrzeganie cudzych problemów, uwrażliwił na starość 
i samotność.

 „Opiekunka jest życzliwa, pokorna i bardzo 
cierpliwa. Pomaga mi nie tylko w podsta-

wowych obowiązkach (gotowanie, higiena 
osobista, pranie itd.), ale też daje nadzieję 
i wsparcie psychiczne, zapewnia kontak-

ty z otoczeniem. Gdy zajdzie potrzeba, za-
wiezie do lekarza czy na grób, pomodlić się 

za męża i dzieci. Zdobyła moje zaufanie, 
zwierzam się jej z własnych problemów. 

Wdzięczna jej jestem za to, że szanuje moje 
nawyki i upodobania. Ma zawsze wyrozu-
miałość, uśmiech, sprawia, że nie czuję się 
osamotniona i odrzucona. Czuję się doce-
niona, bo chociaż mózg nie działa, to ser-

ce czuje to ciepło od drugiej osoby, bo serce 
zmarszczek nie ma”.

Pani Joanna, podopieczna

Lipinki – rolnicza gmina w woj. małopolskim, usytuowana na Pogórzu Karpac-
kim. Wielu młodych ludzi wyjechało stąd za granicę w poszukiwaniu pracy. 
W domach zostały osoby starsze, niedołężne, niezaradne. Górzysty teren, roz-
proszenie gospodarstw i oddalenie wielu z nich od centrum gminy, utrudnia 
pracownikom społecznym dotarcie do podopiecznych. W jednym tylko roku do 
GOPS wpłynęło 17 podań starszych osób o objęcie ich usługami opiekuńczymi. 
Placówka dysponowała jednak tylko dwiema opiekunkami społecznymi. Jedy-
nym rozwiązaniem wydawało się umieszczenie ich w domach pomocy społecz-
nej, co byłoby rozwiązaniem dramatycznym. Kierowniczka GOPS, Katarzyna Lia-
na i jej pracownicy od dawna szukali rozwiązania tego problemu. Gdy pojawiła 
się możliwość uzyskania środków z PPWOW, zaczęli opracowywać projekt usług 
opiekuńczych w gminie. 

Na podstawie wypowiedzi podopiecznych GOPS wypracowano niestandardo-
wy system całodobowej opieki w domu chorego z uwzględnieniem rehabilitacji 
i wsparcia psychologicznego dla 17 osób. Pomysł uzyskał aprobatę mieszkańców 
– był omawiany na spotkaniach z KGW, organizacjami pozarządowymi i liderami 
społecznymi. 

Źródła finansowania podobnych działań: PO KL Priorytet 7 Poddziałanie 7.1.1. w ramach Planów Aktywności Lokalnej  
lub Poddziałanie 7.3. Inicjatywy lokalne (więcej: rozdział 3 poz. 45) lub w ramach gminnego programu przeciwdziałania 
problemom alkoholowym (zobacz: rozdział 3 poz. 40).

SERCE ZMARSZCZEK NIE MA 
Pomoc osobom starszym i samotnym to nie tylko leki – równie ważne jest przełamanie samotności, rozmowa, zachęta do fizycz-
nej aktywności. Dzięki innowacyjnemu programowi usług opiekuńczych, wdrażanemu w Lipinkach przez pracowników GOPS, 
wielu podopiecznych ośrodka nie musi dożywać swoich dni w domu pomocy społecznej. 
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Zatrudniono 6 opiekunek społecznych – bezrobotnych kobiet, które przeszły 
profesjonalne przeszkolenie w ośrodku, a także rehabilitanta. Podopieczni i opie-
kunki dostali telefony komórkowe, co usprawniło kontakt miedzy nimi. Ponieważ 
kluczowym problemem było dotarcie do podopiecznych, GOPS zaczął starania 
o samochód dla opiekunek. Udało się zdobyć środki z PFRON na samochód do 
przewozu osób niepełnosprawnych. 

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi:  wrzesień 2008 r. – grudzień 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW:  330 000 zł
  Wkład gminy:  20 000 zł
  Inne źródła:  100 000 zł (PEFRON)
  Efekty:  24 osoby objęto nowatorskim systemem opieki domowej, 6 bezro-

botnych kobiet ukończyło kurs opiekunki społecznej i znalazło pracę w pro-
jekcie

  Oddziaływanie: usługa zintegrowała dużą część lokalnych instytucji, orga-
nizacji i mieszkańców. Gmina mogła przeznaczyć na inne, ważne społecz-
nie cele, te środki, które musiałaby wydać na pobyt osób starych i chorych 
w domu pomocy społecznej.

  Perspektywa kontynuacji: projekt jest częściowo kontynuowany, gmina ze 
środków własnych zatrudniła 5 opiekunek

 „Dla samorządu sprawą priorytetową jest 
opieka i pomoc osobom, które same już 
sobie nie potrafią poradzić. Profesjonal-
ny system opieki w domu jest też sprawą 
priorytetową dla społeczności lokalnej, 
gdyż pokazuje i uczy wspólnej odpowie-
dzialności społecznej”.
Czesław Rakoczy, wójt Lipinek

Alternatywne źródła finansowe zainicjowania programu: PO KL Priorytet 7 Poddziałanie 7.2.1. (np. w ramach projek-
tów aktywizacji i szkoleń) lub Poddziałnie7.3. Inicjatywy lokalne (zobacz: rozdział 3 poz. 45). Działania mieszczą się rów-
nież w priorytetach Programu Operacyjnego MPiPS FIO (rozdział 3 poz. 5). Kontynuacja działań możliwa do finansowania 
w ramach środków własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Głowaczów – wieś w gminie Głowaczów (woj. mazowieckie). Słabo rozwinięty lo-
kalny rynek pracy wymusza wyjazdy za pracą do Kozienic, Warszawy, za granicę. 
Jak wykazała diagnoza sytuacji społecznej gminy, emigracja negatywnie wpływa 
na kondycję rodzin, zwłaszcza dzieci i ludzi starszych. Z wypowiedzi dzieci wyni-
kało też, że coraz rzadziej wiążą one swoją przyszłość z rodzinną miejscowością. 
Stanisława Mika, kierowniczka GOPS, uznała, że to sytuacja niepokojąca, która gro-
zi brakiem identyfikacji z lokalną społecznością.

Pomysł na organizację grupy wolontariuszy zrodził się podczas warsztatów 
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Za jeden z najwięk-
szych problemów uczestnicy uznali zanik więzi międzypokoleniowych i doszli do 
wniosku, że rozwiązaniem może być aktywne włączenie młodzieży z miejscowe-
go gimnazjum do pracy z ludźmi potrzebującymi pomocy. W projekt zaangażo-
wał się GOPS, który uzyskał pomoc finansową z PPWOW. Zadaniem ośrodka było
wskazanie w gminie gospodarstw, w których pomoc jest najbardziej potrzebna. 
Projekt był realizowany od kwietnia 2008 r. do połowy grudnia 2009 r. Pod koniec 
2008 r. kilkunastu wolontariuszy pod opieką specjalistów udało się pod wytypo-
wane adresy. – Najbardziej obawiałyśmy się, czy seniorzy pozwolą, by obcy ludzie 
krzątali się po domu, czy znajdą z nimi wspólny język. Nie miałyśmy też pewności, czy 
ktoś z młodych się nie rozmyśli i po kilku spotkaniach nie powie: „już mi się nie chce”. Na 
szczęście skończyło się na obawach – mówi Katarzyna Piech, koordynator projektu, 
nauczycielka Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie.

Młodzi ludzie, którzy znaleźli się w nowych, stresujących sytuacjach, mieli 
wsparcie ze strony specjalistów-opiekunów: nauczycieli i pracowników GOPS, któ-
rzy na początku towarzyszyli wolontariuszom w domach podopiecznych. Z cza-

„O możliwości przystąpienia do grupy wo-
lontariuszy dowiedziałam się na lekcji wy-

chowawczej. Na początku nie myślałam, 
że mogłabym do niej należeć. Zawsze wy-
dawało mi się, że to inni mają decydować, 

a ja zawsze jestem gdzieś z boku i tylko 
się przyglądam. Jednak sam pomysł mojej 

wychowawczyni wydawał mi się prosty 
i trafił w moją wrażliwość. Trudno jest mi

czasem zrozumieć historię Polski czy świa-
ta, ale z łatwością przychodzi mi rozumie-
nie historii, losów ludzi, których spotykam 
na ulicy. Zrozumiałam, że potrzebują po-
mocy, a ja mogę im jakoś pomóc. Zrozu-

miałam też, że to ja właśnie, a nie ktoś in-
ny, może to zrobić”.

Patrycja Mikocka, uczennica II klasy 
gimnazjum

WOLONTARIAT W GŁOWACZOWIE
– W szkole zawsze wydawało mi się, że to inni mają decydować, a ja zawsze jestem gdzieś z boku i tylko się przyglądam. Dzisiaj 
trudno jest mi czasem zrozumieć historię Polski czy świata, ale z łatwością przychodzi mi rozumienie historii i losów ludzi, których 
spotykam na ulicy – mówi jedna z młodych wolontariuszek z gimnazjum w Głowaczowie. Program wolontariatu dla ludzi star-
szych uwrażliwił młodzież na losy innych i dał im cenne doświadczenie. 
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sem zmienił się charakter pomocy wolontariuszy: ciągle ważne były takie prace jak 
przynoszenie opału, zakupy czy sprzątanie, ale stopniowo osoby starsze zaczynały 
odkrywać potrzebę rozmowy, zjedzenia wspólnego posiłku.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: kwiecień 2008 r. – grudzień 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 5 800 zł
  Wkład społeczności: 22 osoby podjęły się wolontariatu na rzecz osób star-

szych
  Efekty: objęto opieką  8 osób starszych i samotnych
  Oddziaływanie: gmina zmieniła nastawienie uczniów do wolontariatu. 

Uzyskano pozytywne rezultaty współpracy pomiędzy osobami młodymi 
i starszymi. Młodzież poznawała problemy seniorów, uczyła się wrażliwości 
na los innych.

Więcej na temat wolontariatu znajdziesz na stronie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (zobacz: rozdział 3 poz. 1). Fi-
nansowanie inicjatyw młodzieżowych związanych z wolontariatem: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja 
J&S Pro Bono Poloniae, Program „Młodzież w Działaniu”, Program „Równać Szanse” (rozdział 3 pozycje: 5/14/23/41).

„Dzięki wolontariatowi w gminie zda-
rzyło się coś szalenie ważnego. Mło-
dzi wartościowi ludzie zdobywa-
ją doświadczenie, które zaprocentuje 
w przyszłości. Sama przekonałam się 
również, jak te proste gesty pozytywnie 
wpływają na życie osób starszych. Lo-
sem niektórych osób starszych zainte-
resowali się sąsiedzi. Może to znaczy, że 
ktoś będzie im pomagał już na stałe”?
Stanisława Mika, kierowniczka GOPS
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Rozdział 2.2

Edukacja przedszkolaków

Kilka pomysłów, jak to zrobić, nie mając przedszkola na wsi
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Problemy do rozwiązania
Umiejętności zdobyte w przedszkolu procentują w szkole i dorosłym życiu. Dziecko poznaje świat, 
kształtuje prawidłowe relacje społeczne, odkrywa i rozwija zdolności. Niestety, w polityce społecznej 
gmin wiejskich za mało uwagi poświęca się edukacji przedszkolnej, stąd jej dostępność i jakość pozo-
stawia wiele do życzenia. Samorządy często nie wiążą edukacji przedszkolnej z rozwojem dzieci i są 
przekonane, że najlepszą opiekę zapewni maluchowi rodzina. Zbyt rzadko też widzą potrzebę eduka-
cji małych dzieci mieszkańcy, dlatego nie naciskają na samorząd, by tworzył przedszkola. Dodatkową 
barierą w rozwoju wiejskiej edukacji przedszkolnej jest fakt, że jest ona droższa niż w mieście – wynika 
to z rozproszenia gospodarstw i konieczności dowożenia dzieci do placówek.

Co chcemy osiągnąć?
Usługi obejmujące edukację przedszkolną powinny rozwijać wiedzę i umiejętności społeczne naj-
młodszych, sprawić, że społeczność lokalna zacznie doceniać ich potrzeby edukacyjne, a rodzice 
zyskają motywację do udziału w procesie rozwojowym dzieci i nauczą się z nimi pracować. Coraz 
częściej po zakończeniu realizacji projektów edukacji przedszkolnej, w wyniku współpracy rodziców 
i pedagogów powstaje organizacja pozarządowa, która np. prowadzi przedszkole czy ognisko przed-
szkolne, by nie zmarnować tego, co wspólnie osiągnęli. 

Co i jak robić?
Przyjazne środowisko dla rozwoju dzieci, które nie chodzą do przedszkola, można stworzyć, organi-
zując np.: ogniska i punkty przedszkolne – w tym społeczne i rodzinne, oddziały przedszkolne 
w szkołach, grupy rocznego przygotowania przedszkolnego, objazdowe przedszkola, mikro-
grupy przedszkolne, grupy zabawowe i weekendowe, świetlice: przedszkolne, dziecięce, opie-
kuńczo-wychowawcze. W placówkach tych można prowadzić bardzo różne zajęcia, m.in: z rytmi-
ki, gimnastyki, tańca, zajęcia edukacyjne (nauka czytania, pisania, matematyki, angielskiego, gry na 
instrumentach, śpiewu, warsztaty plastyczne, techniczne, teatralne, integracyjne z udziałem dzieci 
niepełnosprawnych, wycieczki przyrodniczo–krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi), zajęcia 
rehabilitacyjne, logopedyczne, spotkania z pedagogiem, psychologiem, wyjazdy na basen, do kina, 
teatru, czytanie bajek.
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Program pracy z dziećmi powinien łączyć elementy edukacji, opieki i integracji oraz być dostoso-
wany do zróżnicowanych potrzeb maluchów i ich możliwości psychofizycznych. W grupie powinno
być nie więcej niż 10 dzieci, pracownicy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje i zapewnioną pomoc
psychologiczno–pedagogiczną. Zajęcia powinny się odbywać codziennie – najlepiej przez 4-6 go-
dzin. Bardzo istotne jest, by placówka przedszkolna dawała równe szanse edukacji wszystkim dzie-
ciom, także niepełnosprawnym. Wszystkie placówki powinny posiadać place zabaw i miejsca do zajęć 
tematycznych oraz zajęć wspomagających rozwój fizyczny.

Z kim to robić?
Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej ma sens wtedy, gdy jest to przemyślany i zaplanowany 
proces, w który zaangażowane będą zarówno organy prowadzące, realizatorzy, pracownicy placów-
ki, rodzice. Wspólne opracowanie standardów sprawia, że każdy czuje się współodpowiedzialny za 
usługi. Rodziców i dziadków można zaangażować do pomocy przy adaptacji pomieszczeń, drobnych 
pracach remontowych, tworzeniu i urządzaniu placów zabaw, szukaniu sponsorów, doposażeniu pla-
cówek w zabawki, kredki, farby, organizacji imprez, a także do opieki nad dziećmi podczas wycieczek. 
Mogą także wspierać opiekunów pełniąc dyżury podczas zajęć i zabaw na placu, włączać się w czyta-
nie bajek i opowiadań. 

Starsi uczniowie szkół, w których organizowane są zajęcia dla przedszkolaków, mogą pomagać 
ochotniczo w opiece nad dziećmi (uczyć liczyć i pisać, czytać maluchom). 

Samorząd może wspomóc te działania kampaniami informacyjnymi promującymi edukację przed-
szkolną (debaty, konferencje), tworząc warunki do powstawania różnego typu placówek przedszkol-
nych – finansowanie lub dofinansowanie ich zakładania, prowadzenia, funkcjonowania w szkołach,
doposażenie w sprzęt i urządzenia, udostępnienie pomieszczeń należących do gminy, dowóz dzie-
ci do placówki, pomoc przy rekrutacji, organizacja szkoleń dla nauczycieli, opiekunów i rodziców, 
zapewnienie wsparcia specjalistów, wspieranie tworzących się organizacji na rzecz edukacji przed-
szkolnej (np. pozyskiwanie środków w partnerstwie z nimi), a także uczestnictwo w życiu placówek: 
spotkania z dziećmi i rodzicami, obecność podczas imprez i uroczystości.



26  W dobrym kierunku

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:

GIĘTKI JĘZYK – TWÓRCZA MYŚL
Maluchami z Radkowa zajęli się specjaliści – logopedzi, psycholodzy, pedagodzy i animatorzy kultury. Dzięki współpracy miej-
scowej szkoły, biblioteki, ośrodka pomocy społecznej i stowarzyszenia, zrealizowano program psychologiczno-pedagogicznych 
zajęć dla dzieci, sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi „małego człowieka”. 

Radków to najmniejsza gmina woj. świętokrzyskiego. Oferta edukacyjna dla naj-
młodszych była tu bardzo uboga. Grupa dzieci w wieku 3-6 lat – tych uczęszcza-
jących do jedynego w gminie przedszkola i tych pozostających w domach, była 
zazwyczaj pomijana w inicjatywach społecznych w gminie. Pracownicy GOPS, bi-
blioteki publicznej, nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gmi-
ny Radków od dawna mówili o potrzebie wzbogacenia oferty edukacyjnej o zaję-
cia, których brakuje w przedszkolu. Uważali również, że należy polepszyć kontakt 
z rodzicami, aby popularyzować wiedzę na temat edukacji i rozwoju maluchów.

Środki PPWOW umożliwiły opracowanie i wdrożenie projektu „Giętki język – 
twórcza myśl”, realizowanego od kwietnia do połowy grudnia 2009 r. Zakupiono 
pomoce logopedyczne (gry, poradniki), by służyły nie tylko podczas tego projek-
tu, ale były stałą pomocą dla rodziców, którzy uczestniczą w terapii swoich dzie-
ci. W bibliotece i przedszkolu samorządowym zorganizowano cykl warsztatów 
dla dzieci, prowadzonych przez specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedę 
i animatorów kultury. Obejmowały zajęcia psychologiczno-pedagogiczne i logo-
pedyczne oraz spotkania z rodzicami, którzy mogli uzyskać fachową poradę na 
temat prawidłowego rozwoju swoich dzieci. 

Ostatnia faza projektu to „Artystyczne wariacje” – zajęcia twórczego rozwoju: 
poznawanie różnych technik plastycznych, zabawy z muzyką. Takich działań bra-
kuje w standardowej puli zajęć przedszkolnych. Spotkania odbywały się w soboty 
– pozwoliło to dzieciom ciekawie spędzić czas, a rodzice zyskali chwilę dla sie-
bie. Atrakcją była wycieczka maluchów do Bałtowa: zwiedziły park jurajski, zoo, 
wzięły udział w plenerowych zajęciach rzeźbiarskich, jeździły kolorową ciuchcią. 

„Pracując z dziećmi sami wracamy do 
czasu, gdy byliśmy zupełnie nieświadomi 

tego, co nas czeka, gdy dorośniemy. Ba-
wiąc się z dziećmi powinniśmy odnaleźć 

w sobie pierwiastek dziecka, dzięki czemu 
relacja opiekun – dziecko będzie głębsza 

i trwalsza”.
Magdalena Hankiewicz,  
koordynatorka projektu
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Biblioteka publiczna zorganizowała także konkurs ilustratorski „W zagrodzie babci 
i dziadziusia” dla dzieci z Radkowa i sąsiednich gmin. Maluchy ilustrowały bajki 
lokalnej pisarki, Teresy Ostrowskiej, nagrody ufundowało Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Gminy Radków. Organizacja urządziła również dla przedszkolaków Dzień 
Dziecka z udziałem pisarki Wioletty Piaseckiej.

Część zajęć odbywała się w przedszkolu samorządowym. Nauczyciele wy-
chowania przedszkolnego pomagali terapeutom w organizacji zajęć oraz nieod-
płatnie wypożyczali pomoce edukacyjne przedszkola. Zespół Szkół w Radkowie 
wypożyczył materace gimnastyczne, przydatne do edukacyjnych zabaw i relaksu. 
W nawiązaniu kontaktów z rodzinami dzieci uczestniczących w projekcie, poma-
gali nauczyciele i pracownicy GOPS. Biblioteka publiczna (główny usługodawca), 
zajęła się organizacją i scaleniem wszystkich pomysłów na rzecz maluchów w je-
den projekt z możliwością jego kontynuacji.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: kwiecień–grudzień 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 15 400 zł
  Wkład gminy: nieodpłatne użyczenie sprzętu przedszkola samorządowe-

go i szkoły
  Wkład społeczności: wszyscy pracownicy przedszkola i szkoły realizowali 

projekt częściowo jako wolontariusze
  Efekty: pomocą objęto grupę 40 dzieci  w wieku przedszkolnym
  Oddziaływanie: władze gminy bardziej zainteresowały się edukacją i wy-

chowaniem małych dzieci. Biblioteka gminna stała się przyjaznym miejscem 
– dzieci są częstymi gośćmi „kącika małego czytelnika”. Rodzice przycho-
dzą z dziećmi do wypożyczalni i pracowni komputerowej. Projekt zacieśnił 
związki miedzy gminnymi instytucjami i organizacjami – GOPS, zespołem 
szkół, biblioteką, przedszkolem, Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Gminy 
Radków.
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  Perspektywa kontynuacji: usługa jest kontynuowana. Przedszkole zapew-
nia pomoc logopedyczną i psychologiczną. Dodatkowo pomoc logope-
dyczną częściowo finansuje podmiot zewnętrzny (Bank Zachodni WBK).

Myszyniec to ponad 10-tysięczna gmina miejsko-wiejska w woj. mazowieckim. 
Choć na terenie gminy zarejestrowanych jest aż 18 organizacji pozarządowych, 
prężnie działa tylko kilka. W Myszyńcu jest jedno przedszkole publiczne – zapew-
nia dzieciom tylko 25 miejsc. Nie ma tu żadnych atrakcji dla najmłodszych, a jedy-
ny plac zabaw znajduje się na terenie przedszkola. Jak uatrakcyjnić czas dzieciom, 
które pozostawały w domu?

Na początku 2009 r. Marzena Lemańska, koordynatorka PPWOW, zaprosiła na 
spotkanie przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i zaproponowała 
stworzenie zajęć dla myszynieckich maluchów. Tylko część osób zapaliła się do 
pomysłu... Kiedy w lutym 2009 r. Lemańska ogłosiła konkurs na realizację zajęć 
przedszkolnych w Myszyńcu, nie wpłynęła żadna oferta. Od rodziców zaczęły 
jednak docierać sygnały, że byliby nimi zainteresowani. Powtórzyła więc konkurs 
i spotkała się z organizacjami pozarządowymi. Pojawił się pomysł, że można wyko-
rzystać jedną z sal przedszkola oraz zaproponować prowadzenie zajęć przedszko-
lankom. Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej z Myszyńca złożyło ofertę na 
realizację tej usługi. Początkowo zajęcia miały objąć minimum dziesięcioro dzieci 
w wieku 3-5 lat, nie uczęszczających do przedszkola, oraz ich rodziców, którzy mo-

„Panie Alicja Cicha i Wiesława Jędrzej-
czyk, które realizowały program wraz z To-
warzystwem Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej, 
zrobiły „kawał dobrej roboty”, zarówno dla 

dzieci – przyszłych uczniów, jak i dla ich 
rodziców. Dzieci poznały wiele piosenek, 

wierszy i zabaw. Wzbogaciły swój słownik 
i wiedzę o świecie, rozwinęły wyobraźnię 

i sprawność manualną. Poznały i wyrobiły 
w sobie nawyki prozdrowotne. Mam na-
dzieję, że towarzystwo dołoży wszelkich 

starań, aby pozyskać środki finansowe na
kontynuację usługi”.

Marzena Lemańska, 
koordynatorka PPWOW

Więcej na temat edukacji dzieci w wieku przedszkolnym znajdziesz na stronie Fundacji im. Komeńskiego (rozdział 3 poz. 
58). Finansowanie edukacji przedszkolnej: PO KL Priorytet 9.1.1. (rozdział 3 poz. 45).

MALUCHY BAWIĄ SIĘ I UCZĄ
Program zajęć przedszkolnych dla 3-5-latków w Myszyńcu rodził się z przeszkodami: lokalni społecznicy wątpili, czy znajdą się 
chętni rodzice, był kłopot ze znalezieniem organizacji, która realizowałaby tę usługę. Okazało się jednak, że program sprawdził 
się świetnie, a chętnych było mnóstwo. To daje nadzieję, że podobne zajęcia na stałe wejdą do edukacyjnej oferty miasta. 
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gliby wesprzeć nauczycieli. Okazało się, że chętnych jest dwa razy więcej. Projekt 
był realizowany od maja 2009 r. do połowy września 2010 r. Zajęcia odbywały się 
codziennie od poniedziałku do piątku po cztery godziny, uczestniczyło w nich 25 
dzieci. Objęły:
 diagnostykę logopedyczną oraz grupowe i indywidualne zajęcia z logope-

dą (raz w tygodniu).
 spotkanie z rodzicami na temat wad wymowy i ich wpływu na rozwój 

dziecka. 
 poznawanie kurpiowskiej kultury i tradycji kulinarnej: dzieciaki wypiekały 

słynne kurpiowskie ciasteczka – fafernuchy, robiły kwiaty z bibuły i wycinan-
ki. Poznały elementy stroju kurpiowskiego, nauczyły się kilku pieśni i tańców 
regionu. 

 zajęcia z języka angielskiego – poprzez zabawę dzieci poznawały podsta-
wowe angielskie słowa związane z najbliższym otoczeniem. 

 wycieczki: maluchy odwiedziły salon zabaw „Fantazja”, w Ostrołęce, były na 
basenie w Kolnie i gospodarstwie agroturystycznym w Wachu. 

 uroczystości: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Babci, andrzejki, spotkanie 
z Mikołajem w Bibliotece Publicznej w Myszyńcu. 

Rodzice uczestniczyli w życiu przedszkola: dyżurowali, brali udział w wyjazdach 
i uroczystościach. 

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: maj 2009 r. – wrzesień 2010 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 51 200 zł
  Wkład gminy: nieodpłatne użyczenie pomieszczeń oraz finansowanie

użytkowania sprzętu biurowego
  Wkład społeczności: podczas realizacji projektu jeden rodzic  pomagał 

w zajęciach przedszkolnych jako wolontariusz



30  W dobrym kierunku

  Efekty: w zajęciach (5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie) uczestniczy-
ło 25 dzieci. Raz w tygodniu prowadzono grupowe i indywidualne zajęcia 
logopedyczne. Odbywały się lekcje języka angielskiego oraz wycieczki i za-
jęcia artystyczne. Zakupiono wyposażenie przedszkola.

  Oddziaływanie: lokalne organizacje pozarządowe zyskały odwagę realizo-
wania trudnych i skomplikowanych przedsięwzięć

  Perspektywa kontynuacji: projekt jest kontynuowany

Finansowanie działań edukacyjnych na obszarach wiejskich: PO KL Priorytet 9.5 (rozdział 3 poz. 45). Finansowanie zajęć 
dla dzieci w wieku przedszkolnym: PO KL Priorytet 9.1.1. (rozdział 3 poz. 45). 



Rozdział 2.3

Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży

Podstawa edukacji młodego pokolenia
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Problemy do rozwiązania
Na opóźnienia edukacyjne młodych mieszkańców wsi składa się wiele przyczyn: brak aspiracji i tra-
dycji kształcenia się środowisk rolniczych, bieda, wreszcie niedostatek placówek edukacji i kultury. Te 
istniejące często nie mogą lub nie potrafią zapewnić wsparcia w procesie nauczania: wiejskie szkoły
cierpią na brak takich specjalistów, jak psycholog czy logopeda, kadra nauczycielska za rzadko ma 
pomysły, jak zagospodarować uczniom czas po lekcjach, biblioteki wiejskie to zbyt często miejsca 
martwe i nudne. Sytuację edukacyjną wsi pogarsza słaby rozwój społeczny oraz brak otwarcia lokal-
nych społeczności – także samorządu – na rzeczywiste potrzeby młodych.

Co chcemy osiągnąć?
Przemyślane i atrakcyjne działania edukacyjne zwiększą dostęp do wiedzy dzieci już na poziomie na-
uczania początkowego, zaś u starszych uczniów rozbudzą zainteresowanie nauką – to umożliwi im 
lepszy start w szkołach średnich i wyższych, a gdy dorosną – zwiększy szanse na znalezienie dobrej 
pracy. Powinny także stymulować aktywność młodych ludzi: powstawanie młodzieżowych organi-
zacji, zespołów, kół zainteresowań, co będzie miało znaczące skutki dla całej społeczności: zintegruje 
mieszkańców wsi wokół spraw młodego pokolenia, rozbudzi aspiracje edukacyjne rodziców, wskaże 
nowy model spędzania wolnego czasu, zwiększy innowacyjność działań szkół w zakresie zajęć po-
zalekcyjnych. Może się też przyczynić do ożywienia istniejących lub powstania nowych lokalnych 
instytucji kultury: bibliotek, klubów, świetlic.

Co i jak robić?
Działania edukacyjne powinny objąć przede wszystkim:
 zajęcia pozalekcyjne: zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce (pomoc 

w lekcjach, opieka pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna), rozszerzające wiedzę 
uczniów (spotkania z pisarzami, wycieczki do muzeów, konkursy) oraz koła zainteresowań 
(teatralne, muzyczne, plastyczne, dziennikarskie, szachowe itd.),

 Zajęcia mogą być prowadzone w szkole i poza nią, np. w świetlicy, bibliotece, remizie, GOK (te 
placówki mają często zaplecze gospodarcze i odpowiednie wyposażenie), niekoniecznie przez 
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wykwalifikowanych nauczycieli, lecz także przez instruktorów, wolontariuszy albo lokalnych
twórców,

 wczesną edukację: tworzenie przedszkoli, punktów i ognisk przedszkolnych prowadzonych 
poprzez podmioty publiczne i niepubliczne, gdzie podczas zajęć, warsztatów, gier plenero-
wych dzieci w wieku od 3 do 6 lat zdobywają wiedzę o świecie, uczą się zachowań społecznych, 
kontaktują i integrują z rówieśnikami.

Z kim robić?
W realizacji projektów edukacyjnych kluczowa jest współpraca ze szkołą i nauczycielami: szkoła może 
stać się placówką, w której znajdzie pomoc uczeń z problemami w nauce, a także miejscem zawiązy-
wania się organizacji młodzieżowych lub nieformalnych grup tworzonych przez uczniów. Mogliby tu 
realizować własne projekty dla rówieśników, szkoły, społeczności lokalnej i zdobywać szlify młodych 
liderów. „Wartością dodaną” działań edukacyjnych będzie integracja społeczności lokalnej. Służyłoby 
temu włączenie w działania instytucji kultury i organizacji społecznych, takich jak KGW czy OSP (po-
moc merytoryczna, materialna, organizacyjna), rodziców (pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych, 
wsparcie psychologiczne dla rodziców) oraz seniorów.

Samorząd może pomóc w wyposażeniu pracowni tematycznych w szkołach (niekoniecznie za 
duże pieniądze), finansowaniu świetlic socjoterapeutycznych, przystosowaniu ośrodków kultury czy
bibliotek do nowej funkcji informacyjnej. Może też zlecać zadania własne z zakresu usług edukacyj-
nych i opiekuńczych organizacjom pozarządowym. Samorząd powinien traktować młodych ludzi jak 
partnerów, którzy w przyszłości przejmą pałeczkę – można więc zapraszać młodych ludzi na sesje 
rady gminy czy tworzyć młodzieżowe rady gminy, by młodzi czuli się współgospodarzem „małej oj-
czyzny”.

O powodzeniu działań edukacyjnych zdecyduje skala włączenia i podmiotowości beneficjentów
– projekty mają być realizowane z dziećmi i młodzieżą, a nie dla dzieci i młodzieży!
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PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PISARZEM!
Wiejska biblioteka nie musi być miejscem nudnym i martwym – Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie udowodniła, że może 
stać się tętniącym życiem centrum kultury, w którym młody człowiek odkrywa w sobie talent pisarski i aktorski, w którym bawi 
się i uczy kilka pokoleń.

„Projekt nauczył praktycznie korzystać 
z dóbr kultury. Pozwolił mieszkańcom 

współtworzyć życie kulturalne wsi. Biblio-
teka jeszcze bardziej ożyła, jest miejscem 
przyjaznym, a nie instytucją, z której ko-

rzysta się z konieczności”.
Uczestnicy projektu i czytelnicy GBP 

w Pawłowie

W 15–tysiecznej gminie Pawłów (woj. świętokrzyskie), jest pięć bibliotek: poza 
Gminną Biblioteką Publiczną także cztery jej filie: w Grabkowie, Kałkowie, Radko-
wicach i Tarczku. Dzieci i młodzież stanowią zaledwie 3 proc. czytelników, a do 
tego z roku na rok maleje liczba czytelników najmłodszych. Od wielu lat bibliote-
ka gminna, kierowana przez Teresę Sobczak, stara się zachęcić mieszkańców do 
książki. Jednym z takich działań był projekt „Czytelnicy w bibliotece i w teatrze”, 
realizowany w 2008 i 2009 r., i w całości finansowany ze środków PPWOW. Projekt
objął cztery spotkania z pisarzami dla najmłodszych: Wiolettą Piasecką i Wiesła-
wem Drabikiem. Dwa spotkania odbyły się w bibliotece w Pawłowie i po jednym 
w filiach bibliotecznych w Kałkowie i Tarczku. Wioletta Piasecka przyjechała do
dzieci przebrana za wróżkę, czym wzbudziła niekłamany zachwyt. Każde spotka-
nie kończyło się słodkim poczęstunkiem. Aby te spotkania pozostawiły po sobie 
materialny ślad, biblioteki zakupiły 119 tytułów książek dla dzieci i młodzieży – tak-
że autorów goszczących w gminie.

Biblioteka zaprosiła też Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” z Kielc, który pokazał przed-
stawienie „Czerwony Kapturek”. Po spektaklu odbyły się warsztaty teatralne: zawo-
dowi aktorzy pokazywali młodym i starszym, jak adaptuje się książkę dla potrzeb 
teatru i jak powstaje przedstawienie. W spektaklu przygotowanym podczas warsz-
tatów zagrały dzieci, rodzice i dziadkowie!

Biblioteka jeszcze w 2007 r. zorganizowała konkurs literacki dla 17 uczniów klas 
I – III z pięciu szkół podstawowych gminy, którzy napisali bajki i opatrzyli je wła-
snymi ilustracjami. Placówka już wcześniej organizowała konkursy dla dzieci, ale 
nie było pieniędzy na wydanie pokłosia tych działań. Tym razem, dzięki środkom 
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z PPWOW, można było pokazać plon konkursu: powstał zbiór „Bajka – zmyślanka”, 
wydany w stu egzemplarzach. Podczas prezentacji książki w październiku 2009 r. 
młodzi autorzy czytali własne teksty. W spotkaniu uczestniczyli ich koledzy, rodzi-
ce, nauczyciele. To było dla dzieci i ich rodzin prawdziwe święto. Młodzi bajkopi-
sarze rozdawali autografy, uroczystość przypominała prawdziwy wernisaż z udzia-
łem gości, krytyków i lokalnej prasy.

Zakończeniem projektu był wyjazd 50 osób – młodzieży i dorosłych, do Teatru 
Komedia w Warszawie na spektakl „Zamiana na wakacje”. Wśród najstarszych 
uczestników kilka osób było po raz pierwszy w teatrze.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: 2008–2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 26 300 zł (środki przeznaczone były na książki, 

spotkania autorskie oraz na publikację książki)
  Wkład gminy: 412 zł (jednorazowe dofinansowanie realizacji projektu)
  Inne źródła: niewielki, ale systematyczny sponsoring przedsiębiorcy pry-

watnego – piekarza
  Efekty: na spotkania z pisarzami przyszły 223 osoby (planowano – 100). 

W warsztatach teatralnych wzięło udział 69 osób w różnym wieku.
  Oddziaływanie: spotkania z ciekawymi ludźmi wyzwoliły u młodzieży 

umiejętności konwersacji, polemiki, zachęciły do czytania. Już można zaob-
serwować wzrost czytelnictwa w tej grupie czytelniczej. Zakup książek dla 
dzieci i młodzieży wzbogacił księgozbiór pięciu bibliotek. Nigdy przedtem 
nie zakupiono tylu książek do działu dziecięcego.

  Perspektywa kontynuacji: w 2010 r. biblioteka zrealizowała ze środków 
budżetu gminy nowy konkurs o zapobieganiu nałogom. W 2011 r. planuje 
różne przedsięwzięcia. Koordynatorzy szukają zewnętrznego wsparcia, po-
nieważ budżet gminy nie może zapewnić środków na realizację planowa-
nych działań.

 „Dzieci wyraziły w swoich utworach 
emocje i tęsknotę za jasnymi i wyraźnymi 
wartościami. W ich baśniowym świecie 
dobro zawsze zwycięża zło. Fantastyczni 
bohaterowie są odważni i otwarci na po-
trzeby innych. Dzieci potrafiły udowodnić
rówieśnikom, że w dobie cyborgów two-
rzenie baśniowej literatury może być cie-
kawe, fascynujące i wydatnie ubogacać 
osobowość”. 
Jolanta Wrona, nauczycielka, 
opiekunka autorów

„Bardzo się cieszę, że moja „bajka – zmy-
ślanka” wszystkim się podobała. Lubię 
dużo czytać i słuchać ciekawych opowie-
ści. Możliwość napisania bajki jest dla 
mnie nowym doświadczeniem i wspania-
łą pamiątką”. 
Mateusz Kułaga, lat 9
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Finansowanie lokalnych inicjatyw bibliotek wiejskich znajdziesz na stronie www.pafw.pl (zobacz: rozdz. 3 poz. 39), infor-
macje o inicjatywach bibliotek i specjalnym dla nich programie znajdziesz na stronie: www.biblioteki.org.pl

„To była żywa lekcja tolerancji dla dzie-
ci, bo w naszym społeczeństwie jest wie-

le niechęci do innych nacji. Edukacja mło-
dych jest bardzo ważna, młodzi zrozu-
mieli, że trzeba szanować każdą religię 

i zwyczaje”. 
Marzena Kolbusz,  UMiG w Brzostku

 

„Program uzmysłowił mi, jak bardzo Żydzi 
cenili swoją kulturę. Pozostawili po sobie 
niesamowitą historię, którą teraz MY bę-

dziemy kontynuować. To było bardzo cie-
kawe doświadczenie”. 

Magdalena Leśniak, uczestniczka 
warsztatów

Brzostek, urokliwe galicyjskie miasteczko, leży między Tarnowem a Jasłem w woj. 
podkarpackim. Przed wojną społeczność żydowska, żyjąca w harmonii z Polakami, 
liczyła ok. 500 osób – jedną trzecią populacji. Wojna położyła kres historii brzostec-
kich Żydów, a pamięć o nich zanikła na długo – aż do 2005 r., gdy do miasteczka 
przyjechał z Anglii prof. Jonathan Webber, którego dziadkowie pochodzili z Brzost-
ka. Do pomysłu rewitalizacji cmentarza żydowskiego zapalił radnych gminy, bur-
mistrza Leszka Bieńka i nauczycieli miejscowego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. 
Postanowili połączyć odbudowę cmentarza z działaniami edukacyjnymi dla gim-
nazjalistów. – Dzieci w Brzostku niewiele wiedziały o tutejszych Żydach, chcieliśmy nie 
tylko zorganizować im wolny czas, rozwijać zainteresowania i wiedzę, ale też sprawić, 
by poczuły się częścią społeczności, lepiej poznały miejsce, w którym żyją – mówi Pa-
weł Batycki, nauczyciel informatyki w gimnazjum, koordynator projektu.

Uroczystość otwarcia cmentarza odbyła się 14 czerwca 2009 r. Działania edu-
kacyjne objęły: warsztaty wycinanki żydowskiej, które poprowadziła krakowska ar-
tystka, Anna Małecka–Beiersdorf, zajęcia muzyczne, na których dzieci poznawały 
pieśni i melodie żydowskie, wykłady i prezentacje dotyczące wycinanki, tradycji 
i zwyczajów żydowskich, losów Żydów z Tarnowa i Brzostka.

Działania zostały sfinansowane ze środków PPWOW (koszty rewitalizacji cmen-
tarza pokrył prof. Webber). Partnerami w realizacji projektu byli nauczyciele brzo-
steckiego gimnazjum, gmina oraz Muzeum Regionalne w Tarnowie.

JAK MŁODZIEŻ POZNAWAŁA HISTORIĘ BRZOSTECKICH ŻYDÓW
Rewitalizacja cmentarza żydowskiego w Brzostku stała się okazją do ciekawych działań edukacyjnych: młodzież uczyła się ży-
dowskich wycinanek i tańców, dokumentowała świadectwa kultury, którą zniszczyła wojna. Odkrywanie historii „małej ojczy-
zny” stało się lekcją tolerancji, pomogło znaleźć swoje miejsce w społeczności.
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– Dzieci dużo się nauczyły poprzez wspólną zabawę i zajęcia – mówi Paweł Batycki 
– To będzie procentować w ich zachowaniu: tolerancji, akceptacji innych.

Projekt ukoronowały wycieczki na krakowski Kazimierz i cmentarz żydowski 
w Tarnowie, konkurs wiedzy o kulturze żydowskiej oraz fotograficzny„Judaizm na
naszym terenie”. Plonem projektu była wystawa wycinanek żydowskich, które po-
wstały podczas warsztatów oraz zdjęć dokumentujących miejsca w gminie zwią-
zane z judaizmem.

– Będziemy kontynuować działania. Prowadzimy zajęcia fotograficzne dla dzieci,
dokumentujemy dziedzictwo materialne Żydów w Brzostku, planujemy kolejne warsz-
taty, m.in. plastyczne. Będziemy się starać o środki z programów grantowych, budżetu 
gminy, prywatnych sponsorów. Mamy wsparcie gminy, szkoły i lokalnych partnerów, 
a to ważne, by się udało – mówi Paweł Batycki.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: kwiecień 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 11 000 zł
  Wkład gminy: udział 5 pracowników – wolontariuszy w organizacji przed-

sięwzięcia
  Efekty: w projekcie uczestniczyło 40 uczniów, 5 osób prowadziło zajęcia 

związane z kulturą żydowską
  Oddziaływanie: nawiązano stałą współpracę z organizacją żydowską, która 

sponsoruje nagrody dla uczniów. Szkoła zorganizowała podobne warsztaty 
i spotkania skoncentrowane wokół wspólnot romskich.

  Perspektywa kontynuacji: szkoła uwzględniła temat w innych zajęciach 
(fotografia i plastyka)

„Największe wrażenie zrobiła na mnie 
uroczystość rekonsekracji cmentarza, gdy 
do Brzostka przyjechali potomkowie tu-
tejszych Żydów, także młodzi ludzie. Urze-
kli mnie swoją innością. Ich przywiązanie 
do kultury i religii jest czymś odmiennym. 
Rzucanie czosnku na cmentarz, mężczyź-
ni w jarmułkach, układanie kamyków 
na macewach – dla kogoś, kto nie zna 
ich zwyczajów i religii, może wydać się 
śmieszne. Dla mnie stało się zrozumia-
łe. Uważam, że młode pokolenie powinno 
poznawać różne kultury”.
Monika Kolbusz,  uczestniczka 
warsztatów

„Młodzież – historia – lokalność” – działania tego typu finansuje między innymi: Fundacja im. Henricha Boella (rozdział
3 poz. 12) , Fundacja Orange (rozdział 3 poz. 17), Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej (rozdział 3 poz. 25), Fundacja 
Wspomagania Wsi (rozdział 3 poz. 26).



38  W dobrym kierunku

W rolniczej gminie Wadowice Górne (woj. podkarpackie), do niedawna niewiele 
było ofert zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Przed laty w gminie istniały 
bardzo żywe tradycje szachowe i dorośli wadowiczanie pamiętali jeszcze smak 
emocji szachowych rozgrywek. – Pomyśleliśmy, że warto naszym dzieciom zapewnić 
coś, co pozwoli im poczuć się tak, jak my czuliśmy się w czasach swojej młodości – wy-
jątkowo – mówi Adam Krawiec, społecznik, szachista, dziennikarz.

Początkowo grupa szachistów działała nieformalnie. Środki z PPWOW pozwoli-
ły wdrożyć projekt „W krainie gier logicznych”, którego realizatorem była Biblioteka 
Gminna w Wadowicach, koordynatorem zaś Adam Krawiec – i sformalizować dzia-
łalność. W czerwcu 2009 r. została zarejestrowana organizacja sportowa – Klub 
Gier Logicznych „Szarotka”. Dzięki podmiotowości prawnej może zdobywać fun-
dusze na działalność.

W klubie działają dwie sekcje szachowe: seniorów – 8 osób i juniorów – około 
90 osób oraz tworzone są sekcje brydża sportowego, warcabów stupolowych i su-
doku. Uczestnicy to głównie uczniowie podstawówek, a także przedszkolaki i gim-
nazjaliści. Zajęcia odbywają się – jeszcze nieregularnie – w dziewięciu grupach 
w szkolnych świetlicach (Wadowice Górne i Dolne, Wampierzów, Zabrnie, Wola 
Wadowska), przedszkolu oraz kawiarence internetowej w bibliotece. – Zdarza się, 
że dzieci nie umieją jeszcze czytać, nie zawsze potrafią poruszać się po szachownicy,
ale i tak startują w turniejach – mówi Adam Krawiec.

Poza środkami z PPWOW „Szarotka” pozyskuje też inne, m.in. z gminnego fundu-
szu przeciwalkoholowego, promocyjnego, od lokalnych sponsorów. Klub ma jed-
nego instruktora z uprawnieniami, reszta prowadzących zajęcia to amatorzy z pasją. 
Władze klubu starają się, aby szachiści co najmniej raz w miesiącu uczestniczyli w za-
wodach w gminie i okolicach. Klub zarejestrował w Polskim Związku Szachowym 

„Każda inwestycja w młodzież zasługuje 
na uwagę, dlatego gmina sprzyja tej ini-
cjatywie, starając się wspierać ją rzeczo-
wo i finansowo. Miło jest słyszeć na na-

radach czy delegacjach, jak inni wójtowie 
z uznaniem mówią o młodych szachist-
kach i szachistach z Wadowic. Te dzieci, 

choć może nie zdają sobie z tego sprawy, 
w znaczący sposób wpływają na promo-

cję naszej małej ojczyzny”
Stefan Rysak,  wójt Wadowic Górnych

KRAINA GIER LOGICZNYCH
Szachy mogą być fascynującą alternatywą dla komputera i telewizji – przekonały się o tym dzieci z Wadowic Górnych. Założony 
przez grupę społeczników młodzieżowy klub szachowy jest już znany w regionie, a młodzi zawodnicy przekonują się, że nie są 
gorsi od rówieśników z miasta.
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już 64 szachistów, w tym 36 dziewcząt. Problemem jest to, że zbyt mało nauczycieli 
chce społecznie włączać się w działania klubu, choć ten bardzo potrzebuje kadry 
instruktorskiej z przygotowaniem pedagogicznym. Jeden instruktor oraz brak licen-
cjonowanych sędziów ogranicza liczbę młodych szachistów, dlatego podniesienie 
kwalifikacji kadry, doposażenie w sprzęt, tworzenie nowych kół i organizowanie tur-
niejów o zasięgu ponadwojewódzkim – to priorytety działań „Szarotki”.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: kwiecień–grudzień 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 10 000 zł (środki były przeznaczone na wyna-

grodzenia dla instruktorów oraz zakup wyposażenia – szachów i zegarów 
szachowych)

  Wkład gminy: 4 500 zł
  Wkład społeczności: mieszkańcy pomagali dojazdach graczy na zawody 

oraz w przygotowaniu posiłków
  Efekty: w klubie działa 8 seniorów i około 90 juniorów
  Oddziaływanie: zarejestrowano nową organizację pozarządową – Klub Gier 

Logicznych. Wzrosła integracja mieszkańców. Do działań włączają się różne in-
stytucje, np. KGW przygotowało na jeden z turniejów wspaniały poczęstunek, 
biblioteka kupuje dla szachistów czasopisma i książki specjalistyczne, a GOK fi-
nansuje dojazdy na turnieje szachowe poza gminą. Powstała idea budowy wio-
ski tematycznej „Szachowa Kraina”. Działania klubu sprzyjają promocji gminy.

  Perspektywa kontynuacji: działania są kontynuowane, prowadzone są 
starania o zewnętrzne dofinansowanie. Coraz łatwiej również o mały, ale 
systematyczny sponsoring.

„Kto by pomyślał jeszcze kilka miesięcy 
temu, że będziemy „buszować” w Inter-
necie w poszukiwaniu konkursów gran-
towych albo szukać możliwości zrobie-
nia kursu instruktora szachowego. Kursy 
są, ale dla nauczycieli – o nas, typowych 
społecznikach, jakby ciszej… Na pewno 
nie zostawimy tych dzieci. Zresztą już nie 
raz doświadczyliśmy, że czasami wystar-
czy czegoś bardzo chcieć, by okazja sama 
się nadarzyła”. 
Adam Krawiec, koordynator

Inicjatywy młodzieżowe – zobacz jakie możliwości dają: Program „Działaj Lokalnie” (rozdział 3 poz. 1), Fundacja Bankowa 
im. Kronenberga (rozdział 3 poz. 6), Fundacja PZU (rozdział 3 poz. 21), Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (rozdział 3 poz. 
41), Program „Młodzież w Działaniu” (rozdział 3 poz. 53).
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Rozdział 2.4

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Co można uczynić dla integracji międzyśrodowiskowej
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Problemy do rozwiązania
Osobom niepełnosprawnym wciąż nie żyje się w Polsce dobrze, a szczególnie źle na wsi. Barie-
ry architektoniczne uniemożliwiające wyjście z domu, ograniczony dostęp do opieki medycz-
nej i rehabilitacji, minimalne szanse na znalezienie pracy – to wszystko sprawia, że niepełno-
sprawni zamknięci są we własnym kręgu problemów, wykluczeni z życia wspólnoty. Wiejskie 
szkoły z rzadka mają oddziały integracyjne, niewiele też działa warsztatów terapii zajęciowej, 
gdzie niepełnosprawni mogą uczyć się życiowych umiejętności czy leczyć poprzez sztukę. To 
w przypadku młodych szczególnie niebezpieczne, bo oznacza, że gdy dorosną, zasilą szeregi 
wykluczonych. Niestety, gminy wiejskie podejmują za mało starań, aby przybliżyć mieszkań-
com problemy niepełnosprawnych, a to sprawa kluczowa, by powstawały sensowne programy 
integracyjne i by kończyły się sukcesem.

Co chcemy osiągnąć? 
Ułatwienie niepełnosprawnym dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej i usług rehabilita-
cyjnych, zapewnienie opieki dziennej, asystowanie osobie niepełnosprawnej, pomoc jej rodzi-
nie – doradztwo prawne, społeczne, psychologiczne. Bardzo ważne w tej grupie usług jest wy-
równywanie szans edukacyjnych – umożliwienie udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
w zajęciach przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych razem z ich zdrowymi rówieśnikami.

Co i jak robić?
 pomoc osobie niepełnosprawnej i rodzinie w rozwiązywaniu problemów dnia co-

dziennego, np. poprzez wolontariat, wspieranie rozwoju nieformalnych grup środowi-
skowego wsparcia, tj. grup osób, które łączy wspólny problem, likwidację barier architek-
tonicznych czy odpowiednie wyposażenie mieszkania osoby niepełnosprawnej,

 tworzenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej możliwości kształcenia się i wy-
równywanie szans w dostępie do rozrywki – udział w kołach zainteresowań, warszta-
tach tematycznych, imprezach kulturalnych, świętach, wyjazdach integracyjnych,

 rozwój twórczości artystycznej i ruchu sportowego niepełnosprawnych: sport 
i kultura stwarzają wyjątkowe warunki do integracji i przezwyciężania barier psychicz-
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nych. Aktywność artystyczna i sportowa jest terapią, pomagającą odzyskać równowagę 
psychiczną, przezwyciężać frustrację i kompleksy. W wielu przypadkach może stanowić 
nawet źródło utrzymania. W tej grupie przedsięwzięć można prowadzić rehabilitację po-
przez sztukę w już istniejących placówkach (świetlicach, przedszkolach, szkołach, GOK). 
Dobrym pomysłem jest organizowanie wystaw i targów twórczości osób niepełno-
sprawnych.

Z kim robić?
Integrację można realizować zarówno poprzez działania instytucji publicznych, jak wspieranie 
tworzenia się samopomocowych grup wsparcia. Organizacje pozarządowe są naturalnym part-
nerem samorządu. Ważne staje się zapewnienie im pomocy organizacyjnej i pomocy w wy-
mianie doświadczeń. Gmina może zlecać realizację różnych programów organizacjom przy 
współpracy z PFRON. Zadaniem władz samorządowych jest tworzenie warunków do rozwoju 
i zaspokojenia potrzeb niepełnosprawnych. Realizacja takich celów nie jest możliwa bez po-
stawienia diagnozy oraz wypracowania systemu konsultacji i opiniowania przez środowisko 
niepełnosprawnych działań, które ich dotyczą. W realizacji tego typu usług nieodzowna jest 
współpraca ze szkołami (współtworzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
opieka merytoryczna, udostępnienie szkolnej bazy itd.). Integracja powinna rozpoczynać się 
już od najwcześniejszych lat.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:

LIKWIDUJĄ BARIERY
Gmina Jastrzębia przełamała izolację niepełnosprawnych dzieci, włączyła je do wspólnej zabawy i edukacji, umożliwiła 
kontakt ze zdrowymi rówieśnikami.
W wiejskiej gminie Jastrzębia (woj. mazowieckie) jest kilkanaścioro dzieci nie-
pełnosprawnych. Uczą się w szkołach specjalnych w Radomiu i praktycznie nie 
mają kontaktu ze zdrowymi rówieśnikami. Działające od 2008 r. w gminie Stowa-
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rzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja” postanowiło przełamać izolację niepeł-
nosprawnych dzieci, włączyć je w życie gminy, zainteresować mieszkańców ich 
problemami. Dzięki środkom z PPWOW panie mogły od 26 marca do 22 czerwca 
2009 r. realizować projekt „Likwidowanie barier międzyludzkich pomiędzy niepeł-
nosprawnymi i sprawnymi członkami społeczności gminnej”.

Programem objęto 11 dzieci wraz z opiekunami z miejscowości: Bartodzieje, 
Dąbrowa Jastrzębska, Jastrzębia, Kozłów, Lesiów, Mąkosy Stare, Wólka Lesiowska, 
a także młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 
w Jastrzębi – w sumie 11 wolontariuszy. Łącznie w programie wzięło udział 35 
osób, w tym dwoje pedagogów, pielęgniarka i kierowca.

Głównym celem projektu było zbudowanie wzajemnego zaufania między 
dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi poprzez wspólne uczestnictwo w zaję-
ciach i wycieczkach. 

12 czerwca dzieci, ich opiekunowie i wolontariusze wyjechali na tygodnio-
wy obóz integracyjny do Orawki, do ośrodka wypoczynkowo–rehabilitacyjnego. 
Program pobytu był ciekawy i różnorodny:
 wycieczki: wizyta w słowackiej Trstenie, zabawy w basenach termalnych, za-

kończone pieczeniem kiełbasek i festiwalem piosenki, objazd Ziemi Oraw-
skiej, wycieczka do Zakopanego,

 pokaz i degustacja potraw regionalnych i uroczyste urodziny dwójki wolon-
tariuszy – był tort ze świeczkami, życzenia, prezenty i chóralne „100 lat”,

 zajęcia edukacyjne: „Pieczenie moskoli”, „Orawskie zabawki szmaciane” 
w miejscowym muzeum – dzieci zabrały ze sobą własnoręcznie zrobione 
lalki,

 wizyta na festynie w Jabłonce „Szlakiem solnym przez Orawę” – grupa po-
znawała kulturę regionu orawskiego.

 dyskoteki, pokaz mody, przygotowany przez dzieci i wolontariuszy (zabawa 
wyśmienita),

„Rozmowy, ankiety, zdjęcia i nagrane fil-
my są dowodem nawiązania więzi po-

między dziećmi niepełnosprawnymi , ich 
rodzicami i wolontariuszami. Najbardziej 

da się zauważyć zmianę relacji między 
jeżdżącą na wózku Natalką i wolonta-

riuszką Karoliną oraz relacji chłopca z ele-
mentami autyzmu – Maćka z resztą  gru-

py. Wszystkie cele programu zostały zre-
alizowane. Spełnił oczekiwania uczestni-

ków, udowodnił, jak potrzebna była ta-
ka inicjatywa w Jastrzębi. Należy mieć 

nadzieję, że zapoczątkowane przyjaźnie 
przetrwają próbę czasu”.

Elżbieta Pietruszewska,  
koordynatorka projektu,  prezes 

Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych
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22 czerwca – uroczyste podsumowanie wyjazdu, wspólna kolacja, oglądanie 
zdjęć, zabawy ruchowe dzieci niepełnosprawnych z wolontariuszami i pożegna-
nie – podziękowania, uściski, rozdanie dyplomów i wspaniałych upominków. 
Organizatorki projektu spotkały się z niezmierną wdzięcznością i zaufaniem rodzi-
ców, a uściski i uśmiech dzieci były dla nich największą nagrodą. Projekt zapocząt-
kował działania Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Inspiracja” na rzecz niepełno-
sprawnych mieszkańców gminy.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: marzec–czerwiec 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 21 800 zł
  Wkład gminy: szkoła podstawowa użyczyła nieodpłatnie lokal, gmina prze-

kazała autokar na wyjazdy (pokryty był jedynie koszt paliwa), dzieci niepeł-
nosprawne dowożono bezpłatnie autobusem gminnym

  Wkład społeczności: ok. 2 000 zł (wartość działań woluntarystycznych 
– praca własna rodziców, opiekunów, członkiń stowarzyszenia, przygoto-
wywanie imprez)

  Efekty: projektem finansowanym z PPWOW objęto 11 dzieci wraz z opieku-
nami oraz 11 wolontariuszy. Projekt z POKL objął 17 wolontariuszy, 20 dzieci 
niepełnosprawnych oraz 18 rodziców.

  Oddziaływanie: włączenie rodziców osób niepełnosprawnych do udziału 
w zajęciach integracyjnych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych pomogło im 
lepiej zrozumieć potrzeby dzieci oraz poznać właściwe wzorce postępowa-
nia. Rozszerzono ofertę Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych o działania dla 
dzieci niepełnosprawnych.

  Perspektywa kontynuacji: dzięki środkom pozyskanym ze źródeł zewnętrz-
nych od stycznia do lipca 2010 r. realizowano projekt z POKL (50 000 zł), 
obecnie poszukuje się dalszych możliwości pozyskania środków. Wdrażany 
jest inny projekt dotyczący osób niepełnosprawnych.
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Jak pomóc innym, jak pomóc sobie  – zacznij od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(rozdział 3 poz. 42) ale również zajrzyj do: Fundacja dla Polski (rozdział 3 poz. 7), Fundacja Dobroczynności Atlas 
(rozdział 3 poz. 8), Fundacja Polsat (rozdział 3 poz. 19), Fundacja Warta „Razem możemy więcej” (rozdział 3 poz. 
24), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – programy przeciw wykluczeniu społecznemu  (rozdział 3 poz. 34).

Gmina Józefów nad Wisłą (woj. lubelskie): ciekawa historia, wspaniałe zabytki, cen-
ne walory przyrodnicze i, niestety, wiele problemów społecznych. Jak wynikało 
z przygotowanej w gminie diagnozy społecznej, w 2008 r. co siódmy mieszkaniec 
Józefowa skończył 70 lat, a około 600 osób – to niepełnosprawni. Ponieważ je-
den pracownik socjalny pracuje przeciętnie z 90 rodzinami, praktycznie nie jest 
w stanie dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Stąd w OPS narodził się pomysł 
projektu „Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej” – innowacyjnego w środo-
wisku wiejskim, znacząco odbiegającego od usług opiekuńczych świadczonych 
przez ośrodki. Projekt, sfinansowany ze środków PPWOW i – w mniejszym zakresie
– OPS, był realizowany od września 2008 r. do lipca 2010 r. Specjalnie przeszko-
leni w OPS trzej asystenci towarzyszyli niepełnosprawnym i starszym w domu, 
w urzędach, u lekarza, podczas imprez i spotkań towarzyskich. Opieka umożliwi-
ła wielu podopiecznym wyjście z domu po raz pierwszy od wielu miesięcy. Asy-
stenci pracowali w oparciu o opracowaną przez OPS i przystosowaną do sytuacji 
każdego podopiecznego dokumentację: ankietę i formularz zgłoszeniowy oraz 
kwestionariusz wywiadu środowiskowego. Podopieczny wybierał, czego oczekuje 
od asystenta, co jest mu najbardziej potrzebne. Stąd zadania były bardzo różne: 
od wspólnych zabaw edukacyjnych z dziećmi, poprzez wspólne wizyty u lekarzy, 
wizyty towarzyskie u sąsiadów, towarzyszenie na wycieczkach, załatwianie spraw 

„Asystenci pełnili funkcję „łącznika” mię-
dzy osobą niepełnosprawną, jego rodziną 
a lokalną społecznością. Mieliśmy dziew-

czynę chorującą na depresję – nie wycho-
dziła z domu, nawet do banku po rentę 
czy na ławeczkę przed dom. Dzięki asy-

stentowi przełamała barierę psychologicz-
ną – sama wyjechała na wycieczkę do 
miejsca kultu religijnego. Inny przykład: 
35–letni mężczyzna przykuty do wóz-

ka inwalidzkiego. Kiedy asystent wyszedł 
z nim na spacer, powychodzili z domów 

mieszkańcy wsi, patrzyli, co to za „dziwo”, 
że znalazł się wśród ludzi. To był wielki 

sukces, również tych asystentów”.
Barbara Piłat,  kierowniczka OPS 

w Józefowie nad Wisłą

ASYSTA SERCA
Jak usprawnić usługi opiekuńcze? Jak umożliwić niepełnosprawnym wyjście z domu, często po raz pierwszy od wielu miesięcy? 
Jak włączyć ich w życie gminy? Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą wdrożył innowacyjny program: asystenci 
i wolontariusze pomagali niepełnosprawnym w domu, urzędach, towarzyszyli im na wycieczkach.
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w urzędach i instytucjach, aż po pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowe-
go. Usługi objęły trzy rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, sześcioro dorosłych 
niepełnosprawnych i dwie osoby starsze – w sumie 11 osób. Rozpiętość wiekowa 
grupy – od 6 do 86 lat. Asystenci przepracowali łącznie ponad 3 tys. godzin. 

Największym problemem w realizacji przedsięwzięcia była większa liczba chęt-
nych do udziału w projekcie w stosunku do możliwości, a także trudności z do-
jazdem asystentów do potrzebujących (rozległy teren gminy, brak połączeń PKS 
i busów). Ten problem został rozwiązany dzięki nieformalnej umowie z dyrekcją 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie – asystenci mogli przemieszczać 
się autobusem szkolnym.

W tym samym czasie OPS realizował drugi projekt ze środków PPWOW – 
„Wolontariat w OPS”. Miał na celu wsparcie pracowników socjalnych i asystentów 
przez wolontariuszy. 16 wolontariuszy dwa razy w tygodniu odwiedzało 19 pod-
opiecznych: robiło zakupy, przywoziło opał, sprzątało, opłacało rachunki, czytało 
prasę i książki. W sumie przepracowali z podopiecznymi ponad 1200 godzin.

 W trakcie realizacji obydwu projektów podjęto wiele działań integracyj-
nych, m.in.: minikonferencje, spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych i Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, wizyta Świętego 
Mikołaja z prezentami u dzieci niepełnosprawnych, zabawa choinkowa, piknik 
rodzinny „Równi z innymi” z udziałem 120 osób. Uczestnicy pikniku brali czynny 
udział w konkursach, jeździli bryczką, obejrzeli żonglerkę ogniami. Imprezę zor-
ganizowano niemal w całości ze środków pochodzących od osób prywatnych 
i firm.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: wrzesień 2008 r. – lipiec 2010 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 102 000 zł (środki zostały przeznaczone dla in-

struktorów osób niepełnosprawnych oraz transport osób niepełnospraw-
nych i ich asystentów, konferencję, materiały biurowe)
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  Wkład gminy: 6 000 zł (pełne koszty projektu w okresie styczeń – marzec 
2010 r. oraz udostępnienie sprzętu biurowego, zapewnienie transportu lo-
kalnego dla asystentów, koordynacja przedsięwzięcia)

  Wkład społeczności: ok. 10 000 zł (zaangażowanie wolontariuszy), 6 000 zł 
(firmy prywatne)

  Efekty: opieką objęto 3 rodziny z osobami niepełnosprawnymi – 6 osób 
dorosłych i 3 starsze (w sumie 11 osób). Asystenci przepracowali łącznie 
3 000 godzin. Wolontariusze objęli opieką 19 osób.

  Oddziaływanie: rodzice osób niepełnosprawnych uznali, że pożyteczny 
jest udział ich dzieci w zajęciach organizowanych w gminie. Społeczność 
lokalna poznała problemy osób niepełnosprawnych pozostawionych sa-
mym sobie.

  Perspektywa kontynuacji: gmina nie jest w stanie ponosić kosztów tego 
przedsięwzięcia. Planowane jest zdobycie zewnętrznych środków na kon-
tynuację projektu, czego domaga się lokalna społeczność.

Jak finansować działania integracyjne? Można korzystać z „branżowych” programów opisanych w przykładzie po-
przednim, można do tego zabrać się inaczej korzystając z programów wspierających np. aktywność i inicjatywy 
młodzieży. Zobacz: Program „Działaj Lokalnie” (rozdział 3 poz. 1) , Fundacja Bankowa im. Kronenberga (rozdział 3 
poz. 6), Fundacja PZU (rozdział 3 poz. 21), Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (rozdział 3 poz. 41), Program „Mło-
dzież w Działaniu” (rozdział 3 poz. 53).



Rozdział 2.5

Rozwój zainteresowań 

i edukacja ludzi starszych
Alternatywa dla telewizji
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Problemy do rozwiązania
Problem, który najdotkliwiej dotyka ludzi starszych, to samotność. Cierpią z powodu bezczyn-
ności, mają poczucie, że są niepotrzebni. Przyczyny dysproporcji między miejską i wiejską ofer-
tą dla seniorów są te same, co w przypadku innych usług społecznych: słaby dostęp do specja-
listów, bieda, rozproszenie gospodarstw, a także pokutujące na wsi przekonanie, że człowiek 
starszy powinien w zaciszu domowym dożywać swoich dni. To stwarza barierę psychologiczną 
utrudniającą wyjście z domu, skrzyknięcie się w grupę. Często seniorzy, nawet jeśli taką grupę 
stworzą, ograniczają się do działań we własnym gronie, nie wychodząc z ofertą np. do młodzie-
ży. Okazuje się jednak, że gdy w gminie KGW nie poprzestaje na pieczeniu ciast, ale stworzy 
zespół muzyczny, teatr obrzędowy czy kabaret – oddźwięk wśród mieszkańców jest znakomity. 
Problemem w realizacji tego typu usług są kłopoty zdrowotne seniorów, które utrudniają ak-
tywne uczestnictwo w projektach, brak pomieszczeń na spotkania i zajęcia, konieczność opieki 
medycznej podczas wyjazdów, nieformalność działań, co utrudnia pozyskanie sponsorów oraz 
słaba wiedza seniorów o zdobywaniu funduszy.

Co chcemy osiągnąć?
Podstawowym celem działań na rzecz starszych jest uaktywnienie oraz zintegrowanie seniorów, 
poprawa ich zdrowia i sprawności fizycznej, wytworzenie w nich poczucia własnej wartości
i przydatności w życiu społecznym, integracja ze społecznością. Seniorzy mają do zaoferowania 
społeczności wiejskiej bardzo wiele: doświadczenie życiowe, talenty, pamięć o historii i trady-
cjach regionu. Ich działalność artystyczna czy kulinarna może stać się elementem promocji 
gminy. Dobrze, gdy grupa seniorów się sformalizuje – łatwiej wtedy o pozyskiwanie środków 
z zewnątrz.

Co i jak robić?
 kluby seniora – forma edukacji i doskonalenia umiejętności osób starszych, twórczej 

organizacji czasu wolnego. W klubach powinny działać koła zainteresowań obejmujące 
rekreację, rozwój, działania prozdrowotne. Np. zespół aktywizacji kulturalnej może or-
ganizować spotkania ze specjalistami z dziedziny kultury i sztuki, warsztaty plastyczne 
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(malowanie na szkle, wyroby z masy solnej, wykonywanie kwiatów z bibuły itp. i prezen-
towanie twórczości klubowiczów), wyjścia do kina, teatru, na wystawy, a także stworzyć 
chór czy teatr obrzędowy. Zespół „rozwojowy” może obejmować np. kursy kompute-
rowe, zaś w ramach zespołu profilaktyki zdrowotnej można prowadzić zajęcia gimna-
styczne i ćwiczenia rehabilitacyjne uzupełnione o porady rehabilitanta, zajęcia taneczne, 
aerobik, ćwiczenia pamięci, wykłady i warsztaty na temat zdrowego żywienia. Ważny 
jest wolontariat seniorów: pomoc osobom samotnym, chorym i dzieciom w świetlicach 
środowiskowych. Kluby seniora mogą też organizować wycieczki, pielgrzymki, rocznice 
sędziwych małżeństw, Dni Seniora, wigilie, potańcówki. 

 Zabierając się za organizowanie klubów seniorów trzeba na podstawie ankiet i wywiadów 
zdiagnozować potrzeby osób starszych w gminie (do zbierania opinii można wykorzy-
stać młodzież). Trzeba też zaplanować, skąd wziąć fundusze na działalność – kluby se-
niora na ogół utrzymują się ze składek, imprez, tomboli, dotacji, funduszy samorządu 
i sponsorów. Należy także zadbać o bezpieczne warunki i wyposażenie dostosowane dla 
osób starszych.

 pomoc sąsiedzka i samopomoc – podstawowe czynności pielęgnacyjne, wsparcie 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, podawanie leków, załatwianie spraw urzę-
dowych,

 centra aktywizacji seniorów – mogą obejmować np. punkty informacyjne i doradcze 
(prawo rodzinne i spadkowe, fizjologiczne i psychiczne problemy starzenia się itp.). Porad
udzielają zwykle wolontariusze posiadający odpowiednią wiedzę,

 uniwersytety trzeciego wieku – wykłady, warsztaty, koła zainteresowań, wolontariat.

Z kim to robić? 
Lokalne stowarzyszenia coraz częściej podejmują się organizacji atrakcyjnych form rekreacji 
i edukacji starszych – łatwiej im pozyskiwać środki niż grupom nieformalnym, zawierać lokal-
ne partnerstwa, np. z biznesem czy instytucjami publicznymi. Warto współpracować z takimi 
instytucjami jak ośrodki pomocy społecznej, gdyż większość działań na rzecz osób starszych to 
zadania dotyczące pomocy społecznej, ale także ze szkołami, ośrodkami kultury, bibliotekami 
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– mają bowiem merytoryczne przygotowanie i mogą wesprzeć w przygotowaniu oferty edu-
kacyjno–kulturalnej, w programie artystycznym, użyczyć salę, sprzęt nagłaśniający, zorganizo-
wać dowóz na imprezę. Gmina – poza ewentualnym wsparciem finansowym, może promować
przedsięwzięcia w mediach, ułatwiać kontakty ze sponsorami, pomagać w aplikacji o środki.

Bardzo ważne są działania woluntarystyczne dzieci i młodzieży, np.: pomoc w sprzątaniu, 
robieniu zakupów, organizacja badań lekarskich, akcja „grosik dla seniora” na zakup leków, za-
praszanie do szkół na uroczystości z udziałem dzieci.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:

WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO
Seniorzy w Głębokiem mieli dość wykluczenia, nudy, apatii. Wspierani przez lokalnych liderów stworzyli Klub Seniora, który 
zrzesza dziś 80 osób. Warsztaty muzyczne i plastyczne, porady psychologa i lekarza, udział w gminnych świętach, współpraca 
z młodzieżą – to wszystko pozwala czuć się potrzebnym i ciągle młodym. 

„Klub Seniora stał się dla uczestników je-
dyną szansą na wyjście z domu i uczest-

niczenie w życiu kulturalnym i społecz-
nym gminy”.

Janina Burlińska

Głębokie – wieś w gminie Olszówka (woj. wielkopolskie), oddalona jest od najbliż-
szego miasteczka o około 10 km, co utrudnia starszym dostęp do kultury i aktyw-
nych form wypoczynku. W gminie nie działały żadne organizacje pozarządowe, nie 
realizowano programów integracji i wspierania seniorów, brak było miejsca stałych 
spotkań. Janina Burlińska, przewodnicząca KGW, kobieta energiczna i pełna pasji, 
wpadła na pomysł stworzenia Klubu Seniora. Pomysł podchwycili przewodniczący 
OSP i dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej – Bożenna Matczak. 
Napisali projekt, uzyskali środki z PPWOW i jako partnerzy przystąpili do realizacji 
pomysłu. Klub Seniora powstał w październiku 2008 r. Jego członkowie, głównie 
z terenu gminy Olszówka, spotykają się raz w tygodniu – w czwartki. Klub oferuje:
 wycieczki autokarowe do teatru i kina,
 wycieczki piesze, 
 zajęcia muzyczne, plastyczne, hafciarskie, komputerowe, pieczenia i go-

towania,
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 aerobik,
 warsztaty z psychologiem, pedagogiem, lekarzem,
 tworzenie i współtworzenie programów artystycznych dla uczniów 

i z uczniami szkoły podstawowej.

Seniorzy spotykają się z młodzieżą z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, 
Dnia Seniora. Wspólnie przygotowali Misterium Męki Pańskiej, program, sceno-
grafię i rekwizyty do prezentacji utworów Marii Konopnickiej, zorganizowali akcję
ekologiczną „Na ratunek kasztanowcom”, która zakończyła się wspólnym biesiado-
waniem przy ognisku.

Brali także czynny udział w organizacji gminnego Święta Plonów – wy-
konali ozdoby i wieńce, przygotowali program artystyczny. Podczas pie-
szej wycieczki do miejscowej szkółki drzew i krzewów ozdobnych, po-
znawali zasady uprawy działki i ogrodu, pielęgnacji drzew i krzewów. 
Największą popularnością cieszą się wycieczki pielgrzymkowe i krajoznawcze. 
Od początku ideę klubu podchwyciło wielu mieszkańców młodego i starszego 
pokolenia, o działaniach mówiono na zebraniach wiejskich, informowano na ulot-
kach i w artykułach w lokalnej prasie, na stronie urzędu gminy. Udział w uroczysto-
ściach osób publicznych: wójta, proboszcza, parlamentarzystów, utwierdzał ich, że 
to co robią, jest ważne.

W sierpniu 2009 r. klub został zarejestrowany jako Stowarzyszenie „Aktywni 
Razem” (prezesem zarządu została Janina Burlińska, wśród członków są m.in. na-
uczyciele, przedstawicielki KGW).

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: 2008–2010 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 76 000 zł (środki przeznaczone były na organi-

zację spotkań, wynagrodzenia dla prelegentów oraz zakup strojów, wypo-
sażenia, kuchenki gazowej, naczyń, tablic korkowych, sprzętu sportowego)

„Wraz z żoną z niecierpliwością czekamy 
na czwartkowe spotkania. Klub daje nam 
rozrywkę, spotykamy się z innymi ludźmi, 
wymieniamy doświadczenia. I co najważ-
niejsze, dzięki zajęciom muzycznym od-
kryłem w sobie talent wokalny oraz twór-
czy. „Wyginamy śmiało ciało” podczas ae-
robiku. Nawiązały się przyjaźnie, nowe 
znajomości, co daje nam większe poczucie 
bezpieczeństwa”.
Członek klubu

„Starsi ludzie bardzo chętnie uczestni-
czą w spotkaniach i szybko integrują się 
z grupą. Bardzo się zmienili – zaczę-
li o siebie dbać, stali się bardziej otwarci, 
chętniej wychodzą z domów i spotykają 
z innymi ludźmi. Z czasem zaczęli organi-
zować spotkania nie tylko w ramach klu-
bu, ale także przygotowują różne spotka-
nia okolicznościowe dla mieszkańców. Sa-
mi przygotowują program, poczęstunek, 
dekorują pomieszczenia”.
Bożenna Matczak
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  Wkład społeczności: mieszkańcy całej gminy (nie tylko seniorzy) wspierają 
jako wolontariusze działania stowarzyszenia oraz pomagają wyposażyć po-
mieszczenie 

  Efekty: w ramach stowarzyszenia działa 75 osób 
  Oddziaływanie: powstałe na bazie klubu Stowarzyszenie „Aktywni Razem” 

jest jedyną organizacją pozarządową w gminie
  Perspektywa kontynuacji: możliwość pozyskiwania środków dzięki po-

wstałemu stowarzyszeniu gwarantuje obecność programu dla seniorów 
w gminie. Pomimo braku środków stowarzyszenie realizuje założenia statu-
towe, spotkania odbywają się regularnie. W budżecie gminnym na najbliż-
szy rok zostały przeznaczone środki na działalność stowarzyszenia.

OTWORZYĆ DRZWI SENIOROM
W Sawinie, podobnie jak w wielu wiejskich gminach, seniorzy byli na ostatnim miejscu w kolejce do usług społecznych. Nie 
godzili się jednak na izolację, dopominali się o rehabilitację, kontakt z kulturą, ciekawe zajęcia. Ich upór zaowocował projektami 
„Aktywna Jesień” i „Otwarte Drzwi”, które umożliwiły im wyjście z domu i rozbudziły pasje.

Starsi mieszkańcy gminy Sawin (woj. lubelskie), to w większości osoby samotne, 
niezamożne, wyizolowane, mało aktywne. Przy GOPS funkcjonują Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych. Do ośrodka często przychodziły osoby 
starsze, zaglądały także do WTZ, pytając o możliwość rehabilitacji i udziału w zaję-
ciach. W 2009 r. pracownicy GOPS i WTZ zorganizowali dla nich otwarte spotkanie 
i przeprowadzili ankietę, aby się zorientować, jakie mają potrzeby i problemy. Wy-
niki zainspirowały ich do stworzenia „Aktywnej Jesieni” – nowatorskiego projektu, 
którego wdrożenie umożliwiły środki z PPWOW. Projekt był realizowany przez WTZ 

„Cieszę się, że są takie zajęcia, bo do tej 
pory miałem bardzo dużo czasu, z którym 

nie bardzo wiedziałem, co zrobić, bo je-
stem samotny. Z niecierpliwością czekam 

co tydzień na spotkanie”.
Uczestnik projektu

Aktywny senior, senior wolontariusz, Uniwersytet Trzeciego Wieku – dowiedz się więcej: www.filantropia.org.pl
lub www.tit.home.pl. Finansowanie aktywności seniorów np. PO KL Priorytet 9.5 (rozdział 3 poz.45), PROW Oś 4 
Leader (rozdział 3 poz. 55), Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (rozdział 3 poz. 63).
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od sierpnia do końca listopada 2008 r. i kontynuowany od maja do końca listopa-
da 2009 r. w projekcie „Otwarte Drzwi”.

Objął różnorodne zajęcia: rehabilitację, spotkania ze specjalistami (lekarzem 
medycyny, psychiatrą, psychologiem, prawnikiem), warsztaty kulinarne, spotkania 
i wyjazdy integracyjne, m.in. do gospodarstwa agroturystycznego „Cyganówka” 
w Wólce Cycowskiej, do Nałęczowa, gdzie uczestnicy mogli skorzystać z zabiegów 
rehabilitacyjnych, oraz Kazimierza Dolnego – m.in. odbyli rejs statkiem po Wiśle.

– Z czasem na zajęcia zaczęło przychodzić coraz więcej osób. Powstała aktywna 
53–osobowa grupa, która zżyła się ze sobą, zaprzyjaźniła. Starsi ludzie poprawili dzięki 
rehabilitacji swoją sprawność fizyczną, a dzięki spotkaniom terapeutycznym kondycję 
psychiczną – mówi Jolanta Król, kierowniczka GOPS.

Wszystkie zajęcia odbywały się raz w tygodniu w pomieszczeniach WTZ – są 
tu pracownie, kuchnia, świetlica, sala rehabilitacyjna ze specjalistycznym sprzę-
tem. To pozwoliło także lepiej wykorzystać pomieszczenia – zajęcia odbywały 
się po południu, gdy WTZ kończyły pracę. Do udziału włączono wolontariuszy 
– młodzież z miejscowych szkół. Nawiązała się współpraca międzypokoleniowa: 
starsi uzyskali pomoc, m.in. w zakupach, a młodzi zmienili nastawienie do wieku 
podeszłego.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: sierpień–listopad 2008 r., maj–listopad 2009 r. (konty-

nuacja)
  Wkład finansowy PPWOW: 45 000 zł
  Wkład gminy: nieodpłatne użyczenie pomieszczeń gminnych na spotka-

nia w dużej grupie, pomoc w rekrutacji beneficjentów
  Wkład społeczności: 2 000 zł (wartość działań woluntarystycznych, m.in. 

praca własna wolontariuszy, środki czystości, przygotowywanie materia-
łów, zaproszeń, ulotek, dyplomów)

„Fantastyczny jest entuzjazm, z jakim se-
niorzy przychodzą na zajęcia, mają na 
wszystko ochotę i chłoną wszystko jak 
gąbka. Nie skarżą się na choroby, wiek, 
przeciwności losu. Mają mnóstwo pomy-
słów i chęci na poznawanie nowych rze-
czy. Pamiętam, jak żywiołowo zareago-
wali na wyjazd do Nałęczowa i możliwość 
skorzystania z zabiegów w basenie. Dla 
większości był to pierwszy taki wyjazd, 
do dzisiaj go wspominają. Myślę, że roz-
budziliśmy aktywność u osób starszych, 
a tym samych chęć do wyjścia z własnego 
domu, często samotnego i smutnego. I to 
jest sukces. Grupa seniorów spotyka się 
nadal w WTZ. Pozyskujemy środki finan-
sowe z innych źródeł. W 2010 r. seniorzy 
zaprosili nas do udziału w wycieczce, któ-
rą sami zorganizowali. I to dobrze rokuje 
na przyszłość”.
Agnieszka Dąbrowska, kierowniczka 
Warsztatów Terapii Zajęciowej
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  Inne źródła: 11 200 zł  (pozyskane z funduszy unijnych)
  Efekty: w programie uczestniczyło 50 osób starszych. Przeprowadzono 

łącznie 90 godzin rehabilitacji, 76 godzin zajęć terapeutycznych, 51 godzin 
zajęć kulinarnych, 24 godziny zajęć gimnastycznych, 25 godzin zajęć z psy-
chologiem oraz 4 godziny zajęć z kosmetyczką. Odbyły się także spotkania 
z lekarzem (4 godziny), pielęgniarką (2 godziny), pracownikiem socjalnym 
(2 godziny), radcą prawnym (3 godziny), dietetykiem (2 godziny), neurolo-
giem (1 godzina), lekarzem rodzinnym (5 godzin), psychiatrą (3 godziny).

  Oddziaływanie: projekt miał charakter integracyjny, młodzież poznała 
problemy osób starszych, zaczęła ich rozumieć i szanować. Zainspirował 
opracowanie i wdrożenie kolejnych dwóch projektów finansowanych ze
środków unijnych, dotyczących współpracy międzypokoleniowej. Zaktywi-
zowały one dodatkowo 30-osobową grupę młodych, pracujących kobiet.

  Perspektywa kontynuacji: grupa seniorów spotyka się nadal pomimo bra-
ku środków. W grupie wyłonili się aktywni liderzy, którzy sami organizują 
zajęcia i działają w oparciu o własne zasoby finansowe. Grupa rozważa jakąś
formę rejestracji.

Usługi prozdrowotne dla osób starszych: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolników (rozdział 3 poz.29), Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 3 poz. 42) ale również może to być zadanie fi-
nansowane ze środków budżetu gminy w ramach Programu Współpracy Samorządu z Organizacjami Społecznymi 
lub w ramach budżetu sołectwa.



Rozdział 2.6 

Społeczna aktywność osób dorosłych 

Na wsi można żyć ciekawie



58  W dobrym kierunku

Problemy do rozwiązania
Problem z rekreacją mają nie tylko dzieci i młodzież ze wsi, ale także dorośli. Przyczyny? Od-
dalenie gminy od miejsc „kultury wysokiej”, niedogodności komunikacyjne, niedostatek orga-
nizacji pozarządowych, a przede wszystkim bierność, nieufność, nieumiejętność współpracy, 
powszechne przekonanie, że ciekawe i ważne rzeczy mogą się dziać tylko w mieście, a także 
brak lokalnych liderów z pomysłami. Najczęściej ludzie gotowi są zrealizować wspólnie jakieś 
przedsięwzięcie, trudniej natomiast przekonać ich do kontynuowania tego, co się udało. A takie 
działania są najcenniejsze, bo tworzą coś trwałego.

Co chcemy osiągnąć?
Mieszkańcy gmin wiejskich mają na co dzień niewiele możliwości wypowiadania się na tematy 
społeczne czy obywatelskie. Realizowane w ramach PIS projekty i obudowa wdrażania progra-
mu (tworzenie lub aktualizacja Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
metodą partycypacyjną) dają tu wiele nowych możliwości. Projekty aktywizujące mieszkańców 
– poza tym, że powinny tworzyć konkretną ofertę spędzania czasu, także uczyć wspólnych 
działań służących całej społeczności. Wizyty studyjne, uczestnictwo w szkoleniach, konferen-
cjach, kontakty z innymi usługodawcami przyczynią się do różnorodności realizowanych przed-
sięwzięć i angażowania w nie coraz większej grupy osób. Wraz z realizacją usług, pojawią się 
propozycje nowych wzorów aktywności społecznej, a także poszukiwanie innych źródeł finan-
sowania dla kontynuacji rozpoczętych i dających dobre efekty usług.

Co i jak robić?
 warsztaty tematyczne dla dorosłych: teatralne, malarskie, hafciarskie, bukieciarskie, 

komputerowe, taneczne, origami, nauka śpiewu, porady kosmetyczne, dietetyczne, 
kulinarne. Warsztaty powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów
(zawodowych aktorów, animatorów kultury, plastyków, muzyków). Umiejętności nie 
do przecenienia mają członkinie KGW, które przywracają pamięci zapomniane tradycje. 
Pamiętajmy, by zajęcia odbywały się w godziwych warunkach – nie można uczyć się 
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śpiewu w zimie, w nieogrzewanym pomieszczeniu. Niektóre zajęcia, np. komputerowe, 
mogą odbywać się popołudniami w szkołach.

 tworzenie lub reaktywacja zespołów tanecznych, muzycznych, obrzędowych,
 zajęcia sportowe i turystyczne: siłownia, aerobic i fitness, wyprawy rowerowe, piesze,

kajakowe,
 wspólne wyjazdy: do kina, teatru, muzeów,
 weekendowe spotkania z ciekawymi ludźmi, często związanymi korzeniami z danym 

miejscem,
 tworzenie miejsc rekreacji: placów, klubów, świetlic – można przystosować i wyko-

rzystać pomieszczenia remizy OSP, gminy, GOK, biblioteki. Miejsca rekreacji powinny 
umożliwiać miłe spędzenie czasu wszystkim pokoleniom (plac zabaw dla dzieci, boisko, 
zadaszone miejsce z ławeczkami i stolikami dla starszych).

Niekiedy ożywienie w gminie zaczyna się od spotkania integracyjnego, festynu z okazji ja-
kiegoś wydarzenia. Ludzie się lepiej poznają, mogą zrodzić się pomysły na wspólne inicjatywy, 
a nawet decyzja o powołaniu organizacji pozarządowej. Trzeba pamiętać, że każdy pomysł po-
winien być doceniony i przedyskutowany. Cenne może być organizowanie wizyt studyjnych 
do miejsc, gdzie usługi podobnego rodzaju są wzorcowo prowadzone i gdzie można poczynić 
obserwacje, uzyskać informacje i znaleźć inspirację.

Z kim to robić?
Inicjatywa bardzo często należy do kobiet. To one stanowią na wsi dominującą, aktywną grupę. 
KGW albo reanimują się, albo tworzą od podstaw, albo przekształcają w organizację pozarzą-
dową, by pozyskiwać środki na realizację przedsięwzięć. Często szukają partnerów do wspólnej 
realizacji działań (placówki kultury, biblioteki, OSP, parafie), którzy poza wnoszeniem własnych
pomysłów udostępnią własne pomieszczenia i pomogą w ich wyposażeniu. Poza KGW anima-
torami lokalnymi coraz częściej są organizacje pozarządowe – włączają do celów statutowych 
działania integracyjne, popularyzujące historię i tradycje gminy, rekreację. W wielu wsiach, gdzie 
głównym zajęciem jest rolnictwo, mieszkańców trzeba „wybudzić” z letargu. Znacznie łatwiej 
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jest tam, gdzie dobrze działa samorząd, bo przykład idzie z góry. W wielu konkursach, gdzie 
organizacje pozarządowe mogą pozyskać środki na realizację projektów, wymagany jest wkład 
własny. Lokalne organizacje są najczęściej słabe finansowo – wsparcie samorządu poprzez za-
pewnienie tzw. wkładu własnego do przedsięwzięcia to bardzo dobra decyzja. Samorząd może 
też użyczyć lokal, sfinansować stroje dla zespołu czy dekoracje dla koła teatralnego albo zaku-
pić opał na jesień i zimę, opłacić prąd, pomóc w zorganizowania lokalnego święta – ziemniaka, 
sera, ogórka, truskawki. Fundusze sołeckie, które powstały w niektórych gminach to również 
szansa na realizację małych lokalnych projektów, poprawiających jakość życia na wsi.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:

JAK KOBIETY Z DZWONOWEJ WZIĘŁY SPRAWY W SWOJE RĘCE
W starej szkole codziennie pali się światło i słychać gwar: działa tu kawiarenka internetowa, Izba Tradycji, odbywają się warsz-
taty kulinarne i krawieckie. Dzięki Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej wieś ożyła, mieszkańcy wspólnie 
bawią się i pracują.

 „Chcę to robić, bo to kocham, zawsze lu-
biłam społecznie pracować, szerzyć kul-

turę i tradycje w lokalnym środowisku. 
To, co robimy, przynosi wymierne efekty 
– budzi zainteresowanie we wsi, powo-

duje zmiany w ludziach”.
Anna Mikrut, prezes stowarzyszenia

Dzwonowa to mała miejscowość (80 domów) w gminie Jodłowa (woj. podkar-
packie), połączona ze światem wąziutką asfaltówką. W 2004 r. zamknięto tu nawet 
szkołę – dzieci było za mało, a koszty utrzymania za wysokie. Nie było żadnej orga-
nizacji pozarządowej. Młodzi powyjeżdżali za pracą albo do szkół.

– Każdy siedział w domu. Wieś zasypiała – mówi Anna Mikrut, lokalna działacz-
ka – W 2007 r. zmieniły się władze samorządowe i nowy wójt, Robert Mucha, zwołał 
aktywniejsze kobiety z Dzwonowej i zasugerował, by się zorganizowały. Zaczęłyśmy 
myśleć, jak zrobić coś z niczego.

Nie mogły liczyć na finansowe wsparcie gminy, ale wójt użyczył im budynek
starej szkoły. W 2008 r. panie postanowiły założyć KGW w formie stowarzyszenia. 
Od tego czasu w Dzwonowej zrobiło się głośno i radośnie. Stowarzyszenie uru-
chomiło kawiarenkę internetową z dotacji Fundacji Wspomagania Wsi (przy okazji 
same nauczyły się obsługi komputera), a ze środków PPWOW zorganizowały dla 
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mieszkańców warsztaty kulinarne i krawieckie, urządziły wigilię i andrzejki, utwo-
rzyły Izbę Tradycji, uszyły regionalne stroje ludowe, żeby pięknie się prezentować 
na uroczystościach, jeździły na wizyty studyjne do innych gmin, żeby zobaczyć, 
co i jak robią inni. Mieszkańcy już nie siedzą w domach, ale integrują się w starej 
szkole: świętują różne uroczystości, bawią się i pracują – bo członkinie KGW obję-
ły opieką także dzieciaki z Dzwonowej: organizują im zabawy, wyjazdy na basen, 
warsztaty plastyczne i rękodzielnicze.

– W sennej miejscowości pojawiła się aktywność, o którą trudno w dużych ośrod-
kach. Światło w starej szkole pali się prawie codziennie do późna i nikomu nie spieszy 
się do domu, skoro tu można posiedzieć, porozmawiać, posnuć plany na przyszłość 
– zupełnie jak dawniej na wsi, kiedy nie było telewizji – mówi Anna Mikrut, prezes 
stowarzyszenia.

Gmina utrzymuje starą szkołę, płaci rachunki za prąd, pracownice GOPS 
w Jodłowej szukają konkursów grantowych, środków na organizację wigilii czy 
pomoc dla dzieci. Pomagają znajomi i przyjaciele: ktoś się zna na pisaniu projek-
tów, inny pomaga w zdobyciu sponsorów. Pomaga też OSP, z którą stowarzyszenie 
dzieli pomieszczenia dawnej szkoły.

– Nie przerwiemy działalności – mówi Anna Mikrut – Będziemy wymyślać kolejne 
projekty, a jeśli nie uda się zdobyć na nie środków, będziemy siedzieć i pierogi razem 
lepić, żeby tylko się spotykać!

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: listopad 2008 r. – sierpień 2010 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 30 000 zł (środki były przeznaczone na przepro-

wadzenie warsztatów)
  Wkład gminy: 20 000 zł, a także nieodpłatne użyczenie pomieszczenia
  Wkład społeczności: 5 000 zł (wartość pracy wolontariuszy, użyczenie lokalu)
  Inne źródła: 28 000 zł (Fundacja Wspomagania Wsi)
  Efekty: 100 osób było beneficjentami realizowanych usług

„Jesteśmy w takim wieku, że dzieci mamy 
odchowane, ale nie myślimy o starości, 
idziemy naprzód, myślimy, co zrobić, tak 
jakby stara szkoła było naszym drugim 
domem. Stale mamy nowe pomysły, cie-
szy nas to, dodaje sił i skrzydeł”.
Maria Malinowska, członkini KGW

„Wszystko się udało, bo mamy swoje spo-
soby na to, żeby nam szło, chociaż do ni-
kogo ręki nie wyciągamy”.
Barbara Kudy, członkini stowarzyszenia
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  Oddziaływanie: KGW ożywiło senną gminę, zintegrowało i zachęciło ludzi 
do ujawniania zainteresowań i pasji. Urząd Gminy, GOPS, OSP zawarły swoisty 
„pakt lokalny” dla wspólnych działań.

  Perspektywa kontynuacji: działania są nadal realizowane, ale już ze środ-
ków własnych stowarzyszenia oraz środków zewnętrznych (FIO, Fundacja 
Wspomagania Wsi).

„Warsztaty w PIEC–u były dla nas wspa-
niałą przygodą, a ich efektem są Prawie 

Idealne, Eleganckie Cacuszka, wykonane 
w cieplutkiej atmosferze emanującej od 

uczestników zajęć i kaflowego pieca”.
Agnieszka Redlińska i Edyta Simlat, 

młodzież ze Stowarzyszenia na rzecz 
Rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Inicjatywy kobiet: zobacz rozdział 3 pkt 12. Działalnosć  świetlic, klubów, prowadzenie animacji lokalnej można 
zacząć od Fundacji Wspomagania Wsi (rozdział 3 poz. 26) ale również warto sięgnąć po środki europejskie np. 
fundusze lokalnych grup działania (zobacz rozdział 3 poz. 55).

Pilczyca to pięknie położona, niewielka wieś w gminie Słupia Konecka, w woj. 
świętokrzyskim. W XVII wieku właścicielem dóbr pilczyckich był słynny pamiętni-
karz, Jan Chryzostom Pasek. Brak tu było miejsca spotkań, a bieda i duże odległości 
od większych ośrodków nie pozwalały na kontakt z kulturą. Stąd pomysł członków 
zarejestrowanego w 2007 r. Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ziemi Pilczyckiej 
(m.in. wspiera wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, dba o przyrodę, kultywu-
je tradycje regionalne) oraz miejscowej OSP na stworzenie programu rodzinnych 
zajęć świetlicowych. Projekt – Pilczyckie Integracyjno–Edukacyjne Centrum, czyli 
PIEC, sfinansowany przez PPWOW, był realizowany od kwietnia do końca 2009 r.
przez stowarzyszenie i OSP.

Zajęcia świetlicowe odbywały się w lokalu stowarzyszenia i remizie. Mieszkańcy 
z ochotą włączyli się do porządkowania i pracach przy wystroju pomieszczeń. 
Najważniejsze działania:

PIEC PEŁEN POMYSŁÓW
W pilczyckim PIEC–u pomysły rosną jak na drożdżach: w zajęciach świetlicowych biorą udział młodzi i starzy. Rzeźbią, haftują, 
fotografują, gotują, ćwiczą ciało i umysł, przywracają pamięci tradycyjne obrzędy. Senna wieś ożyła.
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 „ Zamiast nudy sportowe trudy”– rodzinna wycieczka rowerowa, która 24 
maja 2009 r. otworzyła projekt: zwiedzanie zabytków, miejsc pamięci i re-
zerwatów przyrody w gminie, zakończona zabawą przy ognisku i piecze-
niem kiełbasek,

 „Wakacje! Na start”– uroczysta inauguracja wakacyjnych zajęć dla dzieci 
i młodzieży – wspólne granie i śpiewanie, słodkie wypieki przygotowane 
przez mamy – była zaproszeniem do spędzania wolnego czasu na po-
znawaniu i rozwijaniu swoich pasji w kółku dziennikarskim „Letnie wieści”, 
warsztatach fotograficznych „Ziemia Pilczycka w obiektywie”, plastycznych,
muzycznych, sportowych (piłka nożna, siatkowa, tenis), na wakacyjnej sce-
nie kabaretowo–muzycznej. Było także szkolenie „Udzielanie pierwszej po-
mocy medycznej”. Wszystkie zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra.

 Integracyjny Piknik Artystyczny: obrazy, rzeźby, hafty, fotografie – prace ar-
tystów z gminy Słupia i sąsiedniej gminy Łopuszno, wystawione w malow-
niczej scenerii przed wiejską chatą nad stawem. Wspólne biesiadowanie 
artystów z mieszkańcami pozwoliło na lepsze poznanie siebie i wymianę 
poglądów.

 „Qui non proficit, deficit”– wyjazd szkoleniowy do 450–hektarowego gospo-
darstwa w Chełmie, w gminie Masłowice: można było poznać profesjonalną 
produkcję roślinną i zwierzęcą oraz uprawę kwiatów i krzewów ozdobnych, 
a także kolekcję dawnych narzędzi i przedmiotów codziennego użytku,

 Twórcze Jesienne Wieczory: spotkania integracyjne i edukacyjne, m.in.: „Sto-
liczku nakryj się” (nauka dekoracji potraw i wystroju stołu), „Barwy jesieni” 
(układanie bukietów z liści, jarzębiny, suchych kwiatów), „Lepimy z gliny”, 
„Od miotły do koszyka” (wyrób mioteł, osłonek na skrzynki balkonowe, ko-
szyczków z wikliny),

 „Wypiórka”, zwana inaczej „pierzówką” – tradycyjne wspólne darcie pierza 
przez gospodynie,

 Aerobik – dla pań, warcaby – dla panów, czytelnia czasopism – dla wszystkich.

„Znaczący wkład pracy mieszkańców, 
ich aprobata i zainteresowanie pozwoli-
ły kontynuować działania. Tradycją sta-
ły się cotygodniowe spotkania mieszka-
nek Pilczycy i okolic, tzw.„Babskie środy” 
oraz wakacyjne „otwarte drzwi świetlicy”, 
Święto Seniora „Dziatki–Dziadkom” oraz 
spotkanie z chórem polonijnym z Biało-
rusi, a także projekt „Galeria zanikających 
umiejętności”: rękodzieło z wełny, drew-
na, trawy i papieru, malowanie na szkle 
i kiszenie kapusty oraz odpustowe świę-
towanie”.
Krystyna Kuder, prezes Stowarzyszenia 
na rzecz Rozwoju Ziemi Pilczyckiej
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O tym, jak PIEC zaktywizował Pilczycę, świadczy fakt, że 12 młodych miesz-
kańców wsi podjęło się nieodpłatnego ułożenia chodników przed siedzibą OSP 
i stowarzyszenia. Przez trzy kolejne soboty pracowali przy przygotowaniu terenu 
i układaniu kostki brukowej, zakupionej ze środków PPWOW. Inni mieszkańcy po-
darowali krawężniki, cement i piasek.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: kwiecień–grudzień 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 13 100 zł
  Wkład społeczności: 4 000 zł (wartość działań woluntarystycznych, uży-

czenie lokalu stowarzyszenia i remizy, druk materiałów informacyjno–pro-
mocyjnych, poczęstunki – systematyczny sponsoring prywatnego przed-
siębiorcy, sprzątanie, usuwanie usterek, odnawianie mebli, koszenie trawy, 
materiały budowlane, układanie chodników)

  Efekty: 120 osób z gminy (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze) uczestni-
czyło w warsztatach i działaniach w ramach realizacji PIEC-a

  Oddziaływanie: świetlica stała się miejscem spotkań rodzinnych, zebrań 
wiejskich, szkoleń rolniczych. W gminie zwiększyła się liczba osób zaintere-
sowanych działaniami społeczno–kulturalnymi i poprawą jakości życia.

  Perspektywa kontynuacji: Świetlica funkcjonuje cały czas, odbywają się 
„babskie środy”, spotkania wielopokoleniowe (obsługa na zasadzie wolon-
tariatu), mieszkańcy własnym sumptem organizują materiały do zajęć. Zo-
stał przygotowany projekt (wspólnie z LGD), lecz umowa została zawieszo-
na z powodu problemów zdrowotnych koordynatora. Są składane wnioski 
na działania obejmujące szerszą ofertę.

„Dzięki środkom z PPWOW od trzech lat 
drzwi naszej remizy są codziennie otwarte 

dla wszystkich”.
Karol Pękala, komendant OSP 

w Pilczycy

„Integracyjny Piknik Artystyczny był do-
skonałą okazją do poznania twórczości 

naszych rodzimych artystów, stosownie 
do powiedzenia „cudze chwalicie, swoich 

nie znacie”.
Stanisław Pękala, członek zarządu 

stowarzyszenia

W świetlicy można prowadzić zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Finansowanie zajęć może pochodzić ze środków 
programów pomocowych (europejskie, rządowe, gminne – przejrzyj uważnie propozycje finansowania zawarte w rozdziale 3),
ale również świetlica może zarobić na siebie wynajmując pomieszczenia na organizację imprez okolicznościowych czy szkoleń. 



Tradycje dla rozwoju lokalnego

Rozdział 2.7 

Jak wykorzystać potencjał kulturowy wsi
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Problemy do rozwiązania
W ciągu lat powojennych wiejska kultura kojarzona była głównie z zacofaniem, biedą, prowin-
cjonalizmem. Rozerwanie więzi społecznych na wsi, zanik rytuałów, takich jak wspólne mu-
zykowanie, smażenie powideł, darcie pierza, a także tradycji rękodzielniczych, muzycznych, 
kulinarnych, spowodowało marginalizację wiejskiej „kultury wysokiej”. Istotą tej kultury było 
wspólne jej przeżywanie. Gdy zanikły więzi społeczne, została sprowadzona do cepeliowskiej 
„masówki” i przyśpiewek na oficjalnych dożynkach. Wieś, w mieście upatrując swoją przyszłość,
zaczęła się wstydzić własnego dziedzictwa. Od początku lat 90. obserwuje się powrót do tra-
dycji, wydobywanie z pamięci dorobku „małych ojczyzn”, wzrost zainteresowania historią i dzie-
dzictwem kulturowym, w tym także kulinarnym, reaktywują się lub powstają KGW. Wciąż jednak 
wieś (także jej instytucje publiczne) za słabo uświadamia sobie, jakie posiada skarby, nie potrafi
ich wykorzystać dla własnej promocji, przyciągnięcia turystów. A to przecież wprost przekłada 
się na powstawanie nowych miejsc pracy i poprawę jakości życia mieszkańców.

Co chcemy osiągnąć?
Odtworzenie i przekazanie wiedzy i umiejętności pokoleniowych – zwyczajów, obrzędów, 
sztuki i rękodzieła, muzyki, kulinariów oraz wykorzystanie tego dziedzictwa w przywracaniu 
tożsamości mieszkańców – to szansa, że zyskają przekonanie, iż warto związać swoją przyszłość 
z „małą ojczyzną” oraz że to, co wypracowały pokolenia, jest powodem do dumy, a nie wstydu. 
Projekty z tej grupy usług powinny uświadomić społeczność, że kultura może być świetnym 
„towarem” – także eksportowym, nie gorszym niż inwestycje gospodarcze, bo też przyczynia 
się do rozwoju ekonomicznego. Teatr obrzędowy, zespół ludowy, chór – te przedsięwzięcia 
powinny stać się początkiem większych i trwałych zmian w społeczności, obrastać w kolejne 
inicjatywy na zasadzie „śnieżnej kuli”.

Co i jak robić?
 tworzenie zespołów ludowych: muzycznych, tanecznych, obrzędowych. Nabór do ze-

społu i opracowanie repertuaru powinno się przeprowadzać we współpracy z biblioteką, 
miejscowym muzeum, izbą regionalną, a jeśli trzeba – poprosić o radę np. muzeum et-
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nograficzne, wykorzystać także pamięć starszych mieszkańców. Chodzi o to, by„sięgnię-
cie do źródeł” było jak najpełniejsze. Trzeba pamiętać, że w zespole powinno być miejsce 
dla wszystkich: kobiet, mężczyzn, młodych i starszych, ponieważ wtedy przedsięwzięcie 
spełni swą rolę integracyjną, wychowawczą i zapewni ciągłość istnienia zespołu. Dobrze 
byłoby także pozyskać do współpracy (zwłaszcza w przypadku teatru obrzędowego) za-
wodowych aktorów, którzy pomogą stworzyć ciekawe, profesjonalne spektakle.

 wykorzystać lokalne tradycje rękodzielnicze – tkackie, hafciarskie, rzeźbiarskie, cera-
miczne, wikliniarskie itd. – promować tę twórczość na jarmarkach, festynach, targach, 
ale także tworzyć punkty (w świetlicach, szkołach, GOK), gdzie młodzież, dorośli i goście 
będą się uczyć tkactwa, wypalania garnków, pieczenia chleba. Wieś może stać się w ten 
sposób celem bardzo ciekawych wycieczek tematycznych dla szkół, seniorów, turystów 
z całej Polski.

 popularyzacja i promocja historii i tradycji wsi czy regionu w formie świąt lokal-
nych – ogromną popularnością cieszą się dziś różnego rodzaju święta – sera, chleba, 
wina czy powideł – ściągają tysiące turystów, którzy kupują miejscowe produkty i rę-
kodzieło. Większość gmin ma swoją lokalną specyfikę, która może być wykorzystana do
ustanowienia lokalnego święta.

 tworzenie wiosek tematycznych – to w Europie bardzo popularna forma przyciągania 
turystów, u nas wciąż raczkująca. Można sięgnąć do historii regionu i stworzyć np. wioskę 
Piastów czy wikingów albo do jego kultury – stworzyć wioskę ceramiczną lub hafciarską, 
czy wreszcie do prehistorii – i pokusić się o zbudowanie parku jurajskiego.

 wspólne spotkania przy smażeniu powideł, darciu pierza, kiszeniu kapusty – to 
świetna forma spędzania wolnego czasu, integracji mieszkańców, tworzenia więzi mię-
dzypokoleniowych (w tych spotkaniach powinny uczestniczyć dzieci).

 zapraszanie do szkół seniorów, którzy opowiadaliby o dawnych zwyczajach, obyczajo-
wości, życiu i pracy na wsi – to świetna lekcja historii!
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Z kim robić?
Pamiętając o tym, że kultura wiejska powinna być przeżyciem wspólnym, należy do wszelkich 
przedsięwzięć angażować społeczność – umożliwić każdemu ujawnienie talentów i umiejęt-
ności, korzystać z zasobów pamięci. Ważna rola przypada takim instytucjom, jak biblioteka, 
ośrodek kultury, muzeum lokalne i regionalne, które zapewnią opiekę merytoryczna, pomogą 
sięgnąć do źródeł historycznych i etnograficznych, opracować program i repertuar. Dziś w wie-
lu wsiach „lokomotywą” działalności kulturalnej są KGW – dlatego gmina powinna zapewnić pa-
niom jak najlepsze otoczenie dla tego typu działań, przede wszystkim: promocję czy doposaże-
nie zespołu, współorganizację lokalnego święta, pomoc w pozyskiwaniu sponsorów, użyczenie 
lokalu, transport na jarmarki i imprezy. Bardzo wskazana jest współpraca ze szkołami – mogą 
zapoznawać uczniów z kulturą regionu, organizować specjalne lekcje i wycieczki tematyczne, 
zapraszać na lekcje seniorów.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:

ŚWIĘTOKRZYSKA STOLICA CHODNIKA
Charakterystyczne pasiaste chodniki i dywany, które od pokoleń tworzą ludowe tkaczki z Bliżyna, to wizytówka gminy, choć 
jeszcze niedawno tej wspaniałej tradycji groziło zapomnienie. Dziś w gminie odbywają się co roku Dni Tkaczki. Święto, dzięki 
dużemu zainteresowaniu w innych regionach, powoli zyskuje rangę ogólnopolską.

Bliżyn – gmina w woj. świętokrzyskim, otoczona lasami, pięknie położona nad rze-
ką Kamienną. Mieszkają tu jedne z nielicznych autentycznych tkaczek ludowych 
regionu. Wspaniałym tradycjom groziło jednak zapomnienie, bowiem tkaczki 
z Bliżyna to starsze panie, które nie miały następczyń. Realizowany od 2008 r. do 
2010 r. projekt „Świętokrzyska Stolica Chodnika” miał na celu zintegrowanie miesz-
kańców wokół lokalnej tradycji, znalezienie jej kontynuatorów, uświadamianie, jak 
ważne są własne korzenie. Projekt jest inicjatywą działającego w gminie od 2008 
r. Stowarzyszenia RDEST i jego prezeski, Urszuli Jędrzejczyk, plastyczki zajmującej 
się tkactwem artystycznym, od lat popularyzującej tę dziedzinę sztuki. Projekt zo-



Tradycje dla rozwoju lokalnego  69

stał sfinansowany ze środków PPWOW przy wsparciu m.in. Polsko–Amerykańskiej
Fundacji Wolności i Stowarzyszenia Szkoła Liderów.

– Różne zajęcia gospodarskie wykonywane były dawniej zespołowo, często całymi ro-
dzinami. Zbierano się za wsią, by wspólnie suszyć len w ziemnym piecu, potem przy opo-
wieściach, jak to dawniej bywało, międlono go, pocierano, czesano. Dziś przekazujemy so-
bie różne komunikaty, ale za mało rozmawiamy ze sobą – mówi Urszula Jędrzejczyk.

Program „Świętokrzyskiej Stolicy Chodnika” to wiele różnych działań, adresowa-
nych do młodych i starszych, m.in.:
 warsztaty tkackie: w gminie powstały dwa miejsca spotkań wyposażone 

w krosna, gdzie grupy zorganizowane – dorośli i młodzież szkolna – uczą 
się tej sztuki pod kierunkiem mistrzyń tkackich. Ponadto prowadzone są 
warsztaty pod nazwą „Sąsiedzkie spotkania”, które odbywają się w sali GOK. 
Można tam pośpiewać stare pieśni, porozmawiać, powspominać.

 wystawy tkanin ludowych powstałych podczas warsztatów na gminnych 
imprezach integracyjnych,

 widowisko „Tkaczki”, napisane gwarą, oparte na dawnych zwyczajach gospo-
darskich, według scenariusza Urszuli Jędrzejczyk, w reżyserii Ireny Wawrz-
czak z Kieleckiego Towarzystwa Kultury Teatralnej. Spektakl powstał podczas 
warsztatów teatralnych. Biorą w nim udział członkinie zespołu ludowego „Kuź-
niczanki”. Widowisko prezentowane jest na terenie całego województwa.

 Dzień Tkaczki. Po raz pierwszy uroczystość odbyła się w 2008 r. Początko-
wo była to skromna impreza w Szkole Podstawowej w Odrowążku (m.in. 
wykład na temat tkactwa ludowego, turniej wiedzy o tkactwie, podsumo-
wanie konkursu na najciekawszą tkaninę, pokaz tkania). Rok później w Dniu 
Tkaczki pokazano spektakl „Tkaczki”, a dziecięcy zespół zagrał ludowe me-
lodie na dzwonkach polifonicznych. Impreza wzbudziła zainteresowanie 
mediów i organizacji pozarządowych z całej Polski. Być może lokalne świę-
to przerodzi się w ogólnopolski, a nawet międzynarodowy Dzień Tkaczki, 
o czym marzy Urszula Jędrzejczyk.

„Mój największy sukces – ludzie samo-
dzielnie chcą dalej coś robić. Spektakl po-
kazany podczas Dnia Tkaczki uświadomił 
występującym, że naprawdę mogą wie-
le. Projekty powinny być wędką, nie rybą. 
Wierzę, że mieszkańcom uda się stworzyć 
stałą świetlicę w Nowym Odrowążku i że 
będzie to ich własna zasługa. Zamierzam 
wspierać mieszkańców – uświadamiać 
im, że mogą wiele zdziałać, jeśli będą 
to robić wspólnie. Chciałabym, by wzię-
li swoje sprawy w swoje ręce. Chciałabym 
połączyć w różnych działaniach osoby 
z miejscowości o tradycjach tkackich z ca-
łej Polski”.
Urszula Jędrzejczyk, koordynatorka 
projektu
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PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: 2008–2010 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 17 400 zł
  Wkład gminy: Urząd Gminy wydrukował ulotki i oferował ogromne wspar-

cie motywując do dalszego działania
  Wkład społeczności: ok. 12 osób było i jest nadal zaangażowanych w stałą 

współpracę
  Inne źródła: 9 000 zł  (Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności)
  Efekty: 12 mieszkańców stale angażuje się w działania jako wolontariu-

sze. Około100 dzieci (od 7 do10 lat) uczestniczyło w warsztatach tkackich. 
W ramach finansowania działań z innych środków (w 2010 r.) w warsztatach 
tkackich wzięło udział 30 osób dorosłych i 100 dzieci.

  Oddziaływanie: Lokalne wydarzenie przerodziło się w Święto Tkaczki, które 
wzbudziło szerokie zainteresowanie. Bliżyn został wypromowany jako miej-
scowość atrakcyjna turystycznie i nadal planuje rozwijać się w tym kierunku. 
Nastąpiły zmiany w świadomości mieszkańców: coraz więcej osób włącza się 
w działania, dzieci już się nie wstydzą babci tkającej chodnik, lecz są z niej 
dumne. Urząd Gminy wspólnie z lokalną liderką planuje uruchomienie szlaku 
rękodzieła, włączając w to garncarstwo (wydatki na ten cel już zostały wpisa-
ne do budżetu gminy). Planowane jest przygotowanie oferty dla turystów. 
Gospodarstwa agroturystyczne są zachęcane do wspólnego działania.

  Perspektywa kontynuacji: Działania są nadal prowadzone. Powstają 
nowe przedsięwzięcia związane z tą inicjatywą, na które pozyskano środki 
z PPWOW oraz innych źródeł. 

W finansowanie dziedzictwa kulturowego aktywnie włączają się: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa – Program PROW Oś 3 i 4 (rozdział 3 poz. 2), Fundacja Polska Wieś 2000 im. M. Rataja  (rozdział 3 poz. 20), 
Fundacja Wspomagania Wsi (rozdział 3 poz. 26), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program Ope-
racyjny (rozdział 3 poz. 31).
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Wyryki (woj. lubelskie) – to najrzadziej zaludniona gmina w regionie. Wspaniała 
przyroda, wiele turystycznych atrakcji. Bardzo żywe są tu tradycje kulturalne, działa 
wielu twórców ludowych. Od września 2008 r. do 30 września 2010 r. ze środ-
ków PPWOW realizowany był tu projekt wykorzystujący tradycje kulturalne gminy 
– w jego efekcie w październiku 2008 r., z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej, 
powstał tu zespół obrzędowy „Wyrykowiacy”.

– Chcieliśmy zrobić coś, żeby dotrzeć do społeczności, ubarwić życie mieszkańców. 
Wpadliśmy na pomysł, że to się uda przez teatr. Nie było łatwo, ale dla chcącego nic 
trudnego – mówi Hanna Czelej, kierowniczka biblioteki.

Pierwotny skład grupy teatralnej liczył 7 osób – obecnie 12. Najmłodsi aktorzy 
to uczniowie trzeciej klasy szkoły podstawowej, najstarsza aktorka ma 75 lat. Choć 
projekt rozpoczął się na początku września, biblioteka chciała, by już w listopadzie 
zespół wziął udział w Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Hańsku. Pozostawały 
niespełna dwa miesiące, żeby dobrać i zgrać ekipę oraz wymyślić temat spektaklu. 
Biblioteka przygotowała plakaty z informacją o teatrze i zaprosiła mieszkańców do 
udziału w projekcie. Odzew był nikły… Rezultaty przyniosło dopiero chodzenie od 
domu do domu i namawianie. Jako jedne z pierwszych zgłosiły się Teresa Jurczuk 
i Stanisława Bida – emerytowane nauczycielki, które kiedyś prowadziły w szkole 
zespół obrzędowy. Na początku października uformował się zespół teatralny. W wi-
dowiskach „Wyrykowiaków” można obejrzeć dawne zwyczaje i święta i usłyszeć 
język, jakim posługiwali się najstarsi mieszkańcy gminy. Biblioteka tworzyła jedno-
cześnie słownik gwary wyrykowskiej w oparciu o wywiady z seniorami. Niespełna 
w dwa miesiące od powstania teatr odniósł sukces: widowisko „Wieczór wigilijny 
naszych praojców” zajęło drugie miejsce w X Powiatowym Przeglądzie Widowisk 
Obrzędowych w Hańsku i otrzymał nominację na Sejmik Teatrów Obrzędowych 

„Cieszymy się, że wspólnie możemy odna-
leźć się w pasji tworzenia czegoś nowe-
go, czegoś, co pozwala miło spędzić czas 
wolny, daje satysfakcję. Niewątpliwie te-
go typu zajęcia dla wielu rodzin są szansą 
na potwierdzenie ich sprawności i ujaw-
nienia talentów, lepsze poznanie się, na-
wiązanie przyjaźni, a przede wszystkim 
integrację społeczną i międzypokolenio-
wą. Zaproponowane przez nas działania 
stanowią formę spędzenia czasu wolne-
go, dającą możliwość wszechstronnego 
rozwoju i uwrażliwienia na odbiór kultury 
poprzez teatr. Program PPWOW stworzył 
możliwość integracji różnych grup, często 
nawet osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”.
Hanna Czelej, kierowniczka GBP 
w Wyrykach

OBRZĘDOWE WYRYKI
Gminna biblioteka w Wyrykach postanowiła ocalić od zapomnienia obrzędy i obyczaje ludowe regionu. W stworzonym przez nią 
zespole obrzędowym „Wyrykowiacy” grają nauczyciele, rolnicy, uczniowie, emeryci. Zdobywają nagrody i uznanie, udowadnia-
ją, że własnej tradycji nie trzeba się wstydzić.
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w Tarnogrodzie. Gdy teatr pokazał spektakl w świetlicy w Zahajkach – widzowie 
z trudem się zmieścili. Przyszli i młodzi, i starzy.

6 lutego 2009 r. „Wyrykowiacy” gościli w Tarnogrodzie na Sejmiku Wiejskich 
Zespołów Teatralnych – jako jedyny zespół mieli tam swój debiut. Widowiska 
oceniali profesjonaliści: teatrolodzy i znawcy kultury ludowej, a potem odbyła się 
wspólna dyskusja. – To spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu że to, co robimy, jest 
potrzebne nam i środowisku, w którym żyjemy – mówi Hanna Czelej.

Teatr nie zaprzestał działalności po zakończeniu projektu. Uczestnicy spotykają 
się w bibliotece i realizują ciekawe pomysły. W swoim dorobku mają już cztery 
widowiska obrzędowe: ,,Wieczór wigilijny naszych praojców’’, ,,Kiszenie kapusty, 
,,Wynoczki Mani’’ i ,,Zapiwiny u Nastuli’’.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: wrzesień 2008 r. – wrzesień 2010 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 19 000 zł
  Wkład gminy: nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń biblioteki
  Wkład społeczności: udział w grupie teatralnej oparty na wolontariacie. 

Uczestnicy kompletują informacje o ginących tradycjach i gwarze, opraco-
wują scenariusze spektakli.

  Efekty: stali członkowie grupy teatralnej to 12 osób. Najmłodsi aktorzy są 
uczniami trzeciej klasy szkoły podstawowej, a najstarsza aktorka ma 75 lat. 
W ciągu trzech lat odbyły się cztery widowiska obrzędowe. Liczba odbior-
ców przekroczyła 400 osób, nie licząc audytorium internetowego.

  Oddziaływanie: zmiana mentalności mieszkańców, którzy zrozumieli, że trady-
cji nie należy się wstydzić, ale wykorzystywać ją dla wspólnego dobra. Promocja 
gminy dzięki znakomicie przyjmowanym występom zespołu obrzędowego.

  Perspektywa kontynuacji: Wszystkie działania są kontynuowane i rozwija-
ne przy wsparciu kierowniczki biblioteki. Grupa planuje zorganizować teatr 
objazdowy, stara się o środki finansowe (np. otrzymała wsparcie z Funda-
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cji Wspomagania Wsi na opracowanie i wydanie słownika lokalnej gwary), 
uczestniczy w powiatowych i wojewódzkich przeglądach teatrów wiejskich 
i widowisk obrzędowych, współpracuje z teatrem lalek powstałym w są-
siedniej miejscowości.

„W tego typu usługach ważne jest wspar-
cie merytoryczne autorytetów, specjali-
stów. Zwróciliśmy się do prof. Andrzeja 
Kokowskiego i innych archeologów, którzy 
czynnie zaangażowali się w odtwarzanie 
dziedzictwa kulturowego Gotów. Dlate-
go mamy efekty: do Masłomęcza przyjeż-
dża miesięcznie około 500 turystów z kra-
ju i zagranicy”.
Krystyna Kraj, członek Masłomęckiego 
Stowarzyszenia „Wioska Gotów”

Alternatywne finansowanie – dlaczego nie. Można korzystać z programów „sektorowych” dotyczących kultury 
opisanych wcześniej, można też wykorzystać tradycje jako innowacyjny sposób na aktywność i integrację miesz-
kańców. Wówczas można skorzystać z programów „młodzieżowych” np. „Równać Szanse” (rozdział 3 poz. 41), 
programów instytucjonalnych np. Program Rozwoju Bibliotek (www.biblioteki.org.pl) lub ze środków najbardziej 
lokalnych np. budżet sołecki.

W MASŁOMĘCZU SPOTKASZ GOTÓW
Jak żyli Goci 1700 lat temu? Co jedli, w co się ubierali, jak walczyli? To wszystko można zobaczyć w małej wsi Masłomęcz. Dzięki 
pomysłowości gminy Hrubieszów i lokalnych stowarzyszeń, wieś stała się miejscem kultowym, które połączyło przeszłość z te-
raźniejszością.
Masłomęcz – niewielka wieś w gminie Hrubieszów (woj. lubelskie) to miejsce 
wyjątkowe. Wybitny badacz dziejów gockich, prof. Andrzej Kokowski, sformuło-
wał tezę, iż ogromną rolę w dziejach Gotów od końca II do przełomu IV i V wieku 
n.e. odgrywała Kotlina Hrubieszowska. Wieloletnie badania archeologiczne pro-
wadzone w Masłomęczu rozsławiły wieś i region na cały świat. Szkoda było nie 
wykorzystać tak dogodnej sytuacji do promowania kulturalno–historycznego 
dziedzictwa regionu. Kilka lat temu postanowiono zbudować we wsi, w oparciu 
o źródła archeologiczne, drewnianą gocką chatę krytą strzechą. Inspiratorami po-
mysłu były: gmina Hrubieszów, LGD Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” 
oraz Instytut Archeologii UMCS, który przez 25 lat prowadził tu badania. W 2008 r. 
postanowiono pójść krok dalej i pod patronatem hrubieszowskiego Muzeum im. 
ks. S. Staszica zorganizować wokół chaty drużynę Gotów, odtwarzającą rzemiosło 
i obyczaje życia codziennego sprzed 1700 lat w Kotlinie Hrubieszowskiej. Dzięki 
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środkom PPWOW można było stworzyć 25–osobową międzypokoleniową gru-
pę, wyposażyć ją i przeszkolić. Projekt realizowany był miedzy styczniem a lipcem 
2009 r. Realizatorem projektu było stowarzyszenie „Lepsze jutro”.

„Wioska Gotów” przygotowała oryginalną ofertę edukacyjno–turystyczną 
dla grup zorganizowanych oraz odbiorów indywidualnych. Do Masłomęcza za-
częły przyjeżdżać autokary uczniów z wielu szkół i tysiące turystów. Informacje 
o przedsięwzięciu trafiły na pierwsze strony gazet, do radia i telewizji. Goci bra-
li udział w kilkunastu wyjazdach, na których prezentowali swoje umiejętności 
i stroje, przygotowując całe inscenizacje historyczno–archeologiczne. Członkowie 
drużyny, którzy mają historię Gotów w małym palcu, nie tylko prezentują dzieje 
Masłomęcza, ale także dawne rzemiosło: garncarstwo, tkactwo i barwienie tka-
nin naturalnymi barwnikami, obróbkę skór, kości i drewna, jubilerstwo, kuchnię. 
Pokazują gockie obrzędy i sztukę walki. Przygotowują prelekcje tematyczne, żywe 
lekcje historii oraz warsztaty rzemiosła. Drużyna nawiązała współpracę z podob-
nymi grupami w kraju i za granicą. Powstało „Masłomęckie Stowarzyszenie Wioska 
Gotów”, które pozyskuje środki na urozmaicenie i poszerzenie oferty turystycz-
nej. Infrastruktura „Wioski Gotów” jest ciągle rozbudowywana. Wysoki poziom 
merytoryczny przedsięwzięcia dostrzegł świat nauki: drużyna wzięła udział m.in. 
w Festynie Archeologiczno–Historycznym w Muzeum Wsi Lubelskiej, zorganizo-
wanym z okazji konferencji naukowej studentów archeologii, a jesienią 2009 r. 
i wiosną 2010 r. uczestniczyła w II i III edycji Festiwalu Kultury Antycznej w Svishtov 
w Bułgarii. Zaprezentowali się podczas posiedzenia wyjazdowej Rady Wydziału 
Humanistycznego UMCS, biorą udział w biesiadach historycznych i jarmarkach. 
Stale współpracują z UMCS w Lublinie i muzeum w Hrubieszowie, które patronują 
działaniom.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: styczeń–lipiec 2009 r.

 „Zobaczyliśmy dużo pięknych rzeczy 
i spotkaliśmy przyjacielskich ludzi. Jeste-

śmy szczęśliwi, że tu jesteśmy. Od serca 
dziękujemy za gościnność i życzymy po-

wodzenia w tym, co robicie”.
Turyści z Berlina

„Przyjechaliśmy ze Skandynawii, nie ma-
jąc pojęcia, że w Masłomęczu napotka-
my ślady Gotów, mieszkańców Północy. 

Bardzo dziękujemy za nową wiedzę i im-
ponującą ekspozycję wyrobów ilustrującą 

życie tego plemienia”.
Turyści ze Szwecji
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  Wkład finansowy PPWOW: 45 000 zł (środki przeznaczono na warsztaty 
tematyczne, wynagrodzenia dla prelegentów oraz zakup strojów i materia-
łów szkoleniowych)

  Wkład gminy: przedstawiciel Urzędu Gminy zainicjował działanie „Wioski 
Gotów”. Urząd Gminy dofinansowywał pracę grupy nieformalnej. Dodatko-
wo sfinansował nagrody na zakończenie projektu.

  Wkład społeczności: woluntarystyczne zaangażowanie wielu mieszkańców
  Efekty: grupa stowarzyszeniowa liczy ponad 30 osób. W 2010 r. odwiedziło 

Masłomęcz 5 000 turystów z Polski i zagranicy .
  Oddziaływanie: powstało „Masłomęckie Stowarzyszenie Wioska Gotów”. 

Dzięki zmianie mentalności mieszkańców udało się stworzyć nową tożsa-
mość wsi, która jest powodem do dumy. Masłomęcz stał się miejscem roz-
poznawalnym i odwiedzanym przez tysiące turystów.

  Perspektywa kontynuacji: dalsze działania zapewni stowarzyszenie, które 
pozyskuje środki na urozmaicenie i poszerzenie oferty turystycznej (m.in. 
z LGD). Infrastruktura „Wioski Gotów” jest ciągle rozbudowywana. Wysoki 
poziom merytoryczny przedsięwzięcia dostrzegł świat nauki. Nawiązano 
współpracę z muzeum w Hrubieszowie, które objęło patronatem działania 
stowarzyszenia.

Kultura nie zna granic, finansowanie również. Przykładowe programy i instytucje europejskie finansujące dzia-
łalność kulturową: Fundacja Karpacka (rozdział 3 poz. 15), Fundacja Europejska Fundacja Rozwoju Wsi Polskiej 
(rozdział 3 poz. 20), Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej (rozdział 3 poz. 43), Program Współpracy 
Transnarodowej (rozdział 3 poz. 43), Program Kultura (www.mkidn.gov.pl/pkk). Współpracując z bliźniaczą insty-
tucją kultury z kraju UE można sięgnąć po środki programu „Europa dla Obywateli (zobacz: rozdział 3 poz. 51).
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Rozdział 2.8

Remiza inaczej

Jak wykorzystać potencjał ochotniczych straży pożarnych
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Problem do rozwiązania
OSP, instytucja darzona ogromnym zaufaniem społecznym, pełni w gminach wiejskich rolę 
szczególną: poza wykonywaniem zadań statutowych bywa także animatorem kultury i roz-
rywki, kultywuje historię i tradycje gminy, integruje społeczność, łączy pokolenia. Zwłaszcza 
w małych miejscowościach, gdzie brak instytucji kultury i rekreacji, remiza jest miejscem im-
prez okolicznościowych, uroczystości wiejskich, rocznic – a więc centrum życia społecznego. 
Niestety, zbyt rzadko. Choć na ogół OSP posiadają niewykorzystane pomieszczenia w remizach 
z zapleczem gospodarczym, niewiele się w nich dzieje. A szkoda, bo jeśli OSP umie nawiązać 
współpracę z organizacjami w gminie, szkołą, ośrodkiem kultury, remiza zaczyna tętnić życiem, 
staje się miejscem aktywizacji mieszkańców, przestrzenią dla dzieci i młodzieży.

Co chcemy osiągnąć?
Remizy powinny stać się atrakcyjnym miejscem spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
miejscem spotkań dorosłych. Oferta nie musi być realizowana dużymi kosztami – wiele rzeczy 
mogą własnym sumptem zrobić mieszkańcy – natomiast powinna być różnorodna, ciekawa, 
odpowiadać na potrzeby społeczności i skupić wokół przedsięwzięcia jak najwięcej osób. Tylko 
wtedy działania zachęcą mieszkańców do wspólnych działań i przyniosą długofalowe efekty. 
Dobrze byłoby, gdyby realizowane projekty objęły zasięgiem nie tylko obszar sołectwa, ale tak-
że gminy czy powiatu.

Co i jak robić?
 tworzenie lub reaktywacja młodzieżowych drużyn pożarniczych – młodzi mogą 

posmakować, jak to jest być strażakiem, zintegrować się w grupie rówieśniczej. Można 
realizować cykle szkoleniowe np. w 10–osobowych drużynach w oparciu o macierzystą 
jednostkę. W ramach szkolenia uczestnicy podnoszą swoją wiedzę i umiejętności w dzie-
dzinie ochrony przeciwpożarowej, rozwijają sprawność fizyczną, uczą się obsługi sprzę-
tu, uczestniczą w zawodach sportowo–pożarniczych według regulaminu europejskiego 
(CTiF), poznają zasady kształcenia zawodowych strażaków, historię i tradycje pożarnic-
twa, uczą się samodzielnie przygotowywać posiłki.
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 Program można poszerzyć o prowadzenie kącików pamięci, kronik strażackich, opiekę nad 
weteranami OSP (np. zakupy), pomoc w organizacji świąt narodowych, Dnia Strażaka itp.

 tworzenie świetlic dla dzieci i młodzieży – można wykorzystać pomieszczenia remizy 
do zajęć świetlicowych – także dla dzieci w wieku przedszkolnym,

 centra integracyjne dla dorosłych – w remizie mogą odbywać się zajęcia i warsztaty, 
np. koła seniorów, KGW, stowarzyszeń. Organizacje te mogą nawet znaleźć tu stałą sie-
dzibę. OSP może zabiegać w gminie na dodatkowe środki, które umożliwią podwyższe-
nie standardów lokalowych i zakup sprzętu, np. stołu do tenisa czy komputera.

Z kim to robić?
Otwarcie OSP na różnorodne i ciekawe działania powinno się odbywać przy współudzia-
le gminnych instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej, szkoły, miejscowych organizacji 
(choćby KGW, które w działaniach społecznych, znakomicie się z OSP uzupełniają i wspierają) 
– mają bowiem dobre rozpoznanie lokalnych potrzeb i problemów, a także przygotowanie 
merytoryczne. Konieczne jest włączenie całej społeczności – każdy może wnieść od siebie coś 
cennego: dorośli i młodzi wyremontować salę i sprzątnąć po remoncie, uporządkować teren 
wokół remizy, miejscowy przedsiębiorca dołożyć się do wyposażenia. Samorząd poza doraź-
nym wsparciem powinien także rezerwować corocznie w budżecie choćby niewielkie środki na 
działalność OSP, pomagać np. w aplikacji o środki grantowe. Jest także możliwość wykorzystania 
środków z funduszu sołeckiego na wsparcie działalności OSP, w tym drużyn młodzieżowych.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:

REMIZA TĘTNI ŻYCIEM 
„W Wielkopolsce na nizinie, 
Leży Cichów, który słynie, 
Zna go cała okolica, 
Bo w Cichowie jest świetlica”  

– ten wiersz pokazuje, jak dumni są cichowianie ze swojej świetlicy. Dzięki 
współpracy OSP i KGW senna do tej pory remiza stała się żywym centrum 
kultury.
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Cichów – wieś gminie Brudzew (woj. wielkopolskie). Choć dzięki aktywnie działa-
jącemu KGW dużo się tu działo w sezonie letnim, brakowało miejsca spotkań dla 
mieszkańców sołectwa, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, które po powrocie 
ze szkoły nie miały co ze sobą zrobić. Na pomysł wypełnienia im czasu wolnego 
wpadł lokalny lider, Jarosław Koral, członek OSP w Cichowie.

– Zafascynowane jego pomysłem, zastanawiałyśmy się, jak go zrealizować. 
Miałyśmy sporo obaw przed udźwignięciem tak dużego wyzwania, jednak zaryzykowa-
łyśmy. Zaprosiłyśmy jako partnerów cichowską OSP, która uchwałą zarządu udostępniła 
część remizy na świetlicę, oraz GOK w Brudzewie, który zapewnił nadzór pedagogiczny 
i instruktorów prowadzących zajęcia – mówi Iwona Majtka, prezes Stowarzyszenia 
„Cichowianki”, w które przekształciło się KGW i które realizowało projekt.

– Mój udział w spotkaniach dotyczących budowania Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w gminie, uświadomił mi, że remiza OSP może być wyko-
rzystana lepiej niż dotychczas i na wspólnym spotkaniu zarządu Stowarzyszenia 
„Cichowianki” i OSP przedstawiłem ramowy kształt funkcjonowania świetlicy. Pomysł 
został zaakceptowany. Kolejnym krokiem było napisanie projektu i przystąpienie do 
konkursu w ramach PPWOW. Pozostało nam zawinąć rękawy i ostro wziąć się do pra-
cy – mówi Jarosław Koral. 

Projekt był realizowany od maja 2009 do 20 września 2010 r. W kwietniu 2009 r. 
rozpoczęto akcję zachęcającą młodych do udziału w zajęciach świetlicowych: in-
struktorzy przedstawili swoje propozycje, m.in.: zajęcia z rękodzieła, tkactwa, pla-
styki, języka angielskiego i fotografii. Po tych spotkaniach okazało się, że z najwięk-
szym zainteresowaniem spotkał się język angielski i rękodzieło.

Środki na działalność świetlicy pozyskano z PPWOW. Z tych pieniędzy doposa-
żono świetlicę (stoły, krzesła, urządzenia grzewcze, drukarka). Własnym sumptem 
wymalowano pomieszczenia remizy, wyremontowano sanitariaty, zainstalowano 
system grzewczy, zadbano o ładny wystrój.

– Liczba chętnych dzieci z Cichowa i sąsiednich wiosek przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania, co utwierdziło nas w przekonaniu o potrzebie świetlicy – mówi Iwona 

„Instruktorzy i opiekunka pracująca 
w świetlicy zapewniają dzieciom ciekawe 

zajęcia, mogące rozwijać ich zaintereso-
wania. Przynosi to satysfakcję całej spo-

łeczności lokalnej. Wspólnie z kolegami 
z OSP utworzyliśmy w remizie węzeł sa-

nitarny, bez którego niemożliwe byłoby jej 
działanie.”

Jerzy Sobieszczański, sołtys Cichowa

„Pracuję i nie zawsze znajduję czas na za-
bawę z dziećmi. Nie mogę pomóc dzie-

ciom w języku angielskim, cieszy mnie to, 
że są prowadzone w świetlicy. Zauważy-
łam, że dwójka moich dzieci chętnie bie-

rze udział w zajęciach z rękodzieła, a star-
szy syn upodobał sobie angielski. Wprost 

nie mogą doczekać się poniedziałku, kiedy 
świetlica zaczyna funkcjonować”.

Jolanta Marciniak, mama trójki dzieci
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Majtka, a prezes OSP, Andrzej Majtka, dodaje: – Remiza zaczęła tętnić życiem, o wsi 
zrobiło się głośno.

Stowarzyszenie „Cichowianki” jako realizator usługi odpowiadało za nadzór nad 
całością projektu i zapewniło dodatkową opiekę nad dziećmi poprzez cotygodnio-
we dyżury. Podczas realizacji projektu członkinie stowarzyszenia i rodzice przepraco-
wali łącznie 1000 godzin.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: maj 2009 r. – wrzesień 2010 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 75 300 zł (środki zostały przeznaczone wypo-

sażenie sali, wynagrodzenie dla prelegentów, organizację wielu wycieczek 
kulturalnych, m.in. do Warszawy, Poznania i Gniezna oraz zakup materiałów 
szkoleniowych i strojów)

  Wkład społeczności: ok. 3 000 zł (wartość działań woluntarystycznych – m.in. 
prace remontowe, opieka nad dziećmi)

  Efekty: z usług skorzystało 60 dzieci, dodatkowo w ramach integracji między-
pokoleniowej  rodzice i dziadkowie włączeni zostali do wspólnych działań

  Oddziaływanie: remiza jest lepiej wykorzystana jako miejsce spotkań i edu-
kacji. KGW przekształciło się w organizację pozarządową – Stowarzyszenie 
„Cichowianki” – dzięki czemu może występować o środki z różnych progra-
mów na działalność świetlicy.

  Perspektywa kontynuacji: stowarzyszenie występuje z wnioskiem 
o zewnętrzne dofinansowanie z Programu Wspierania Aktywności Lokalnej 
EFRWP (Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej) „Razem możemy więcej”. 
Urząd Gminy dofinansuje działania w 2011 r. (fundusz sołecki).

 „Bardzo cenię wszystkie społeczne ini-
cjatywy integracyjne i wspierające roz-
wój dzieci i młodzieży. Świetlica, która po-
wstała w wyniku wspólnych działań tam-
tejszej społeczności jest dowodem wspa-
niałej integracji mieszkańców Cichowa 
i troski o rozwój młodego pokolenia. Doło-
żę wszelkich starań, by działalność świe-
tlicy była kontynuowana”.
Cezary Krasowski, wójt gminy Brudzew

Finansowanie świetlic wiejskich – przykładowe programy: PROW (rozdział 3 poz. 2), FIO (rozdział 3 poz. 5), Fundacja 
Orange (rozdział 3 poz. 17), Program „Świetlica, Praca i Staż” (rozdział 3 poz. 34), Program „Świetlica Moje Miejsce” 
(rozdział 3 poz. 41).



82  W dobrym kierunku

OSP we wsi Rogóż w gminie Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko–mazurskie), ist-
nieje od 1968 r., a w Runowie w tej samej gminie – od 1947 r. Przy OSP w Rogóżu 
istniały od dawna młodzieżowe drużyny pożarnicze, jednak zainteresowanie mło-
dzieży OSP malało, dlatego druhowie OSP Rogóż postanowili temu zaradzić.

Projekt, sfinansowany przez PPWOW i realizowany od stycznia do sierpnia 2009
r. pozwolił na przeszkolenie i wyposażenie w profesjonalny sprzęt i ubiory 40–oso-
bowej grupy dziewcząt i chłopców w wieku 12–16 lat z Runowa i Rogóża, zrzeszo-
nych w czterech 10–osobowych młodzieżowych drużynach.

Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej członków drużyny odbywały się w straż-
nicach OSP Rogóż i Runowo – zajęcia teoretyczne i praktyczne zajęły w sumie 
60 godzin. Zdobyte podczas szkolenia umiejętności młodzi ludzie mogli zapre-
zentować na profesjonalnym torze przeszkód, zakupionym ze środków PPWOW, 
podczas uroczystego pikniku z okazji Dnia Strażaka. Pokazali się tam w nowych 
ubiorach i z nowym, profesjonalnym wyposażeniem.

Projekt objął także wyjazd szkoleniowy do Komendy Powiatowej PSP 
w Lidzbarku Warmińskim, gdzie młodzież mogła zobaczyć, jak pracują zawodowi 
strażacy, obóz szkoleniowo–wypoczynkowy – uczestnicy mogli porównać umie-
jętności z młodzieżowymi drużynami z innych miejscowości, a także z Niemiec, 
a podczas wycieczki do Muzeum Pożarnictwa w Niepokalanowie poznać historię 
pożarnictwa.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: styczeń–sierpień 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 45 000 zł
  Wkład gminy: bieżące utrzymanie OSP i remonty (1 000 zł miesięcznie)

 „Przyszłość wymaga od nas jeszcze więk-
szego zaangażowania i ciężkiej pracy. Ma-
my wsparcie społeczności lokalnej i władz. 

Uda się.”
Mieszkaniec wsi Rogóż

MŁODZI STRAŻACY NA START!
OSP Rogóż we współpracy z OSP Runowo znalazło sposób, by młodzi ludzie ciekawie i pożytecznie spędzali wolny czas: wyposa-
żeni w nowoczesne stroje i sprzęt uczyli się, jak walczyć z ogniem i nieść pomoc medyczną. Na pewno wielu z nich w przyszłości 
wstąpi do „dorosłych” drużyn.
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  Wkład społeczności: prezes OSP zaangażował dorosłych i młodzież, którzy 
wspólnie organizowali imprezy, kobiety przygotowywały posiłki

  Efekty: przeszkolono i wyposażono w profesjonalny sprzęt i ubiory 40-oso-
bową grupę dziewcząt i chłopców w wieku 12–16 lat. Szkolenia z ochrony 
przeciwpożarowej zajęły w sumie 60 godzin. Zakupiono atestowany tor 
przeszkód do ćwiczeń praktycznych oraz ubiory i wyposażenia członków 
drużyny.

  Oddziaływanie: działaniami OSP zainteresowały się władze powiatowe 
i wojewódzkie. W kilku miejscowościach regionu utworzono młodzieżowe 
drużyny pożarnicze (także z udziałem dziewcząt), które startują w konkur-
sach ogólnopolskich.

  Perspektywa kontynuacji: usługa jest kontynuowana ze środków gmin-
nych. Zajęcia opłacane pierwotnie ze środków PPWOW prowadzone są 
obecnie na zasadzie wolontariatu.

Czy to remiza, czy szkoła, czy też świetlica wiejska, nieważne. Istotna jest możliwość wykorzystania lokalnych za-
sobów dla rozwoju aktywności dzieci i młodzieży. Finansowanie programów młodzieżowych (przykłady): środki 
unijne (PO KL Priorytet 9.5, Program „Młodzież w Działaniu”), środki prywatnych organizacji (Program „Działaj 
Lokalnie” czy „Równać Szanse”), środki  fundacji korporacyjnych (np. takich instytucji jak PZU, Atlas, Warta). Do-
kładne informacje – rozdział 3.

ROZKRĘCIĆ REMIZĘ, CZYLI JAK W RUDZIE ZACZĘŁO DZIAĆ SIĘ SAMO
Przewodniczący rady sołeckiej podarował lampy, organizował sprzęt i materiały budowlane, pracownicy urzędu gminy poma-
gali w malowaniu i remoncie, mieszkańcy posprzątali, a czuwały nad wszystkim panie z KGW – takim zbiorowym trudem w re-
mizie w Rudzie Pilczyckiej powstał Ośrodek Kultury Wiejskiej.
Mieszkańcy Rudy Pilczyckiej, małej miejscowości w gminie Słupia Konecka (woj. 
świętokrzyskie), utrzymują się głównie z rolnictwa, część pracuje w miejscowym 
Domu Pomocy Społecznej. Kontakt z kulturą i możliwości rozwijania zaintereso-
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wań utrudnia im duża odległość od większych ośrodków i niskie dochody, które 
nie pozwalają na „wypady” do miasta. Stąd zrodził się pomysł miejscowych spo-
łeczników i członków OSP, by lepiej wykorzystać remizę – utworzyć tu Ośrodek 
Kultury Wiejskiej, w którym odbywałyby się ciekawe zajęcia i warsztaty dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców. Realizacji projektu, zaplanowanego na maj 
– grudzień 2009 r., podjęła się OSP przy współpracy reaktywowanego na potrzeby 
projektu KGW.

Na początku przystąpiono do remontu sali: odmalowano ściany, położono 
płytki, zakupiono drzwi, krzesła, segment kuchenny, naczynia i sztućce. Był to zbio-
rowy trud: pracownicy urzędu gminy pomagali remontować i malować, miesz-
kańcy posprzątali po remoncie. Przewodniczący rady sołeckiej – Stanisław Arwaj, 
zakupił materiały i narzędzia do prac remontowych, podarował lampy, szefowa 
KGW koordynowała większość prac. Wszystkie środki uzyskano z PPWOW.

Ośrodek Kultury Wiejskiej otworzył podwoje w maju 2009 r. Każdy mógł zna-
leźć dla siebie coś ciekawego, m.in.:
 Zespół ludowy „Kalinka”, prowadzony przez wykwalifikowanego instruktora

muzyki z sąsiedniej gminy Krasocin. Zespół składa się z 15 kobiet i dziew-
cząt, które śpiewają pieśni i piosenki ludowe regionu. Prezentowały się 
przed szerszą publicznością na Festynie Profilaktyczno–Rodzinnym w Słupi
oraz reprezentowały gminę na dożynkach powiatowych w Gowarczowie. 
Wójt Słupi, Witold Wójcik, ze środków na promocję gminy zakupił dla zespo-
łu śpiewniki „Pieśni i piosenki ludowe Kielecczyzny”.

 kurs haftu krzyżykowego dla kobiet, dziewcząt i dzieci (haftowanie obraz-
ków, serwetek i kartek okolicznościowych. Oprawione prace wystawiono 
na Festynie Technologiczno – Turystycznym „Kuźnice Koneckie” w lipcu 
2009 r. oraz podczas Dni Województwa Świętokrzyskiego w Końskich 11 
września 2009 r.

 kurs przyrządzania i dekorowania sałatek z wykwalifikowaną instruktorką.
Uczestniczki poznawały przepisy na sałatki z różnych regionów.

 „Najtrudniejszy był początek – rozkrę-
cić to wszystko, przekonać ludzi, że war-

to się zaangażować. Zaczęliśmy od roz-
mów, ogłoszeń, telefonów, na początku 

przychodziło kilka kobiet, ale potem te 
kobiety przyciągnęły swoje sąsiadki i już 
samo zaczęło się dziać. Kiedyś mieliśmy 

problem z zawieszeniem karniszy, w kil-
ka dni później młodzież (gimnazjalna 

i ze szkół średnich) na hasło swoich ro-
dziców przyszła i z własnej woli wyko-

nała wszystkie te prace…”.
„Zakupiłyśmy stroje dla naszego zespołu: 

spódnice, kamizelki, białe bluzki i czer-
wone korale. Reprezentujemy Słupię Ko-
necką na imprezach gminnych i powia-
towych. Chcemy też kontynuować zaję-

cia dla pań – pozyskałyśmy już środki 
z gminnego funduszu przeciwdziałania 
alkoholizmowi. Chcielibyśmy też coś dla 

młodzieży zrobić, teraz tylko na przy-
stanku przesiaduje, bo w pobliżu nie ma 

dla niej nic ciekawego”.
Agnieszka Wójcik, instruktorka zajęć 

i Jolanta Domaradzka, koordynatorka 
PPWOW
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 „Jesienne kompozycje”, „Ozdoby choinkowe” i „Stroiki bożonarodzeniowe”.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: maj–grudzień 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 16 200 zł (środki przeznaczono na remonty, wy-

posażenie oraz wynagrodzenia dla instruktorów)
  Wkład gminy: wójt jednorazowo oddelegował pracowników do przepro-

wadzenia remontu budynku OSP (8 000 zł), ponadto ze środków budżetu 
gminy zrealizowano projekt dla młodzieży i opłacono instruktora muzycz-
nego (6 000 zł). Gmina utrzymuje budynek, a pomieszczenie jest otwarte 
dla młodzieży.

  Wkład społeczności: ok. 2 000 zł (wartość prac woluntarystycznych – prace 
remontowe)

  Efekty: grupa młodzieży (30 osób) korzystała i nadal korzysta z zasobów 
OSP

  Oddziaływanie: powstał zespół ludowy, który znakomicie promuje gminę. 
Reaktywowano KGW. Budynek remizy stał się centrum kulturalnym wsi, in-
tegrującym mieszkańców.

  Perspektywa kontynuacji: dzieci i młodzież mają swoje miejsce spotkań, 
lecz z powodu braku koordynatora działań zajęcia nie mają formy zorgani-
zowanej

Kultura na wsi – obejrzyj inicjatywy innych sołectw zgromadzone na stronie www.witrynawiejska.pl. 
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Rozdział 2.9

Wakacje i ferie

Ciekawy wypoczynek i rozwój społeczny dzieci i młodzieży
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Problem do rozwiązania
Młodzież wiejska ma znacznie mniejsze możliwości interesującego spędzania wolnego czasu 
niż ich rówieśnicy z miasta. Brak dostępu do mądrej, ciekawej rozrywki grozi marnowaniem ich 
talentów i zdolności, a nawet społecznym wykluczeniem. Niedostatek – zwłaszcza w małych 
miejscowościach – ośrodków kultury, świetlic, centrów sportowych, brak animatorów życia kul-
turalnego, duże odległości od miast, skazują dzieci na telewizję i kulturę masową – zwłaszcza, 
że podobny model rozrywki widzą u dorosłych. Tworzenie na wsi wszechstronnej i urozma-
iconej oferty spędzania czasu wolnego młodzieży ma szczególne znaczenie – od tego, gdzie 
i jakie umiejętności zdobędzie, zależy, z czym wejdzie w dorosłe życie i czy zwiąże je z rodzinną 
miejscowością.

Co chcemy osiągnąć?
Usługi powinny być tak zaprojektowane, by wyrównywały szanse młodych w dostępie do dóbr, 
poprzez zabawę rozwijały talenty i umiejętności, tworzyły alternatywę dla kultury masowej, 
kształtowały poczucie przynależności do „małej ojczyzny”. Włączanie w działania rodziców i se-
niorów zmniejszy dystans międzypokoleniowy i zintegruje społeczność. Wymiernym efektem 
tych działań będzie doposażenie wiejskiej świetlicy, szkoły, biblioteki, zakup sprzętu turystycz-
nego, materiałów plastycznych, instrumentów czy gier, które mogą być wykorzystane w kolej-
nych projektach. 

Co i jak robić?
 zajęcia półstacjonarne – „półkolonie”, np. 7-14–dniowe, m.in. w formie zabawy tematycz-

nej (zajęcia z zielarstwa, gotowania, malowania lub dni sportowe: przygotowanie boiska, 
założenie wiejskiego kortu tenisowego z nauką podstaw tenisa) czy też pod hasłem „Od-
krywamy talenty” – muzyczne, sportowe, plastyczne, literackie, przyrodnicze itd.,

 wyjazdy kilkudniowe – biwaki, obozy i kolonie rekreacyjne, terapeutyczne, pielgrzymki, 
survivale. Można wyjechać w góry lub nad morze, ale również rozłożyć namioty w po-
bliskim sołectwie. Frajdą będą wyprawy piesze, rowerowe, kajakowe. Wyjazdy mogą być 
skoncentrowane na nabywaniu umiejętności w grupach (nauka jazdy na deskorolkach, 
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zawody w zbieraniu grzybów itp.). Pamiętajmy, że kadra opiekuńcza musi mieć stosow-
ne kwalifikacje (np. kurs pedagogiczny). Zorganizowane formy odpoczynku wymagają
zezwolenia sanepidu, kuratorium oświaty.

 tworzenie małych wiosek tematycznych zaprojektowanych przez dzieci („aniołowo”, 
„garncarska”, przyrodnicza, ptasia, magii itp.),

 uruchamianie świetlic środowiskowych, w których dzieci uczą się np. fotografować, 
pisać opowiadania lub bajki, tkać, malować. Podobne zajęcia można zorganizować także 
w bibliotece i GOK. Do udziału w warsztatach można zaprosić zawodowych aktorów, 
dziennikarzy, plastyków, miejscowych rękodzielników.

 budowa centrów rekreacyjnych: placów zabaw, altanek, przystosowanych do zabaw 
„pod chmurką” miejsc w parkach, 

 tworzenie zespołów: teatralnych, tanecznych, muzycznych,

Program zajęć powinien być atrakcyjny, zróżnicowany i zaplanowany wspólnie z dziećmi. 
Usługa powinna być tak zorganizowana, by mogli z niej skorzystać wszyscy chętni, dlatego 
dobrze zawczasu pomyśleć o transporcie dzieci mieszkających najdalej. W zajęciach powinno 
się wykorzystać lokalne zasoby, które pozytywnie odróżniają wieś od miasta: walory krajobrazu, 
kulturę lokalną. Zajęcia powinny być dobrane do wieku i dojrzałości uczestników (gdy np. orga-
nizujemy spływ kajakowy, pamiętajmy, że 7–latki nie przepłyną 10 km dziennie). 

Z kim to robić?
Projekty powinny być realizowane z udziałem mieszkańców i przy współpracy różnych pod-
miotów: szkoły, biblioteki, organizacji społecznej. Szkoła może użyczyć sal na zajęcia lub wyde-
legować nauczycieli jako opiekunów na półkolonie czy biwak, OSP – udostępnić salę na zajęcia 
świetlicowe, panie z KGW – zapewnić wyżywienie, poprowadzić warsztaty rękodzieła lub pie-
czenia chleba, biblioteka – zorganizować konkurs literacki albo warsztaty teatralne.

Nawet jeśli gminny budżet jest skromny, samorząd może np. udostępnić niewykorzystane 
budynki, pomieszczenia, działki – na młodzieżową świetlicę, klub, centrum rekreacyjne, doło-
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żyć się do sprzętu turystycznego, załatwić z zaprzyjaźnioną gminą pobyt w ciekawym miejscu, 
sfinansować wyjazd na biwak.

Dobrym pomysłem – by uniknąć roszczeniowej postawy młodych – jest „odpracowanie” 
przez nich mile spędzonego czasu: pokaz slajdów z wyjazdu czy wykonanie jakiejś pracy na 
rzecz społeczności: odmalowanie przystanków, ścięcie trawy, wolontariat dla seniorów.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:

SIEĆ DOBRYCH POMYSŁÓW 
Dzieci z gminy Staroźreby mają swój zespół taneczny, mogą rozwijać zainteresowania, uzyskać pomoc w nauce. To wszystko 
dzięki sieci świetlic środowiskowych, które powstały dzięki aktywności lokalnego stowarzyszenia i mieszkańców gminy. 

W wiejskiej gminie Staroźreby (woj. mazowieckie) bardzo aktywnie działa od 
2005 r. Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju i Pomocy Mieszkań-
com Gminy Staroźreby „Pomóżmy Innym”, które wspiera m.in. dzieci i młodzież 
z rodzin z problemami, osoby starsze i samotne. Lokalną liderką jest Honorata Na-
górka, szefowa stowarzyszenia, kierowniczka GOPS. Z jej inicjatywy gmina wstąpi-
ła w 2006 r. do Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej”, 
której została wiceprezesem.

W Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych władze sa-
morządowe założyły powstanie pięciu świetlic w miejscowościach: Rostkowo, 
Przedpełce, Przedbórz, Dłużniewo, Staroźreby. Projekt, realizowany od września 
2008 r. do października 2009 r. przez Stowarzyszenie „Pomóżmy Innym”, można 
było sfinansować dzięki środkom z PPWOW. Koordynatorką przedsięwzięcia zo-
stała Honorata Nagórka. W pięciu sołectwach zaadaptowano na potrzeby świe-
tlicy inny lokal (część remizy OSP, starą mleczarnię, zamkniętą szkołę, były Dom 
Ludowy, nieczynne przedszkole). Świetlice działają dwa razy w tygodniu (w różne 
dni w każdej z miejscowości). Każda ma opiekuna odpowiedzialnego za organiza-
cję i przebieg zajęć.
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Świetlice służą wszystkim mieszkańcom, ale przede wszystkim zapewniają 
dzieciom ciekawe spędzanie czasu oraz tworzą warunki do wszechstronnego 
rozwoju poprzez zajęcia dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńcze. W świetlicach 
mogą się uczyć, uzyskać indywidualną pomoc w nauce, rozwijać zainteresowania 
i uzdolnienia. Mają zapewniony dostęp do komputerów z Internetem, rozgrywki 
tenisa stołowego, zajęcia plastyczne, gry planszowe, m.in. szachy, gry zręcznościo-
we, oglądanie filmów i bajek na DVD. Ćwiczy 40–osobowa orkiestra, w której mło-
dzież, dorośli i dzieci wspólnie rozwijają pasje muzyczne.

W świetlicach spotykają się także dorośli mieszkańcy i odbywają zebrania wiej-
skie. Mają tu siedzibę „Staroźrebianki” – grupa śpiewających seniorek, spotyka się 
grupa aktywnych kobiet, które po szkoleniu finansowanym z PO KL zdobyły kwali-
fikacje kulinarne i zamierzają założyć spółdzielnię gastronomiczną.

Świetlice działają nadal, choć nie są już finansowane z PPWOW, lecz ze środ-
ków PO KL, przyznanych Stowarzyszeniu „Pomóżmy Innym”.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: wrzesień 2008 r. – październik 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 250 000 zł
  Wkład gminy: 44 500 zł (remont pomieszczeń)
  Wkład społeczności: przy uruchomieniu świetlic pracowało około 30 sta-

łych wolontariuszy
  Efekty: sieć pięciu świetlic objęła usługami około 400 osób – dzieci i mło-

dzież, osoby dorosłe, starsze i samotne. Zajęcia prowadzone były co najmniej 
dwa razy w tygodniu. Zorganizowano 3 (tygodniowe) wyjazdy dla 30 dzieci.

  Oddziaływanie: modelowa współpraca organizacji pozarządowej i samo-
rządu umożliwiła stworzenie bogatej oferty adresowanej do potrzeb róż-
nych środowisk. W świetlicach spotykają się dorośli mieszkańcy, „Staroźre-
bianki” (śpiewające seniorki), grupa aktywnych kobiet, dzieci oraz orkiestra 
wielopokoleniowa.

„Świetlice dają ludziom możliwość wspól-
nych działań oraz stwarzają warunki do 
podejmowania decyzji dotyczących spo-
łeczności lokalnej. Mieszkańcy mogą sko-
rzystać z pomocy psychologa i pedagoga 
oraz zapoznać się z ofertami pracy. Dzie-
ci i młodzież chętnie uczestniczą w zaję-
ciach świetlicowych i korzystają z pomocy 
przy odrabianiu prac domowych, a tak-
że komputera i Internetu. Patrząc na dzia-
łania prowadzone w świetlicach, moż-
na stwierdzić, że wpłynęły korzystnie na 
mieszkańców. Zainspirowały do większej 
aktywności i wspólnej pracy. Przyczyniły 
się również do większej integracji środowi-
ska lokalnego”.
Honorata Nagórka, koordynatorka 
projektu, prezes Stowarzyszenia 
„Pomóżmy Innym”
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  Perspektywa kontynuacji: świetlice są obecnie finansowane ze źródeł ze-
wnętrznych (np. środki POKL przyznane Stowarzyszeniu „Pomóżmy Innym”), 
rozważane jest dofinansowanie działań ze środków gminnych. Grupy arty-
styczne spotykają się, planują działania i biorą udział w konkursach.

„Wszyscy, którzy widzieli występ „Ma-
żoretek” byli pełni podziwu dla młodych 

dziewcząt, że mimo młodego wieku i tre-
my chętnie występują przed duża widow-

nią. W krótkim czasie nauczyły się pod-
stawowych kroków i układów prezen-

towanych w takt muzyki orkiestry dętej. 
Udowodniły, że można osiągnąć wiele, 

trzeba tylko podejmować wyzwania”. 
Danuta Przybyłek, koordynatorka 

gminna PPWOW

Sołectwo Czajków leży w gminie Czajków (woj. wielkopolskie). Na pomysł utwo-
rzenia tanecznego dziewczęcego zespołu „Mażoretki”, który mógłby uświetniać 
występy orkiestry OSP w Czajkowie, wpadła Ewa Jangas, kierowniczka Gminnej 
Biblioteki Publicznej, matka dwójki dzieci.

– Wprawdzie mamy w Czajkowie zajęcia aerobiku dla kobiet, ale to nie spełniało 
oczekiwań młodszych dziewcząt. Pomysł znalazł poparcie radnych i wójta. Niestety, 
gmina nie mogła wesprzeć przedsięwzięcia finansowo. Rozwiązaniem okazał się PIS
PPWOW, w którym usługi na rzecz dzieci i młodzieży mają priorytetowe znaczenie – 
mówi – Wspólnie z władzami gminy zastanawialiśmy się, w jaki sposób można wpro-
wadzić pomysł w życie.

Projekt był realizowany w 2009 i 2010 r. Pierwszym zadaniem było znalezienie 
choreografa, który nauczyłby dziewczęta (są wśród nich uczennice szkoły podsta-

Utrzymanie aktywności i działalności sieci świetlic wymaga nie tylko współpracy między lokalnymi organizacjami 
i liderami (np. OPS, ośrodek kultury, organizacje społeczne, liderzy nieformalnych organizacji, rada rodziców, rada 
sołecka) ale także umiejętnego montażu finansowego. Zazwyczaj samorząd gminy przejmuje funkcję utrzymania
infrastruktury świetlicy (wyposażenie, ogrzewanie), lokalne instytucje samorządowe finansowanie pracy opie-
kunów (np. z programów aktywizacji bezrobotnych: staże, praktyki, grupy interwencyjne). Rolą organizacji poza-
rządowych jest zapewnienie ciekawego i atrakcyjnego charakteru świetlicy. Tutaj pomagają projekty wdrażające 
nowe formy aktywności finansowane ze środków programów pomocowych opisanych w rozdziale 3.

MAŻORETKI – OZDOBA ORKIESTRY DĘTEJ
Wszędzie, gdzie pojawiają się w ślicznych niebieskich strojach, budzą entuzjazm. Mażoretki z Czajkowa znakomicie uzupełniają 
występy miejscowej orkiestry dętej i stały się kulturalnym ambasadorem gminy w regionie.



Wakacje i ferie  93

wowej, gimnazjalistki i licealistki) tanecznych kroków, dopasowanych do muzyki 
na instrumenty dęte. – Nie było to łatwe, ale okazało się, że moja koleżanka zna in-
struktorkę tańca, która zadbała o odpowiednie stroje i układy choreograficzne – mówi 
Ewa Jangas – Rekrutacja kandydatek odbywała się na zasadzie zapisów z poszczegól-
nych szkół, które były poprzedzone ogłoszeniem o organizowaniu takiego zespołu.

Pierwszy raz zespół wystąpił podczas dożynek gminno–parafialnych 23 sierp-
nia 2009 r. Ich śliczne stroje, umiejętności taneczne i brawurowe żonglowanie 
pałeczkami tak się spodobały, że popłynęły propozycje kolejnych występów. 
„Mażoretki” uświetniły występ orkiestry na ślubie kapelmistrza, zaprezentowały się 
podczas dożynek powiatowych w Brzezinach i Kobylej Górze oraz na uroczystości 
145–lecia OSP w Kaliszu. Uczestniczyły także w Rejonowym Przeglądzie Orkiestr 
Dętych Południowej Wielkopolski w Gołuchowie, gdzie starosta powiatu kaliskie-
go wyróżnił je za strój.

Zespół na stałe wpisał się w kalendarz lokalnych imprez, stając się wizytówką 
Czajkowa – ich występy zawsze odnotowuje lokalna i regionalna prasa.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: 2009–2010 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 25 400 zł (środki zostały przeznaczone na re-

mont pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, wynagrodzenia dla 
instruktorów oraz  zakup strojów dla grupy)

  Wkład gminy: 7 300 zł (środki biblioteki publicznej) oraz nieodpłatne uży-
czenie pomieszczeń

  Wkład społeczności: rodzice organizowali transport na konkursy, wspierali, 
pomagali, motywowali

  Efekty: 40 dziewczynek w dwóch grupach rozwija swój talent i promuje 
gminę

  Oddziaływanie: zespół stał się znaczącym elementem promocji Czajkowa, jego 
sukcesy motywują mieszkańców do działania na rzecz społeczności lokalnej

„Efekty przerosły nasze oczekiwania, dziś 
z dumą mówimy, że jako jedyna gmina 
w powiecie ostrzeszowskim mamy orkie-
strę dętą i zespół mażoretek. Jestem prze-
konany że nawet po zakończeniu progra-
mu będziemy dalej rozwijać działalność 
zespołu”.
Henryk Plichta, wójt Czajkowa
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  Perspektywa kontynuacji: wójt deklaruje, że działalność zespołu będzie 
kontynuowana. Gmina utrzymuje budynek, w którym odbywają się zajęcia. 
Z budżetu gminy opłacana jest również pani instruktor.

 „Obok gier, imprez, wieżyczki na plac 
zabaw – rzeczy namacalnych, dało się 
też wyczuć „ducha” integracji społecz-

nej. Uczestnicy programu dali się porwać 
tej idei. Zrozumieli, że tak wiele zależy 

od nich samych, od ich aktywności, bez-
interesowności, solidarności. Właśnie to 

jest najlepsze, że razem może żyć nam 
się lepiej”.

Ryszard Dawidowski, sołtys Kartkowa

Kartkowo to maleńka popegeerowska wioska na Kaszubach, w gminie Czarna 
Dąbrówka, otoczona pagórkowatymi polami, łąkami i lasami. We wsi jest staw, je-
zioro, pałac. Piękno Kartkowa doceniają wczasowicze, którzy licznie spędzają tu 
wolne dni. I choć nie ma tu sklepu, kościoła, ośrodka kultury mówią: „jesteśmy 
zauroczeni tym miejscem…”

– Inny wizerunek wsi mieli jej młodzi mieszkańcy. Kartkowo miało podobne pro-
blemy jak wiele wsi popegeerowskich: rodziny z problemem alkoholowym, rozerwanie 
więzi społecznych i uboga oferta rozrywki. Wspólnie można było tylko grać w siat-
kówkę i piłkę nożną. „Centrum kulturalne” wsi i miejsce spotkań młodzieży stanowił 
przystanek – mówi Ryszard Dawidowski, sołtys Kartkowa i właściciel gospodarstwa 
agroturystycznego.

Gdy dowiedział się o PPWOW i o tym, że środki można wykorzystywać na wy-
posażanie placów zabaw, uznał, że to szansa, by coś zmienić. Przez cały 2009 r. 
realizowany był w sołectwie projekt adresowany do młodych, którego koordyna-
torem był syn Ryszarda Dawidowskiego – Daniel. Objął m. in. działania:

Zainicjowanie młodzieżowego zespołu muzycznego czy tanecznego możne być efektem działań finansowanych 
z programów pomocowych (więcej: rozdział 3 pkt. 1/2/14/21/26/30/39/41/45/53). Ważne, aby wdrażając projekt 
zapewnić kontynuację pracy z zespołem, np. obejmując go opieką gminnego ośrodka kultury lub zachęcić lokal-
nych sponsorów do stałej opieki w finansowaniu zajęć z instruktorem.

MAM TALENT W KARTKOWIE
Do niedawna „centrum kultury” w Kartkowie stanowił przystanek autobusowy. Dziś we wsi jest świetnie wyposażony plac za-
baw, gdzie dzieci i młodzież mogą spędzać wolny czas, a starsi spotykać się po pracy. Mieszkańcy Kartkowa nauczyli się wspólnie 
pracować, zobaczyli, jak wiele zależy od nich samych.
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 Show „Ja mam talent w Kartkowie”, rozwijający wyobraźnię, kreatywność, 
umiejętność działania w grupie. Na casting zgłosiły się cztery młodzieżowe 
ekipy: taneczna grupa „Dzikie koty”, grupa wokalna „Śpiewające dziewczy-
ny”, „Atomówki”, pokazujące kobietom, jak się ubrać, malować, czesać, oraz 
„Grupa filmowców”, która nakręciła krótki skecz. Przez kolejne trzy rundy
programu „Ja mam talent” młodzi ludzie doskonalili artystyczne występy. 
Wystarczyło ich zmotywować do ujawnienia talentów, aby potem sami 
doskonalili warsztat do następnego pokazu (np. członkinie „Dzikich kotów” 
spotykały się ze starszą koleżanką, która ćwiczyła wraz z nimi taniec, do-
pingowała. Razem opracowały układ taneczny, przygotowały stroje). Sołtys 
Kartkowa użyczył pomieszczenia na przeprowadzenie show, miejscowy 
przedsiębiorca – ciągnika do kuligu, a GOPS w Czarnej Dąbrówce – sprzętu 
multimedialnego.

 Sprzątanie świata: młodzież dwa razy sprzątała centrum wsi, drogę do je-
ziora i do przystanku przy głównej ulicy, co uczyło ją odpowiedzialności za 
otoczenie.

 Wyjazd do parku wodnego w Darłówku. Z wodnych atrakcji skorzystała nie 
tylko młodzież i starsi mieszkańcy Kartkowa, ale i też osoby z sąsiedniej wsi 
– Unichowo.

 Rajd rowerowy do Jasienia, gry terenowe „Chuck Norris”, „Kółko i krzyżyk” 
– doskonała forma spędzania czasu wolnego. W rajdzie wzięli także udział 
wypoczywający goście z Niemiec i Trójmiasta. Po rajdzie Niemcy zaprosili 
mieszkańców na koncert: była gitara, skrzypce, flet, a potem ognisko, kieł-
baski i wspaniała zabawa.

Na placu zabaw młodzież oraz starsi mieszkańcy zainstalowali wieżyczkę z huś-
tawką, domkiem na drzewie, piaskownicą, liną do wspinaczki – wszystko zakupiono 
ze środków PPWOW. Pomalowali domek. Sołtys zorganizował transport wieżyczki 
na plac zabaw. Miejscowy przedsiębiorca sfinansował zjeżdżalnię. Teraz kulturalne

„Potrzeby bezpiecznych miejsc zabaw 
i integracji dzieci i młodzieży są ogrom-
ne. Młodzież musi mieć miejsce, gdzie 
będzie mogła się spotykać i wspaniale 
jest, gdy można zaproponować im jesz-
cze coś dodatkowego. Najgorzej jest, gdy 
nie potrafią sami zagospodarować so-
bie czasu, ponieważ nie mają pomysłów 
i dobrych wzorców. Właśnie te wzorce 
trzeba im zapewnić”.
Wojciech Gralak, wójt Czarnej 
Dąbrówki
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centrum wsi przeniosło się na plac zabaw i leżące obok boisko. Przychodzą tu też 
osoby starsze z wnukami i goście wypoczywający we wsi.

Sołtys Kartkowa zapalił młodzież i starszych do dalszych działań, m.in. posadzili 
drzewka ozdobne wzdłuż boiska sportowego. – Chcemy, by działania były kontynu-
owane w przyszłości, będziemy szukać na to pieniędzy. Będziemy też pytać mieszkańców 
o ich potrzeby i do tego dostosować przyszłe działania – mówi Ryszard Dawidowski.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 4 700 zł
  Wkład gminy: sołtys nieodpłatnie użyczył pomieszczenia na przeprowadze-

nie konkursu, a GOPS w Czarnej Dąbrówce udostępnił sprzęt multimedialny
  Wkład społeczności: ok. 3 000 zł (wartość działań woluntarystycznych, m.in. 

praca przy urządzaniu placu zabaw, sprzątaniu śmieci, sadzeniu drzew, udo-
stępnienie pomieszczeń, wkład rzeczowy: drewno na ogniska, słoma, worki 
foliowe potrzebne do kuligu)

  Inne źródła: miejscowi przedsiębiorcy użyczyli ciągnik do kuligu i zjeżdżalnię
  Efekty: w projekcie uczestniczyło 18 osób – bezpośrednich odbiorców.  

W trzech edycjach konkursu wzięło udział 20-25 osób (50% mieszkańców).
  Oddziaływanie: podzielona i zdezintegrowana społeczność lokalna na-

uczyła się wspólnej pracy dla dobra wsi

Jeśli już udało się „rozkręcić” towarzystwo, to dla animatorów lokalnej aktywności nie pozostaje nic innego, jak 
tylko zapewnić drobne środki finansowe na zakup niezbędnych materiałów, pokrycie kosztów transportów, etc. 
Warto we współpracy z samorządem opracować i uchwalić program współpracy samorządu z organizacjami spo-
łecznymi,  w ramach którego dotacje na inicjatywy mieszkańców w kwocie 2-5 tys. są często wystarczające na 
działania animacyjne i integracyjne. Niekiedy cykliczności działań zapewnia włączanie się liderów w realizację 
projektów wdrażanych przez inne instytucje.  Finansowanie inicjatyw na obszarach wiejskich – zobacz portal 
www.witrynawiejska.org.pl 



Rozdział 2.10

Usługi prozdrowotne

Najwyższy czas zadbać o siebie



98  W dobrym kierunku

Problemy do rozwiązania
Pojęcia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia często są dla mieszkańca wsi pojęciem
abstrakcyjnym. Oddalenie od dużych ośrodków utrudnia dostęp do usług rehabilitacyjnych, 
basenu, siłowni. Ponad 80 proc. wiejskich dzieci cierpi na wady postawy, niestety szkoły zbyt 
często ten problem bagatelizują, a jeśli nie – oferta specjalistyczna w tym zakresie jest bardzo 
ograniczona. Wieś nieprawidłowo się odżywia: tradycyjna kuchnia jest tłusta, wysokokalorycz-
na, co wynika ze specyfiki życia i pracy – duży wysiłek wymaga dań energetycznych, a z drugiej
strony takie tradycje kulinarne są częścią wiejskiej kultury.

Co chcemy osiągnąć?
Celem tego typu usług jest poprawa stanu zdrowia i kondycji mieszkańców (m.in. skorygowa-
nie wad postawy dzieci w wieku szkolnym, terapia poprzez masaże lecznicze, zwiększenie sa-
modzielności osób starszych, niepełnosprawnych, wzrost poczucia własnej wartości i otwarto-
ści na otoczenie dzięki pomocy specjalistycznej, np. psychologicznej), popularyzacja wiedzy na 
temat zdrowego trybu życia, profilaktyka (m.in. wczesne diagnozowanie schorzeń). Odbiorca-
mi usług prozdrowotnych są potencjalnie wszyscy mieszkańcy gminy, a ich realizatorami mogą 
być ośrodki pomocy społecznej, szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe.

Co i jak robić?
 rehabilitacja, masaże lecznicze, naświetlania, gimnastyka rehabilitacyjna z wyko-

rzystaniem specjalistycznego sprzętu. Rehabilitacja zwykle odbywa się w gabinecie za-
biegowym, specjalista może jednak dojeżdżać do domu osoby objętej usługą, gdy stan 
zdrowia uniemożliwia transport lub nie ma odpowiedniego środka transportu.

 zajęcia gimnastyczno–specjalistyczne na sali gimnastycznej. Najczęściej są to zajęcia 
korekcyjne dla dzieci w szkołach, zajęcia usprawniające dla osób starszych (elementy 
jogi, aerobiku, callanetics, trekkingu). Mogą to być również zajęcia wyjazdowe, np. na ba-
sen, gdzie pod opieką rehabilitanta prowadzone są specjalistyczne ćwiczenia w wodzie. 
Zajęcia mogą odbywać się również w terenie z wykorzystaniem przyrządów takich jak: 
kijki do Nordic Walking, kije trekkingowe.



Usługi prozdrowotne  99

 grupowe spotkania ze specjalistami i spotkania integrujące „wokół tematów zdro-
wego trybu życia” – spotkania z dietetykiem, kardiologiem, okulistą, dermatologiem, 
pielęgniarką. W trakcie spotkania mogą zostać przeprowadzone specjalistyczne badania 
np. poziomu cukru we krwi, okulistyczne itp.

 indywidualne spotkania (np. z psychologiem, logopedą) w domach podopiecznych,
 imprezy, pikniki, festyny o tematyce prozdrowotnej – z udziałem wszystkich miesz-

kańców.

Usługi prozdrowotne mogą łączyć kilka elementów, np. zabiegi rehabilitacyjne w gabinecie 
na przemian z zajęciami na sali gimnastycznej oraz co miesiąc spotkanie z lekarzem specjalistą. 
Dodatkowo – indywidualne wyjazdy do pacjentów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach 
grupowych, a także spotkania z psychologiem czy logopedą.

Projektując zakres usług prozdrowotnych należy dobrze przemyśleć kwestie transportu, bo 
może się okazać, że to najkosztowniejsza część projektu. Konieczne jest także rozeznanie – ilu, 
jacy i w jakim zakresie są dostępni specjaliści (chodzi o to, by nie wstrzymywać zajęć, bo zabra-
kło prowadzącego). Należy zaplanować usługę długofalową, bo efekty niektórych działań (sesje 
z psychologiem, rehabilitacja, zajęcia korekcyjne) wymagają systematycznej pracy przez kilka lat.

W usługach dla osób wymagających szczególnej opieki, kluczowe jest budowanie oferty i pla-
nowanie działań. Ten etap – często długi i pracochłonny – powinien określić faktyczne potrzeby, 
trudności w realizacji usługi oraz na jakich specjalistów można liczyć. Efektem przygotowań po-
winno być zebranie danych: liczby osób do objęcia usługą, oświadczenia zgody na uczestnictwo, 
danych o stopniu niepełnosprawności uczestników, możliwości ich dojazdu na zajęcia itp.

Z kim robić?
W przygotowywaniu i realizacji projektów prozdrowotnych bardzo pomocni mogą być miesz-
kańcy gminy – chociażby w rozeznaniu rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych (moż-
na zaangażować pomoc sąsiedzką i wolontariuszy, np. w każdej miejscowości jedna osoba 
zbiera informacje o osobach kwalifikujących się do objęcia działaniami prozdrowotnymi, a na-
stępnie przekazuje je koordynatorowi usługi).
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Ze względu na to, że część działań prozdrowotnych (rehabilitacja, gimnastyka, korekta wad 
postawy) wymagają specjalnie przystosowanych pomieszczeń, a ponadto muszą spełniać wy-
mogi architektoniczne – wsparcie gminy jest niezmiernie istotne. Cenne byłoby także nawiąza-
nie współpracy ze szkołami – mają przecież sale gimnastyczne.

Gmina może pomóc w zorganizowaniu transportu dla osób niepełnosprawnych. Do dzia-
łań prozdrowotnych powinno się także włączać kluby seniora (jeśli takowe są), bo seniorzy są 
żywotnie zainteresowani tego typu usługami.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:

DOBRE, ZDROWE, EKOLOGICZNE
KGW, biblioteka publiczna i stowarzyszenia działające w gminie Bobrowo postanowiły pokazać mieszkańcom, jak zapobiegać 
cywilizacyjnym chorobom, jak zdrowo żyć, stosować ekologię w kuchni i zagrodzie.

Bobrowo to pięknie położona w Ziemi Chełmińskiej wiejska gmina (woj. kujaw-
sko–pomorskie). Działa tu KGW, wielu społeczników udziela się w radach sołec-
kich. KGW popularyzuje kulinarne dziedzictwo regionu, przygotowując tradycyjne 
potrawy na lokalne uroczystości, m.in. dożynki czy wigilie. Jednak ambicją koła 
jest nie tylko kultywowanie kultury i historii regionu, lecz także działania na rzecz 
nowoczesności i zdrowia społeczności.

Członkinie KGW postanowiły przeprowadzić cykl warsztatów szkoleniowych 
dla mieszkańców Bobrowa. Pomysł podchwyciło Kółko Rolnicze Bobrowo– 
Zgniłobłoty (jego prezes jest sołtysem wsi Zgniłobłoty), a także: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Bobrowie, Stowarzyszenie na rzecz Kultywowania Tradycji Ludowej 
„Złoty Krąg” z Nieżywięcia i OSP w Nieżywięciu – pomagali rozpropagować i za-
chęcać ludzi do udziału w zajęciach i wykładach. Urząd gminy nieodpłatnie udo-
stępnił świetlicę wiejską.

Projekt sfinansowano ze środków PPWOW i GOPS.W 2008 r. mieszkańcy Bobrowa
mogli zdobywać wiedzę i umiejętności pomagające żyć zdrowo, obejmujące:

„Nowoczesne, zdrowe żywienie, najnow-
sze sposoby i techniki przygotowania po-
traw kulinarnych, wymiana doświadczeń 

– to bardzo ważne w dzisiejszych cza-
sach. Żyjemy w pośpiechu, bardzo często 

nie zwracając uwagi na to, co jemy, a po-
tem odczuwamy tego skutki. Trzeba cią-
gle pokazywać ludziom, jak żyć mądrze 

i zdrowo”.
Ryszard Sienkiewicz, sołtys wsi 

Zgniłobłoty, prezes Kółka Rolniczego 
Bobrowo–Zgniłobłoty
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 warsztaty i wykłady kulinarne (poznawanie zasad zdrowego odżywiania się, 
przyrządzanie smacznych i korzystnych dla organizmu potraw, wymiana do-
świadczeń, przepisów, receptur),

 kurs żywności ekologicznej (jak wykorzystywać podstawy ekologii w go-
spodarstwie domowym, w hodowli i uprawach),

 kursy fotografii, robótek ręcznych, ogrodniczy, układania kompozycji kwiato-
wych (realizowanie swoich pasji i zainteresowań ma także działanie prozdro-
wotne). Podsumowaniem programu był wyjazd uczestników warsztatów do 
solanek w Inowrocławiu, gdzie mogli się poddać zabiegom leczniczo–reha-
bilitacyjnym. Wyjazd uświadomił im, jak przyjemna i pożyteczna może być 
nowoczesna terapia lecznicza i zachęcił do korzystania z niej już na własną 
rękę.

KGW chce kontynuować działania, by nie stracić osiągniętych rezultatów.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: wrzesień 2008 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 3 000 zł
  Wkład gminy: nieodpłatne użyczenie pomieszczeń
  Wkład społeczności: pracowało z zaangażowaniem10 wolontariuszy 
  Efekty: w przedsięwzięciu uczestniczyło 200 osób
  Oddziaływanie: młodzież wraz z osobami starszymi uczestniczy w poka-

zach wyrobów papierowych, przygotowuje stroiki i dekoracje świąteczne
  Perspektywa kontynuacji: konkursy kulinarne są kontynuowane. Podjęto 

starania o środki finansowe.

Zajęcia propagujące zdrowy styl życia mogą być także świetnym sposobem na lokalną animację. Wówczas finan-
sowanie tego typu projektów odbywać się może ze środków programów, które w swoich celach wpisane mają 
„animacja i aktywność lokalna”. Wyżej opisane działania możliwe są do sfinansowania w ramach np. takich pro-
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gramów jak: „Działaj Lokalnie” (rozdział 3 pkt 1); Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (rozdział 3 pkt 5);Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9.5 (rozdział 3 pkt 45); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (rozdział 3 pkt 55).

„Nasze dotychczasowe doświadczenie po-
kazuje, że należałoby zaplanować realiza-

cję usługi nawet na kilka lat – na efekty 
w niektórych najtrudniejszych przypad-
kach czeka się latami, a także że należa-
łoby zwiększyć liczbę godzin zajęć tygo-

dniowo – do 5 godzin dla każdego dziec-
ka. Ale to się wiąże z większym budżetem. 

Natomiast łatwością przy organizowa-
niu tego typu usługi jest to, że każda szko-
ła dysponuje podstawowymi przyrządami 

do ćwiczeń typu: materace, piłki, drabin-
ki. Działania te nie wymagają dużych wy-

datków na starcie”.
Janina Acman, koordynatorka projektu

Blisko 10–tysięczna gmina Radków leży u podnóża Gór Stołowych, na pograniczu 
polsko–czeskim (woj. dolnośląskie). Każdy znajdzie tu coś dla siebie: szlaki piesze, 
rowerowe, wspinaczkowe, niepowtarzalną przyrodę, klejnoty architektoniczne.

Pielęgniarki szkolne i nauczyciele wychowania fizycznego od dawna bili na
alarm: z ich obserwacji wynikało, że drastycznie pogarsza się sprawność fizyczna
uczniów i mnożą wady postawy. Tak zrodził się pomysł i projekt zajęć korekcyj-
nych dla dzieci i młodzieży, realizowany ze środków PPWOW od września 2008 r. 
do końca 2009 r. przez Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi w Ścinawce 
Średniej. Pomysłodawczynią i inicjatorką projektu była dyrektor zespołu szkół, 
Barbara Sobczyńska. Sprawowała także merytoryczna opiekę nad całością działań. 
Najpierw, wspólnie ze szkolnymi pielęgniarkami i lekarzem, nauczyciele sporzą-
dzili bilans każdego ucznia we wszystkich szkołach gminy. Jak się okazało, około 
200 uczniów wymaga zajęć korekcyjnych.

– Obserwujemy dużo dzieci z wadami postawy już wśród przedszkolaków. I to jest 
najbardziej niepokojące. Z bilansu wynika, że nawet 70 proc. dzieci z pierwszych klas 
ma wady postawy – mówi Wanda Jachimowicz, nauczycielka wf – W sierpniu 2008 
r. powstał plan pracy, zestawy ćwiczeń korygujących różne wady, ustalono zespoły 
ćwiczebne. 1 września, podczas inauguracji roku szkolnego we wszystkich szkołach 
powiedzieliśmy uczniom i rodzicom o planowanych działaniach. Zachęcaliśmy dzieci 
i młodzież do uczestnictwa w zajęciach.

TRZYMAJ SIĘ PROSTO!
Ponad 80 proc. polskich dzieci ma wady postawy, wymagające korekty. Ten sam problem dotyka dzieci z gminy Radków. Z inicja-
tywy nauczycieli w wdrożono innowacyjny program zajęć korekcyjnych dla dzieci i młodzieży, obejmujący uczniów wszystkich 
szkół gminnych.
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Rodzice zostali zaproszeni do szkół na spotkania informacyjne. Każdy musiał 
podpisać zgodę na udział dziecka w zajęciach. Informacje o programie były także 
publikowane w biuletynie urzędu gminy. Zajęcia, prowadzone po lekcjach przez 
nauczycieli wf z odpowiednimi uprawnieniami, objęły:
 ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące wszystkie grupy mięśniowe (od-

dechowe, antygrawitacyjne, zwiększające pojemność płuc),
 ćwiczenia specjalistyczne, wyrównujące wady postawy, stosowane w przy-

padku pleców okrągłych, odstających łopatek i asymetrii łopatek, a także 
przeciw płaskostopiu. Zajęcia przeplatane były zabawami muzyczno–ru-
chowymi i grami sportowymi. Często zmieniano sprzęt do ćwiczeń – dziec-
ko mogło wybrać, na czym chce ćwiczyć. Chodziło o to, by różnicować ćwi-
czenia tak, by nie nudziły I nie zniechęcały – zwłaszcza najmłodszych.

 Rozmowy z rodzicami o wadach dzieci i ćwiczeniach kontynuacyjnych 
w domu. – Efekty pracy w domu są widoczne zawsze. Wiem od razu, że dziecko 
ćwiczy z rodzicami – mówi Wanda Jachimowicz.

Na każde dziecko uczestniczące w programie przypadały 2,5 godziny zajęć ty-
godniowo. Realizacja programu nie udałaby się bez znakomitej organizacji i koordy-
nacji działań szkół w gminie, a także wsparcia dyrekcji tych placówek. Realizatorzy 
zamierzają kontynuować zajęcia po zakończeniu finansowania z PIS PPWOW.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: wrzesień 2008 r. – grudzień 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 48 000 zł
  Wkład gminy: szkoła nieodpłatnie użyczała pomieszczenia do prowadze-

nia zajęć, a Urząd Gminy zapewniał pomoc organizacyjną
  Wkład społeczności: 5 000 zł (wartość działań woluntarystycznych – praca 

pielęgniarek, działania przygotowawcze nauczycieli, m.in. badania przesie-
wowe)

„Powtarzałam im często, że muszą cho-
dzić jak baletnice. Na korytarzach często 
spotykałam dziewczynki, które pokazy-
wały sobie nawzajem jak należy chodzić”.
„Widzę, że dzieci objęte ćwiczeniami ko-
rekcyjnymi są bardziej usprawnione, lepiej 
biegają, rzucają piłką, ich ogólna spraw-
ność polepszyła się; co ciekawe, widać 
również różnicę w ich zachowaniu – gdy 
siadają w ławce, kontrolują się, żeby sie-
dzieć prosto.”
Nauczycielki prowadzące zajęcia
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  Efekty: w zajęciach systematycznie uczestniczyło 154 uczniów i przedszko-
laków. Na każde dziecko uczestniczące w programie przypadały 2,5 godzi-
ny zajęć tygodniowo. Zajęcia odbywały się w każdej placówce oświatowej 
(od przedszkola do gimnazjum).

  Oddziaływanie: zwiększyła się świadomość rodziców i dzieci co do potrze-
by korygowania wad postawy. Dzieci i rodzice zostali przygotowani do pro-
wadzenia codziennej gimnastyki i zmiany nawyków.

  Perspektywa kontynuacji: działania są kontynuowane w mniejszym zakre-
sie w ramach budżetu szkoły. W roku szkolnym 2011/2012 będzie realizo-
wany ze środków unijnych projekt dla klas 1–3, w ramach którego zaplano-
wano gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy (120 godzin).

Jeśli rozwiązanie problemu lub działania profilaktyczne nie są możliwe do osiągnięcia w ciągu 1-2 lat trwania 
projektu, warto zastanowić się nad utworzeniem lokalnej koalicji, która stale inicjować będzie działania. Dobrym 
rozwiązaniem jest utworzenie funduszu wieczystego dysponującego kapitałem żelaznym, zasilanym z wpłat 
sponsorów czy z odpisów 1%. Więcej: funduszwieczysty.pl



Rozdział 2.11

Spotkania integracyjne

Jak poprzez zabawę nauczyć się lokalnej współpracy
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Problemy do rozwiązania
Lata powojenne to dla wspólnot wiejskich okres niszczenia lokalnych instytucji społecznych, 
wypierania tradycji, atomizacji życia, bierności. Choć zmienił się ustrój, więzi społeczne są 
ogromnie trudne do odbudowania: mieszkańcy wsi niechętnie dają się wciągać do wspólnych 
działań. Mają problemy z wypracowaniem wspólnego celu, ustaleniem planu działań i realiza-
cji. Bardzo częste są postawy typu: „niech to zrobi ktoś inny, widocznie ma w tym swój interes”. 
Rozerwane więzi sąsiedzkie skutkują obojętnością na problemy innych, choć kiedyś dobre są-
siedztwo było istotnym elementem życia wspólnoty. Ludzie wstydzą się ujawniać własne pasje 
i talenty.

Co chcemy osiągnąć?
Większość usług zainicjowanych w PIS PPWOW miała wymiar integracyjny – począwszy od 
decyzji o rodzaju usługi, aż do jej realizacji z zaangażowaniem społeczności lokalnych i różnych 
podmiotów. Projekty integracyjne to wielość przedsięwzięć i sposobów ich realizacji, wyróżnia-
jące się wspólną cechą – angażują społeczność bez względu na wiek i status materialny. Każdy 
powinien mieć szansę dołożyć swoją „cegiełkę”: pomysł, pracę społeczną, pozyskiwanie spon-
sorów. U podstaw każdego pomysłu powinna leżeć idea: wyrwać wspólnotę z apatii, umożli-
wić lepsze poznanie się sąsiadów, stworzyć więzi międzypokoleniowe, włączyć osoby i rodziny 
wykluczone do wspólnoty. Nieważne, czy projekt jest „mały”, czy „duży” – zwykle zaczyna się od 
drobiazgu, np. wybudowania placyku zabaw dla dzieci, a potem zaczyna „obrastać” w różno-
rodne działania – ludzie cieszą się sukcesem i zasmakowują w społecznych działaniach.

Co i jak robić?
 cykliczne spotkania tematyczne – kluby zainteresowań, grupy tematyczne (wielopo-

koleniowy zespół muzyczny, koło szachowe, miłośnicy haftów, dyskusyjny klub filmowy,
zajęcia komputerowe dla młodych i starszych itp.),

 spotkania okazjonalne (święta, uroczystości lokalne, ważne dla życia gminy, promujące 
np. tradycje kulinarne, historyczne, rękodzielnicze),
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 imprezy – festyny, pikniki, turnieje, jarmarki, zawody, w których biorą udział młodzi i star-
si, osoby niepełnosprawne i zdrowe, połączone np. z ciekawą wystawą albo prezentacją 
i sprzedażą miejscowych wyrobów rękodzielniczych,

 tworzenie „miejsc przyjaznych” dla spotkań różnych grup – centrów rekreacji (może 
to być altana i kilka ławeczek w ładnie zagospodarowanym terenie), parków, boisk, świe-
tlic, w których mogą ciekawie spędzać czas młodsi i starsi,

 wyjazdy integracyjne – do ciekawych miejsc historycznych, związanych z historią gmi-
ny czy regionu, miejsc kultu religijnego, wyprawy do teatru, na koncerty, na grzyby.

Jednym z najpoważniejszych problemów w tego typu usługach to krytyczne podejście 
samorządu i mieszkańców do działań integracyjnych. Uważają, że niczemu konkretnemu nie 
służą – „to przejadanie pieniędzy”, które można przeznaczyć na ważniejsze cele. Dlatego przed 
przystąpieniem do działania warto przeprowadzić akcję informacyjno–edukacyjną o znacze-
niu integracji i jej wpływie na jakość życia. Można zrobić „pilotażowe” spotkanie integracyjne 
dla grupy, która włączyłaby się taką działalność, np. dzieci i młodzież, strażacy, członkinie KGW, 
bibliotekarki. Inny problem to brak środków. Warto się jednak rozejrzeć, bo zwykle okazuje się, 
że większość rzeczy można zrobić własnym sumptem. Oczywiście pieniądze – zwłaszcza na po-
czątku – są ważne, więc należy się zorientować, gdzie można je zdobyć: czy gmina się dołoży, 
czy można uzyskać dotację, pozyskać sponsorów, a może zorganizować kiermasz lub zbiórkę 
publiczną.

Z kim to robić?
Ważne, aby włączyć mieszkańców do działań od samego początku – od diagnozowania pro-
blemów i planowania przedsięwzięć, poczują się wtedy odpowiedzialni za sukces działań. Aby 
zaangażować jak największą liczbę mieszkańców, należy poinformować wszystkich o zamierze-
niach i zaprosić do współpracy: można wywiesić plakaty, rozłożyć ulotki, zamieścić wiadomość 
w lokalnej gazecie, skorzystać z ogłoszenia parafialnego, „motylka”, czyli informacji tekstowej
przekazywanej od sąsiada do sąsiada, zaproszeń i rozmów indywidualnych, włączyć ludzi za-
ufania publicznego: wójta, proboszcza, dyrektora szkoły, sołtysa. Kolejnym etapem są spotkania 
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poświęcone planowaniu, organizacji i realizacji działań. Każdy musi mieć takie samo prawo do 
wypowiedzi i podzielenia się pomysłami. Zaangażowanie wzrasta, jeżeli uczestnik wie, „po co 
to wszystko” i jaką korzyść będzie miał z projektu – dobrą zabawę, możliwość zaprezentowania 
umiejętności i talentów, kontakt z innymi, przeżycie czegoś nowego. Ważne, aby każdy od-
powiedział sobie na pytanie „dlaczego chcę to robić”? Integracja jest ważna dla samorządu: 
poprawia jakość życia, umożliwia współrealizację ważnych celów społecznych, łagodzi lokalne 
problemy, promuje gminę. Stąd w interesie władzy leży wspieranie działań: nawet niewielka 
pomoc materialna, współorganizowanie imprez, świąt, pikników, jarmarków z wykorzystaniem 
własnych placówek, pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:

INTEGRACJA POD CHMURKĄ
W Błoniu nie było miejsca, gdzie można by się spotkać, zabawić, porozmawiać. Był tylko sklepik i zdewastowany park. Dziś, 
dzięki pomysłowi rady sołeckiej i zapałowi mieszkańców, park zmienił się w tętniące życiem centrum rekreacyjne: plac zabaw 
dla dzieci, boiska, altana.

 „Wszyscy którzy widzieli dawny park, 
byli pełni zachwytu dla tego, co miesz-

kańcy Błonia zrobili w bardzo krótkim 
czasie. Udowodnili, że w jedności siła, że 
jeśli czegoś naprawdę się chce, to można 

tego dokonać”.
Anna Mianowska, koordynatorka 

gminna PPWOW

Wieś Błonie leży w gminie Koprzywnica (woj. świętokrzyskie). Właśnie tu narodził 
się pomysł na społeczne działanie „Integracja – jako szansa na lepsze jutro”, na któ-
re wpadła Anna Paluch, młoda i energiczna rolniczka, radna gminy, mama dwójki 
dzieci. Projekt był realizowany od 16 lipca 2008 r. do 30 września 2010 r.

– Widziałam, jak moje dzieci szukają miejsca, gdzie mogłyby spędzać czas w wolne 
popołudnia albo wakacje. Stąd pomysł na plac rekreacyjny, który służyłby jako miejsce 
spotkań, odpoczynku i relaksu dla dorosłych, młodzieży i dzieci – mówi.

Pomysł poparła rada sołecka i kilkoro mieszkańców. Nie udało się sfinansować
przedsięwzięcia ze środków gminy, ratunkiem okazał się PPWOW.

– Spotkanie rady sołeckiej i zainteresowanych osób odbyło się w sklepie spożywczym 
– mówi Anna Paluch – Plac rekreacyjny miał powstać na terenie parku. Ustalono, kto 
i co ma robić. Przez dwa tygodnie karczowano, koszono i sprzątano. Pracowali i dzieci, 
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i starsi. Wykonania altany podjął się społecznie miejscowy stolarz, Antoni Satławski, 
choć to starszy i schorowany człowiek. Podczas inauguracji placu w nagrodę za trud 
dostał wiertarkę. Był bardzo wzruszony... A potem przyszła kolej na wybudowanie bo-
iska do piłki nożnej i siatkowej. 

Pomysł sprawił, że mieszkańcy Błonia szybko „poszli za ciosem”: zawiązał się mło-
dzieżowy zespół wokalno–taneczny „Huragan Błonie” oraz młodzieżowa drużyna 
sportowa w sekcji piłki ręcznej i siatkowej. Powstało KGW. 24 sierpnia 2008 r. rada 
sołecka zorganizowała I Piknik pod Jesionem – uroczyste otwarcie placu i altany. 
Na spotkanie przyszło ponad 100 mieszkańców. Większość została uwieczniona 
na wspólnym zdjęciu. Dzieci pokazały układy taneczne, przygotowane pod okiem 
Anny Paluch. Podczas pikniku licytowano prace plastyczne dzieci, rywalizowano 
w zawodach i konkursach sprawnościowych, bawiono się w rytmie muzyki. Na 
nowych boiskach drużyny młodzieżowe rozegrały mecze piłki nożnej i siatkówki.

– Chcieliśmy rozbudowywać i uatrakcyjniać plac – mówi Anna Paluch – Szansą 
był znów PPWOW. Tym razem pomyśleliśmy o placu zabaw dla najmłodszych. Udało 
się. Naprawdę wiele się tu na dobre zmieniło. I ludzie jakby inni...

Podczas wspólnej budowy placu zabaw pozyskano sponsora – firmę produku-
jącą masy asfaltowe, która dała materiały do budowy toru rolkowego. Mieszkańcy 
Błonia zagospodarowali następne 1,5 ha parku: posiano trawę i utworzono tzw. 
błonie. Uwieńczeniem tych działań był II Piknik pod Jesionem. W imprezę włączył 
się GOK z programem artystycznym.

Plac tętni życiem: popołudniowe spotykania dzieci i młodzież, mecze piłkar-
skie, ogniska. Odbywa się tu wiele imprez, m.in. majówki, Dni Dziecka, a także 
odpłatne zabawy dla mieszkańców, z których dochód idzie na utrzymanie placu. 
Zorganizowano pierwszy wspólny sylwester „pod chmurką”, w którym uczestni-
czył burmistrz Koprzywnicy, Marek Jońca.

– A co do planów na przyszłość… – zastanawia się pani Anna i zwraca do chłop-
ca przysłuchującego się rozmowie – Chcielibyśmy boisko do kosza! – wesoło krzy-
czy chłopiec. Pani Anna kiwa głową: – Kto wie, kto wie… Marzy mi się też świetlica.

„Takie działania są godne naśladowania, 
bowiem cała społeczność zaangażowa-
ła się w budowanie miejsca spotkań, od-
poczynku i rozrywki. Dowodem tego była 
liczba osób uczestnicząca w uroczystym 
otwarciu, przybyły również osoby z pobli-
skich gmin: Obrazów, Klimontów, Łoniów. 
Byli ciekawi, co się tu dzieje”.
Marek Jońca, burmistrz Koprzywnicy
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Projekt zakończył się sukcesem, bo wykorzystywał to, czym dysponowała wieś: 
zaniedbany park, zapał i zgraną grupę osób. Od początku zaangażowano do prac 
mieszkańców, którzy większość prac zrobili sami. Pomogła też dobra informacja: 
na zebraniach wiejskich, w ulotkach, artykułach w lokalnej prasie.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: lipiec 2008 r. – wrzesień 2010 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 35 000 zł
  Wkład gminy: Urząd Gminy zakupił cement
  Wkład społeczności: 20 500 zł (sponsorzy prywatni), 12 000 zł (wartość 

działań woluntarystycznych – praca własna mieszkańców)
  Efekty: w ramach projektu odbyły się zajęcia dla dzieci, wyjazd studyjny 

oraz dwie imprezy masowe. Działaniami objęto około 1 000 osób.
  Oddziaływanie: projekt zintegrował społeczność i przyniósł trwały spo-

łecznie rezultat – powstało KGW, młodzieżowy zespół wokalno–taneczny 
„Huragan Błonie” oraz młodzieżowa drużyna sportowa. Planuje się  wybu-
dowanie świetlicy w okolicy placu zabaw.

  Perspektywa kontynuacji: plac zabaw stanowi centrum życia wsi i zarabia 
na siebie dzięki różnym działaniom – odpłatnym imprezom, aukcjom obra-
zów i rysunków dziecięcych

Małe granty w kwocie do 25 tys. złotych przekazywane na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Osi 
Leader PROW są bardzo dobrym narzędziem animacji mieszkańców na rzecz odnowy i tworzenia centrów wsi. 
Zobacz: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (rozdział 3 poz. 55).



Spotkania integracyjne  111

Wielogóra, Śmiechowice i Żuków, czyli „Trójmiasto” – jak zwykło się o nich mówić, 
to jedne z najmniejszych, bo liczące po około 200 mieszkańców miejscowości 
gminy Samborzec w powiecie sandomierskim. Jedyne, co łączyło do tej pory te 
wioski, to dobrze znający się mieszkańcy i wspólna szkoła podstawowa. Niestety, 
wywodzące się z przeszłości podziały sprawiły, że sołectwa nie były zintegrowane, 
każde dbało tylko o własny interes.

– Zastanawiałem się, co zrobić, by zmienić mentalność ludzi i oblicze tych miej-
scowości – mówi Witold Stefaniak, sołtys wsi Wielogóra i radny powiatu sando-
mierskiego. – Wraz z radą sołecką Wielogóry wzięliśmy udział w konkursie „Działaj 
lokalnie” i uzyskaliśmy środki na utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców 
w opuszczonym przez Gminną Spółdzielnię budynku, gdzie wcześniej był sklep. Jednak 
to, co zrobiliśmy, nie zaspokajało moich ambicji. Myślałem, jak lepiej wykorzystać po-
tencjał tkwiący w mieszkańcach tych miejscowości i jak zdobyć na to środki. Wtedy 
usłyszeliśmy o PPWOW. Był 2008 rok. Na spotkaniu informacyjnym na temat PIS 
PPWOW w Urzędzie Gminy Witold Stefaniak spotkał Halinę Jakuszewską – dzia-
łaczkę społeczną z Żukowa. Wspólne rozmowy zaowocowały spotkaniami miesz-
kańców „Trójmiasta”, decyzją o napisaniu wniosku i pozyskaniu środków z PPWOW 
w imieniu trzech sołectw. Projekt był realizowany od lipca do grudnia 2008 r. Jego 
rezultatem było utworzenie KGW, skupiającego panie z trzech miejscowości.

„W Trójmieście Koło zaczęło się kręcić
 Żeby się kręciło, trzeba trochę chęci.
Chęci nam nie braknie, serca otworzymy
nasze Koło Kobiet wspólnie rozkręcimy
 Witek nam pomoże, żeby się kręciło
 po to żeby na wsi weselej nam było”.

„Działalność naszego KGW odbiła się sze-
rokim echem w sąsiednich gminach. Sta-
liśmy się wzorem do naśladowania dla 
mieszkańców Węgrc, w gminie Obra-
zów. Korzystając z naszych doświadczeń, 
utworzono tam Koło Kobiet Aktywnych, 
z którym aktualnie współpracujemy”.
Halina Jakuszewska, przewodnicząca 
KGW

KGW ŁĄCZY POKOLENIA
Pełne pasji kobiety z trzech sołectw stworzyły Koło Gospodyń Wiejskich, które uaktywniło i zintegrowało miejscową społecz-
ność – umożliwiło realizację zainteresowań i talentów, stało się wizytówką gminy i dało dobry przykład innym gminom, jak się 
skrzykiwać w słusznej sprawie.
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 – tym wierszem własnego autorstwa Halina Jakuszewska, szefowa nowe-
go KGW rozpoczęła pierwszą wspólną imprezę integracyjną w Śmiechowicach. 
Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów, bo na imprezę przybyli nawet 
ci, którzy byli sceptyczni wobec utworzenia KGW i wspólnych działań. Zaczęły się 
wspólne spotkania, wyjazdy, zorganizowano wigilię. 

– Kiedy na początku 2009 roku okazało się, że można uzyskać kolejne środki 
z PPWOW, postanowiłyśmy: „wypływamy na głębszą wodę”, opracowujemy ofertę dla 
mieszkańców gminy Samborzec i tworzymy koło gminne – mówi Halina Jakuszewska. 
Ten etap projektu był realizowany od maja do grudnia 2009 r.

Oto niektóre z działań KGW:
 wspólne imprezy środowiskowe z innymi sołectwami,
 wyjazd osób starszych z terenu gminy Samborzec na Jasną Górę oraz nad 

morze, wigilię dla osób starszych, chorych i samotnych,
 prezentacje umiejętności kulinarnych członkiń koła, m.in. na Wojewódzkim 

Święcie Kwitnącej Jabłoni w Samborcu oraz w konkursie „Nasze sandomier-
skie – kulinaria regionalne” w 2009 r., organizowanym przez Sandomierskie 
Muzeum Okręgowe. KGW reprezentowało gminę Samborzec i zdobyło za 
przygotowaną potrawę „dziadówkę” główną nagrodę – Srebrną Chochlę. To 
pierwsza nagroda dla gminy Samborzec w siedmioletniej tradycji konkur-
su. KGW jest partnerem dla Stowarzyszenia Hipoterapeutycznego Stadniny 
Koni w Samborcu w realizacji projektu z programu FIO.

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: lipiec–grudzień 2008 r., maj–grudzień 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 48 300 zł (łącznie od 2008 r. do 2009 r.)
  Wkład społeczności: 15 000 zł (wartość wolontariatu podjętego przez 50 

osób). Uczestnicy wyjazdów finansowali znaczną część kosztów z własnych 
środków.

„Udało się stworzyć dobrze działające ko-
ło, czego przez wiele lat, przy wielu pró-

bach nie udało się gminie”.
Ewa Stefanek, kierowniczka Gminnej 

Biblioteki w Samborcu
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  Efekty: w planowanie i realizowanie działań włączyło się ponad 50 osób. 
W imprezach integracyjnych uczestniczyło kilkaset osób. W ramach projek-
tów przeprowadzono remont i modernizację pomieszczeń, wyposażono 
zaplecze kuchenne, zorganizowano wyjazdy i spotkania integracyjne, zaku-
piono 9 kompletów strojów ludowych. Nikt z osób koordynujących i pro-
wadzących działania nie pobierał wynagrodzenia za pracę  

  Oddziaływanie: działania rozpoczęte w 2008 r. stały się podwaliną obec-
nych sukcesów. Inicjatywa powstania KGW pociągnęła za sobą lawinę dzia-
łań. Zaktywizowano wielu mieszkańców, co zostało zauważone w gminie 
sąsiedniej, w której podjęto się realizacji takich samych przedsięwzięć. Za-
owocowało to stałą współpracą pomiędzy tymi gminami. Koło uczestniczy 
w konkursach lokalnych, zdobywając najwyższe nagrody. Nawiązano part-
nerstwo z gminą z innego powiatu.

  Perspektywa kontynuacji: działania są nadal kontynuowane i rozwijane. 
W KGW działa 50 osób. Projekty (m.in. z FIO) realizowane są wspólnie ze 
stowarzyszeniem hipoterapeutycznym stadniny koni w Samborcu. Uru-
chomiono świetlicę wiejską prowadzoną przez organizacje pozarządowe, 
wdrażane są działania oświatowe w trzech szkołach.

„ Nigdy nie zapomnę tej wigilii. Nie spo-
dziewałam się, że kiedykolwiek usiądę do 
stołu z ludźmi, których przecież dobrze 
znałam, i przełamać się z nimi opłatkiem”.
Zdzisława Stępień, Wielogóra

Różnorodność inicjatyw i działań, jakie mogą być zainicjowane dzięki aktywnej świetlicy wiejskiej, umożliwia 
sięgnięcie do bogatej oferty programów pomocowych. To także umożliwia sięgnięcie do bogatej palety jakie dają 
programy pomocowe. Inaczej mówiąc: można sięgnąć do wielu źródeł finansowania aktywności lokalnej. Można
zacząć od Priorytetu 9.5 PO KL (rozdział 3 poz. 45); warto zainteresować się Lokalną Grupą Działania finansowaną
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (rozdział 3 poz. 55), nie zapominajmy o środkach instytucji rządowych, 
np. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (rozdział 3 poz. 5).
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Sołectwo Węgrce w gminie Obrazów leży w południowo–wschodniej części woj. 
świętokrzyskiego, na Wyżynie Sandomierskiej. Dzięki wspaniałym glebom i świet-
nemu mikroklimatowi Węgrce są rejonem nowoczesnych upraw sadowniczych. 
We wsi była tylko kaplica i niewykończona remiza. Beata Urbańska, nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Głazowie, wpadła na pomysł, by stworzyć organizację spo-
łeczną, która zaktywizuje gospodynie i ich rodziny. Wzorcem dla takiej działalności 
było Koło Kobiet w Wielogórze – sołectwa w sąsiedniej gminie.

I tak, na początku 2009 r., powstało Koło Kobiet Aktywnych. Pomysł został po-
party przez radnego gminy Obrazów, Adama Kostka i prezesa OSP w Węgrcach 
– Leszka Lipińskiego. Wykorzystując środki z PPWOW, OSP w Węgrcach rozpo-
częła realizację projektu, który miał rozbudzić potrzeby wspólnego działania. 
Organizatorzy liczyli na to, że członkinie KKA będą się prezentować na imprezach 
i festynach ponadgminnych, co wypromuje Węgrce, zbliży i zintegruje miesz-
kańców, pobudzi ich aktywność. I nie przeliczyli się. Koło zainteresowało kobiety 
w różnym wieku. Oto niektóre z ich działań:
 spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka, w którym wzięły udział dzieci 

ze wsi Węgrce oraz członkinie KKA. Zabawę i konkursy prowadziły nauczy-
cielki ze Szkoły Podstawowej w Głazowie: Dorota Stefaniak, Ewa Marzec 
i Beata Urbańska.

 uporządkowanie terenu wokół remizy oraz wykończenie sali świetlicowej 
– miejsca spotkań mieszkańców – wykorzystano środki z budżetu gminy 
i PPWOW. Mieszkańcy czynnie włączyli się do prac porządkowych i budow-
lanych.

 reaktywowanie tradycji „Dożynek w Węgrcach” – frekwencja przerosła ocze-
kiwania organizatorów. W przygotowaniach wzięły udział dzieci i młodzież 
szkolna z Węgrc, która przygotowała występy artystyczne i członkinie KKA, 

„Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Tyle się 
zmieniło w Węgrcach, że nie możemy 

zmarnować takiej aktywności i entuzja-
zmu społecznego, tylko działać dalej. Po-
mysłów nam nie zabraknie. To jest nasza 

największa siła – podczas dyskusji, w mi-
łej atmosferze, rodzą się najlepsze pomy-
sły oraz następuje weryfikacja przyszłych

działań” 
Beata Urbańska

KOŁO KOBIET AKTYWNYCH
Kobiety z Węgrc wzięły sprawy w swoje ręce – utworzyły organizację społeczną, która ożywiła życie kulturalne wsi: reaktywują 
zapomniane uroczystości, biorą udział w konkursach kulinarnych i świetnie promują swoją „małą ojczyznę”.
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które wykonały tradycyjne przyśpiewki dożynkowe. Po występach zapro-
szono wszystkich do degustacji potraw przygotowanych przez koło i do 
wspólnej zabawy.

 Udział KKA w konkursie „Nasze sandomierskie – kulinaria regionalne”, orga-
nizowanym przez Sandomierskie Muzeum Okręgowe. Koło reprezentowało 
gminę Obrazów.

 Integracyjna wycieczka do Zakopanego.

Koło zamierza dalej prowadzić działalność – comiesięczne spotkania, zakup 
strojów reprezentacyjnych, kontynuowanie wszystkich realizowanych w projek-
cie imprez środowiskowych, a szczególnie dożynek, oraz utworzenie świetlicy dla 
dzieci i młodzieży. 

PODSUMOWANIE
  Czas trwania usługi: maj–grudzień 2009 r.
  Wkład finansowy PPWOW: 23 900 zł (środki przeznaczono na organizację 

wydarzeń lokalnych, wyjazd studyjny, remont i wyposażenie sali, paczki mi-
kołajkowe oraz kupno stroju św. Mikołaja)

  Wkład gminy: 15 000 zł (remont oraz zakup materiału na stroje – 30 kami-
zelek)

  Wkład społeczności: ok. 2 000 zł (wartość prac woluntarystycznych – prace 
porządkowe i remontowe, prace przy organizacji imprez)

  Efekty: w imprezach lokalnych uczestniczyło ponad 200 osób, w wyjeździe 
studyjnym – 49 osób

  Oddziaływanie: wieś wyraźnie się ożywiła: wspólne imprezy, działania kul-
turalne, włączenie szkoły podstawowej do działań integracyjnych. Nowa 
organizacja społeczna stała się „lokomotywą” inicjatyw kulturalnych we wsi, 
wskrzesiła zapomniane tradycje, stała się elementem promocji Węgrc w re-
gionie.
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  Perspektywa kontynuacji: po zakończeniu projektu PPWOW realizowano 
usługi dla osób starszych z własnych środków. Koło Kobiet Aktywnych pla-
nuje szukać zewnętrznych źródeł finansowania.

500 złotych ze składek członkowskich, 1 tysiąc zł z budżetu sołeckiego, 2 tysiące zł od lokalnych sponsorów, 3 ty-
siące zł z konkursu w ramach programu współpracy samorządu z organizacjami społecznymi, 4 tysiące zł wpłynie 
z tytułu organizacji imprez (bilety wstępu,  poczęstunek, etc.), 10 tysięcy zł z FIO. RAZEM: 22.500 złotych. Tak 
wyglądać może montaż finansowy – kapitał na aktywność koła gospodyń. RAZEM można więcej.



Rozdział  3

Przewodnik po źródłach

Gdzie szukać wsparcia finansowego dla inicjatyw lokalnych
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Poniżej przedstawiamy 65 przykładowych programów wspierających różnorodne inicjatywy m.in. na obszarach wiejskich. Każdy 
z prezentowanych programów kieruje się własnymi zasadami i celami. Uzyskanie środków na działalność własnej organizacji 
wymaga nie tylko umiejętności „zręcznego” pisania wniosków, ale przede wszystkim uważnego zapoznania się, jakie obszary 
wspierają poszczególne programy czy instytucje. Warto pamiętać, że po drugiej stronie komputera też jest człowiek, któremu 
zależy na najlepszym z możliwych wykorzystaniu środków finansowych. Bądźmy dla niego partnerem, który realizując własną
drogę rozwoju „wpisuje” się w ogólnowojewódzkie czy ogólnokrajowe programy aktywności. 

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (www.filantropia.org.pl)
Zakres działania: rozwój społeczności lokalnych, programy stypendialne, wsparcie aktywności osób starszych, działania wspierające zaangażowanie 
biznesu. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, grupy obywatelskie i przedsiębiorcy, samorządy, media. Główne programy: „Agrafka Agory”, Fundusz
„Pozytywka”, Program Stypendialny „Agrafka”, „Działaj Lokalnie”, „Lokalne Partnerstwa PAFW”, „Program Rozwoju Bibliotek”, „V4 Community Foundation 
Maturity Program”, „Citi helps students. Students help locally”, „Dobry Biznes”, „Dobroczyńca Roku”, „Akademia e–Seniora UPC”, „Zysk z dojrzałości”, „Fun-
dusz Stypendialny im. Grażyny Gęsickiej”.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) 
Zakres działania: płatności bezpośrednie, Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw oraz Wspólna Organizacja Rynku Rybnego, dopłaty do opro-
centowania kredytów inwestycyjnych, wdrażanie instrumentów pomocy finansowanej z nowych funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rolnego
Gwarancji (EFRG), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rybackiego. Beneficjenci:
rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy, samorządy, podmioty sektora rybackiego. Główne programy: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, 
Program Operacyjny – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013.

3. EkoFundusz (www.ekofundusz.org.pl)
Zakres działania: finansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska. Beneficjenci: samorządy, przedsiębiorcy, instytucje charytatywne i wyzna-
niowe, pozarządowe organizacje ekologiczne, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, placówki oświatowe, edukacyjne, służby zdrowia, spół-
dzielnie mieszkaniowe, spółki wodne. Główne programy: dotacje dla typów projektów: Sektor I – Ochrona powietrza, Sektor II – Ochrona wód, Sektor III 
– Ochrona klimatu, Sektor IV – Ochrona przyrody, Sektor V – Gospodarka odpadami.
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4. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (www.eog.gov.pl)
Zakres działania: wsparcie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS), innowacyjnego przemysłu przyjaznego środowisku, ochrony środo-
wiska oraz badań naukowych i stypendiów, projekty z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, wymiaru sprawiedliwości, Funduszu decent work i promocji 
trójstronnej współpracy, a także społeczeństwa obywatelskiego i ochrony dziedzictwa kulturowego. Beneficjenci: administracja rządowa i samorządowa,
instytucje naukowe i badawcze, branżowe i środowiskowe, organizacje społeczne, podmioty partnerstwa publiczno–prywatnego. Główne programy: 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009–2014.

5. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (www.pozytek.gov.pl)
Zakres działania: wspieranie działań organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych, wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa 
publiczno–społecznego, wspólnych działań w ramach partnerstw wewnątrz III sektora, prowadzonych w ramach 4 obszarów tematycznych: I – aktywni 
świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne, II – sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie, III – integracja i aktywizacja społeczna, 
zabezpieczenie społeczne, IV – rozwój przedsiębiorczości społecznej. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, spółdzielnie socjalne. Główne programy: Program Operacyjny Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich 2009–2013 (PO FIO).

6. Fundacja Bankowa im. Kronenberga (www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm)
Zakres działania: finansowanie przedsięwzięć w obszarach: edukacja (innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje,
twórczość artystyczna dzieci i młodzieży) i rozwój lokalny (priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości). Beneficjenci:
fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego. Główne programy: Granty dla organizacji pozarządowych 
na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej, Program Wolontariatu.

7. Fundacja dla Polski (www.fdp.org.pl)
Zakres działania: działania na rzecz innych organizacji, pomoc w realizacji zadań programowych i pozyskiwaniu dodatkowych funduszy, pomoc społecz-
na i integracja grup zagrożonych marginalizacją, kształtowanie postaw odpowiedzialności w życiu publicznym, wspieranie zrównoważonego rozwoju 
i wyrównywanie potencjału społeczno–ekonomicznego regionów Polski, podnoszenie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy. Bene-
ficjenci: osoby prywatne, firmy i instytucje, organizacje społeczne. Główne programy: Fundusz Krzyś, Fundusz Serce, Fundusz Agentów Commercial
Union, Program Dzieci Ulicy, Fundusz im. Andrzeja Bączkowskiego, Fundusz im. Edwarda J. Wende, Program Igła z Nitką, Program Rozwoju Regionalnego, 
Polsko–Francuski Fundusz Współpracy, Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego.
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8. Fundacja Dobroczynności Atlas (www.atlas.com.pl)
Zakres działania: wsparcie osób potrzebujących, organizacja konwojów z pomocą humanitarną, głównie dla Polaków na Wschodzie. Beneficjenci: dzieci
ciężko chore, z ubogich rodzin, pomoc ludziom nieuleczalnie chorym bez względu na wiek. Główne programy: wsparcie finansowe bezpośrednie.

9. Fundacja Friedricha Eberta (www.feswar.org.pl)
Zakres działania: rozwój stosunków polsko–niemieckich, pogłębianie integracji Polski z europejską wspólnotą interesów i wartości, wspieranie demokracji 
i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, pogłębianie stosunków między Polską a sąsiadami. Pomoc głównie w postaci szkoleń, seminariów i warszta-
tów, treningów, wyjazdów studyjnych, ekspertyz, publikacji i badań społecznych. Beneficjenci: studenci, organizacje pozarządowe. Główne programy:
wspieranie kształcenia politycznego i społecznego w różnych dziedzinach w duchu demokracji i pluralizmu, umożliwianie młodym ludziom dostępu do 
studiów i badań poprzez stypendia, wkład do współpracy i porozumienia międzynarodowego.

10. Fundacja Friedricha Neumanna (www.fnst.pl) 
Zakres działania: realizacja seminariów, prelekcji, warsztatów i konferencji, dialog polityczny na płaszczyźnie krajowej, regionalnej i międzynarodowej, 
edukacja obywatelska (seminaria, konferencje, panele dyskusyjne, publikacje dotyczące ważnych i aktualnych wydarzeń), stypendia. Beneficjenci: stu-
denci i doktoranci studiujący bądź planujący pobyt na niemieckich uczelniach. Główne programy: Program stypendialny.

11. Fundacja im. dr Mariana Kantona (www.pekao.com.pl)
Zakres działania: wspieranie działań dotyczących: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo–badawczych oraz dydaktycznych 
instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, pomocy chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury (np. kolonie, wycieczki, stypendia, pomoce 
dydaktyczne dla szkół i bibliotek, turnusy rehabilitacyjne dla chorych i niepełnosprawnych dzieci, wspieranie dożywiania dzieci). Beneficjenci: dzieci,
młodzież, osoby potrzebujące wsparcia z przyczyn losowych lub zdrowotnych, domy dziecka, organizacje i stowarzyszenia, szkoły wiejskie i przedszkola, 
parafie, domy samotnych matek, hospicja, szpitale, kliniki, przychodnie, placówki opiekujące się chorymi, uzależnionymi i niepełnosprawnymi.

12. Fundacja im. Heinricha Boella (www.boell.pl)
Zakres działania: wspieranie procesu integracji Europy i jej wschodnich sąsiadów w kwestiach polityki europejskiej, kształtowanie tożsamości i pielęgno-
wanie wspólnych wartości, promowanie rozwoju ruchu politycznego „Zielonych”, prowadzenie działań na rzecz ekologii, demokracji i praw człowieka. 
Beneficjenci: organizacje pozarządowe. Główne programy:„Forum Dialogowe Europa”,„Demokracja Płci / Polityka Kobiet”, Program regionalny„Polityka
energetyczna i ochrona klimatu”, „Demokratyczna Ukraina”.
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13. Fundacja im. Stefana Batorego (www.batory.org.pl)
Zakres działania: dotacje na projekty zwiększające udział obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym, dotacje dla koalicji organizacji po-
zarządowych z krajów wyszehradzkich, działających na rzecz zwiększania roli społeczeństwa obywatelskiego, dotacje na projekty wyrównywania szans 
edukacyjnych młodzieży z mniejszych miejscowości i niezamożnych środowisk oraz integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych (wsparcie organizacji, 
które prowadzą lokalne programy stypendialne, zajęcia integracyjne i edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych itp.), dotacje na międzynarodowe pro-
jekty realizowane w krajach Europy Środkowo–Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, koalicje
organizacji pozarządowych działających w krajach wyszehradzkich. Główne programy: „Demokracja w działaniu”, „Koalicje obywatelskie”, „Równe szanse”, 
„Wschód–Wschód”.

14. Fundacja J&S Pro Bono Poloniae (www.jsprobono.pl)
Zakres działania: aktywizacja młodzieży – wspieranie wolontariuszy, rozwój kultury i instytucji społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywanie szans 
w dostępie do edukacji, wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów i młodych pracowników akademickich. Beneficjenci: grupy młodych wolonta-
riuszy, organizacje pozarządowe. Główne programy: Konkurs grantowy „Aktywna Wiosna”, Program stypendialny „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycz-
nej”, programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży i młodych pracowników naukowych, np. „Zostańcie z nami”.

15. Fundacja Karpacka (www.carpathianfoundation.org)
Zakres działania: wdrażanie programów i projektów aktywizujących samorządy i organizacje pozarządowe, działalność konsultingowa związana z po-
zyskiwaniem dofinansowania projektów z funduszy strukturalnych UE, wspieranie osób wybitnie uzdolnionych poprzez stypendia indywidualne. Bene-
ficjenci: wybitnie uzdolniona młodzież z woj. podkarpackiego, której sytuacja materialna utrudnia podjęcie studiów, organizacje pozarządowe. Główne
programy: „Dom Karpacki”, „Akademia Karpacka NGO”, „Karpacki Program Stypendialny”.

16. Fundacja Konrada Adenauera (www.kas.de/proj/home/home/48/8/index.html)
Zakres działania: wspieranie wysiłków na rzecz jedności Europy, wspieranie wzajemnych kontaktów i pomoc w procesie demokratyzacji i transformacji, 
prowadzenie kształcenia politycznego, badanie i dokumentacja historycznego rozwoju ruchu chrześcijańsko–demokratycznego, opracowywanie na-
ukowych założeń polityki opartej na zasadach chrześcijańskiej demokracji, popieranie młodzieży uzdolnionej (stypendia), edukacja polityczna poprzez 
organizację seminariów, konferencji i debat. Beneficjenci: osoby młode i wybitnie uzdolnione, absolwenci szkół wyższych i doktoranci poniżej 30. roku
życia, społecznie i politycznie zaangażowani. Główne programy: międzynarodowe konferencje z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji 
europejskiej”, polsko–niemieckie forum na temat kondycji mediów i zawodu dziennikarza „Media Night”, debaty na temat wspólnych wyzwań Polski, 
Niemiec i Europy.
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17. Fundacja Orange (www.fundacja.orange.pl)
Zakres działania: finansuje i współfinansuje programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i wolontariatu, działalności charytatywnej
na rzecz dzieci i młodzieży. Beneficjenci: dzieci, w tym z wadami słuchu i przebywające w szpitalach, młodzież, instytucje kultury (np. muzea, teatry, kina,
galerie), domy kultury, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, wyższe, gminne biblioteki, organizacje pozarządowe. Główne programy: 
Telefon do Mamy, Szkoła bez Przemocy, Dźwięki Marzeń, Edukacja z Internetem TP i Akademia Orange.

18. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (www.epce.org.pl) 
Zakres działania: propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez pomoc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci
współpracy, certyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych rozwiązań i upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla śro-
dowiska. Beneficjenci: organizacje pozarządowe.

19. Fundacja Polsat (www.fundacjapolsat.pl)
Zakres działania: wsparcie finansowe na zabiegi, operacje, terapie i rehabilitację, działania profilaktyczne, remont i wyposażenie ośrodków medycznych,
wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej. Beneficjenci: chore dzieci i ich rodzice, szpitale, ośrodki medyczne, samorządy. Główne programy:„Podaruj
Dzieciom Słońce”, „Prosto do Europy”, „Rodzina – Dom Budowany Miłością”.

20. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi/Fundacja Polska Wieś 2000 im. M. Rataja (www.efrwp.com.pl)
Zakres działania: rozwój polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i infrastruktury wiejskiej, wspieranie prywatnej przedsiębiorczości, demonopo-
lizacji produkcji i usług poprzez budowę i modernizację dróg, modernizację i wyposażenie stacji i sieci wodociągowych, ochronę środowiska, zdrowia, 
działalność oświatową (także budowa, modernizacja i wyposażenie gminnych szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, zawodowych szkół rolniczych), 
wspomaganie publikacji dotyczących wsi i rolnictwa, wspomaganie integracji z Unią Europejską i działalności fundacji, rozwój pozarolniczej małej i śred-
niej przedsiębiorczości oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich. Beneficjenci: uczniowie, gminy wiejskie, organizacje pozarzą-
dowe, podmioty kolegialne z terenów wiejskich nieposiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie, parafialne i inne zorganizowane grupy lokal-
nych społeczności, hospicja. Główne programy: Program nauki języka angielskiego dla uczniów wiejskich gimnazjów, Program Wspierania Aktywności 
Lokalnej – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, Dotowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym dla hospicjów stacjonarnych na wsi, Program stypendialny 
Funduszu i Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
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21. Fundacja PZU (www.pzu.pl)
Zakres działania: wspieranie inicjatyw wyrównujących szanse rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi, wspieranie działań 
upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystów, twórców i uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wydarzeń artystycznych, wspie-
ranie promocji i rozwoju aktywności niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony zdrowia. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, osoby prawne
i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów 
i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Główne programy: „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach 
wiejskich i w małych miastach”, „Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży”.

22. Fundacja Ronalda McDonalda (www.frm.org.pl)
Zakres działania: profilaktyka i wczesne wykrywania chorób (szczególnie onkologicznych) u dzieci, szkolenia dla lekarzy na temat wczesnych symptomów
nowotworowych, organizowanie konferencji dla onkologów dziecięcych, a także finansowanie wydawnictw książkowych z tego zakresu, bezpłatne pro-
filaktyczne badania USG małych dzieci. Beneficjenci: dzieci chore na raka, rodziny zmagające się z chorobą dziecka. Główne programy:„NIE nowotworom
u dzieci”.

23. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl) 
Zakres działania: wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce, prowadzi Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Programów UE: ERASMUS 
MUNDUS i TEMPUS, Krajowe Biuro Programu Eurodesk oraz Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i krajami Kaukazu SALTO EECA, realizuje w Polsce 
inicjatywę wspólnotową European Language Label oraz program eTwinning, realizuje także Polsko–Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz prowadzi 
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Beneficjenci: dzieci, młodzież i dorośli, instytucje edukacyjne: od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku, oso-
by pracujące z młodzieżą, organizacje młodzieżowe, pozarządowe. Główne programy: „Uczenie się przez całe życie” (podprogramy: Comenius, Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Grundtvig, Wizyty studyjne, Wizyty przygotowawcze LLP), „Młodzież w działaniu”, „ERASMUS MUNDUS”, „TEMPUS”, „Eurodesk”, „SALTO 
EECA”, „European Language Label”, „eTwinning”, „Eurydice”, „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy”, „Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży”, „Kra-
jowe Centrum Europass”, „Fundusz Stypendialny Sciex–NMSch”, „Zespół Ekspertów Bolońskich”.

24. Fundacja Warta „Razem możemy więcej” (www.warta.pl)
Zakres działania: promowanie i wspieranie kultury, nauki, oświaty i sportu, prowadzenie działalności charytatywnej, wspieranie ważnych inicjatyw spo-
łecznych i samorządowych. Beneficjenci: dzieci, młodzież, studenci, doktoranci, organizacje pozarządowe, chorzy i niepełnosprawni. Główne programy:
Konkurs WARTY i Kredyt Banku na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassurance, „Moje wymarzone Boże 
Narodzenie”.
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25. Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej (www.fwpn.org.pl) 
Zakres działania: wsparcie dla projektów partnerskich realizowanych na płaszczyźnie samorządowej, prowadzących do zacieśnienia współpracy nauko-
wej, kulturalnej, służących pogłębianiu stanu wiedzy i jakości doniesień medialnych na temat Niemiec, propagowanie dialogu polsko–niemieckiego (do-
tacje np. na spotkania, partnerstwa, krzewienie języka i kultury niemieckiej i polskiej, badania naukowe, konkursy wiedzy, działania edukacyjne, rozwój 
kontaktów gospodarczych, zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego). Beneficjenci: partnerstwa miast, gmin i powiatów, województw i krajów
związkowych, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, związki, partnerstwa szkół i grup młodzieżowych. Główne programy: Dotacja Fundacji Współpracy Polsko 
– Niemieckiej.

26. Fundacja Wspomagania Wsi (www.fww.org.pl) 
Zakres działania: wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast, inicjatyw związanych z poprawą 
infrastruktury technicznej wsi, wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, niepubliczne instytucje
opiekuńczo–wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, kobiece, świetlice wiejskie, grupy odnowy 
wsi, sołectwa, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Główne programy: konkursy:„Kultura bliska / kultura na prowincji”,„Zaplanuj
swoją przyszłość”, „Pożyteczne wakacje”, E–Vita.

27. Henkel – Zielone Granty (www.zielonegranty.blogspot.com)
Zakres działania: edukacja ekologiczna oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów związanych z ochroną środowiska (np. projekty 
dotyczące ochrony zwierząt, roślin, bioróżnorodności, oszczędzania energii, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, promocji recyklingu). Beneficjenci:
organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola. Główne programy: Konkurs „Henkel – Zielone Granty”.

28. Krajowe Biuro ds. Narkomanii (www.narkomania.gov.pl)
Zakres działania: inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań dotyczących narkomanii (badania, leczenie, rehabilitacja, szkolenia, informacje), w tym 
wsparcie merytoryczne oraz dotowanie w imieniu ministra zdrowia zadań w zakresie profilaktyki narkomanii, ograniczania szkód zdrowotnych i społecz-
nych związanych z używaniem nielegalnych substancji oraz integracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków, prowadzenie współpracy z między-
narodowymi organizacjami i instytucjami. Beneficjenci: organizacje pozarządowe. Główne programy:„FreD goes net”,„Programy edukacji rówieśniczej”,
„Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami”, „Programy ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych
wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków”, „Programy wsparcia dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję”, „Programy wsparcia dla ro-
dzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków”.
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29. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (www.krus.gov.pl/krus/informacje–ogolne)
Zakres działania: obsługa rolników (ubezpieczenia społeczne, opłata składek, wypłata świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno–rentowego, 
wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego), prowadzenie działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w go-
spodarstwach rolnych, prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, wypłata tzw. krajowych rent strukturalnych, 
świadczeń kombatanckich dla inwalidów wojennych, obsługa ubezpieczeń zdrowotnych rolników, ich domowników, emerytów i rencistów oraz członków 
ich rodzin. Beneficjenci działań: rolnicy i ich rodziny. Główne programy: turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
Zakres działania: wypłata stypendiów, zasiłków, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, motywacyjnym, wsparcie dla szkół przeznaczo-
ne na pomoce dydaktyczne, miejsc zabaw w szkole, wsparcie w ramach PO KL – podwyższanie jakości i efektywności systemu oświaty oraz ukierunko-
wanie kształcenia na dziedziny o znaczeniu kluczowym dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Beneficjenci: dzieci, młodzież, szkoły, administracja
publiczna. Główne programy: „Radosna szkoła”, Stypendium prezesa Rady Ministrów, Stypendium ministra edukacji narodowej, „Pomoc państwa zakresie 
dożywiania”, „Wyprawka szkolna”, „Owoce w szkole”, konkursy dla dzieci i młodzieży, „Otwarta szkoła”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

31. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Programy Operacyjne (www.mkidn.gov.pl)
Zakres działania: wsparcie w zakresie: wydarzeń artystycznych, edukacji kulturalnej, zasobów cyfrowych, dziedzictwa kulturowego, infrastruktury kultury, 
krzewienia kultury polskiej za granicą, wsparcie stypendialne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i animacją kultury, 
opieką nad zabytkami, pomoc socjalna, dofinansowanie wydań z Funduszu PromocjiTwórczości. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, kościoły i związki
wyznaniowe, podmioty gospodarcze działające w sferze kultury, publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne, państwowe i samorządowe insty-
tucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego. Główne programy: ogłaszane corocznie „Programy ministra”, program „Miłosz 2011”, „Polska Prezyden-
cja 2011”, „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, program „Fryderyk Chopin”.

32. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl)
Zakres działania: Wsparcie poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, jakości życia na obszarach 
wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej, realizacja osi 4 Leader (strategie rozwoju, projekty współpracy, lokalne grupy działania), wsparcie na rzecz 
dostosowania floty rybackiej, akwakultury, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury, wsparcie działań
polepszających sytuację sektora rybackiego, wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, płatności bezpośrednie. Beneficjenci:
podmioty z obszarów wiejskich, podmioty sektora rybackiego. Główne programy: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, Program Opera-
cyjny Ryby 2007–2013.
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33. Ministerstwo Sportu i Turystyki (www.msport.gov.pl)
Zakres działania: kierowanie działami administracji rządowej „kultura fizyczna i sport” oraz „turystyka”, inicjowanie, koordynacja i prowadzenie działań
niezbędnych do przygotowania, organizacji oraz promocji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, dofinansowanie działań związanych z tury-
styką i sportem. Beneficjenci działań: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe spoza sektora finansów publicznych, kluby sportowe,
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne 
podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Główne programy: dotacje w zakresie sportu: kwalifikowanego, młodzieżowego,
powszechnego, osób niepełnosprawnych, kształcenia i doskonalenia zawodowego, dofinansowanie zadań publicznych z zakresu rozwoju turystyki, kon-
kurs o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki, Moje boisko – Orlik 2012.

34. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)
Zakres działania: szeroko rozumiane wsparcie w zakresie pomocy społecznej. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe,
jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania. Główne programy: „Aktywne Formy Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Społecznemu”, „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”, „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, 
„Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności”, „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, „Wspieranie Rozwoju Spół-
dzielczości Socjalnej”, „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna”.

35. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (www.mfa.gov.pl)
Zakres działania: projekty informacyjne i edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych oraz wybranych grup społecznych i zawodowych na szczeblu 
lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Beneficjenci: organizacje pozarządowe. Główne programy: Otwarte konkursy dotacyjne dla
organizacji pozarządowych odnoszące się do priorytetów informacyjnych na dany rok, “Edukacja rozwojowa”, “Wolontariat Polska Pomoc”, „Program ds. 
Kultury Partnerstwa Wschodniego”, „Promocja wiedzy o Polsce”.

36. Narodowe Centrum Kultury (www.nck.pl) 
Zakres działania: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu 
europejskiego dziedzictwa kulturowego, edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką. Beneficjenci: uczniowie i studenci szkół
filmowych, młodzi artyści, filmowcy, fotograficy, literaci, krytycy, domy kultury, organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury. Główne pro-
gramy: „Kultura się liczy!”, „Dom Kultury+”, „Program stypendialny Młoda Polska”, Program Narodowego Centrum Kultury “Grunwald”, „Obserwatorium 
kultury”, „Kurs na kulturę”, „Kadra kultury”, programy stypendialne i wymiany młodzieży.
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37. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (www.nfosigw.gov.pl) 
Zakres działania: wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych
przedsięwzięć ze środków NFOŚ, pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, przeznaczone na dofinansowanie dużych inwestycji o znaczeniu
ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi, zadania z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu 
środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci, a także prac naukowo–badawczych
i ekspertyz oraz inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii. NFOŚ pełnieni także rolę Instytucji Wdrażającej dla pięciu priorytetów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, szkoły wyższe i uczel-
nie, jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, administracja państwowa, osoby fizyczne. Główne programy:„Program Opera-
cyjny Infrastruktura i Środowisko”, „System zielonych inwestycji”, „Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, Instrument
Finansowy ‘Life+”.

38. Narodowy Bank Polski (www.nbp.pl)
Zakres działania: dofinansowanie działań istotnych dla edukacji ekonomicznej. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, instytucje zewnętrzne, studenci,
uczniowie. Główne programy: stypendia NBP, konkursy na prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne, konkursy na prace pisemne, „Konkurs o Nagrodę 
im. Władysława Grabskiego”.

39. Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności (www.pafw.pl)
Zakres działania: umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywanie szans rozwoju indywi-
dualnego i społecznego, wspieranie procesów transformacji w innych krajach Europy Środkowo–Wschodniej, realizacja programów w zakresie edukacji, 
rozwoju społeczności lokalnych. Beneficjenci: uczniowie, nauczyciele i rodzice, szkoły, placówki pozaszkolne oraz nieformalne grupy młodzieży, studenci,
absolwenci, uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, przedsiębiorcy. Główne programy: „Równać szanse”, „PRO-
JEKTOR – wolontariat studencki”, „Szkoła ucząca Się”, „Przedsiębiorczość w szkole”, „Stypendia pomostowe”, „Dla dzieci”, „Uniwersytety trzeciego wieku”, 
„Wspieranie organizacji pozarządowych”, „Działaj Lokalnie”, „Program Rozwoju Bibliotek”, „Lokalne Partnerstwa PAFW”, „Liderzy PAFW”, „Work In Poland”, 
Konkurs „Pro Publico Bono”, „Wieś Aktywna: budowanie społeczeństwa informacyjnego (e–Vita)”, „Obywatel i Prawo”, Stypendia im. L. Kirklanda.

40. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl)
Zakres działania: działalność usługowa (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych technologii oddziaływań, publikacje itp.), zadania 
administracyjno–koordynacyjne (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwykowym, interwencje, opracowywanie standardów usług, zlecanie 
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i finansowanie zadań, prowadzenie baz danych). Beneficjenci: osoby prywatne, instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką alkoho-
lową. Główne programy: Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

41. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (www.pcyf.org.pl)
Zakres działania: wspieranie rozwoju intelektualnego, społecznego oraz fizycznego dzieci i młodzieży, dotacje finansowe, organizowanie szkoleń dla
przedstawicieli władz samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i nieformalnych grup młodzieżowych, wychowawców. Beneficjenci: dzieci
i młodzież, organizacje pozarządowe, administracja samorządowa, liderzy nieformalnych grup młodzieżowych, wychowawcy. Główne programy: Make 
a connection, Równać szanse, Lokalne fundusze młodych, Świetlica moje miejsce, Bank inicjatyw młodzieżowych, Edukacja konsumencka, Badaj i realizuj, 
Life skills – trening umiejętności społecznych, Youth empowerment partnership programme, Lokalny fundusz młodych – Warszawa.

42. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.org.pl)
Zakres działania: wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Beneficjenci: osoby
indywidualne, organizacje pozarządowe i jednostki administracji i samorządu. Główne programy: STUDENT, PEGAZ, KOMPUTER DLA HOMERA.

43. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej (www.ewt.gov.pl)
Zakres działania: wspieranie działań w zakresie rozwoju infrastruktury transgranicznej, rozwoju społeczno–gospodarczego, inicjatyw lokalnych (mikro-
projekty) pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką / Brandenburgia / Południowy Bałtyk / Liwa / Meklemburgia / Czechy / Saksonia / 
2007–2013. Beneficjenci: władze lokalne i regionalne, instytucje centralne, organizacje pozarządowe, badawcze i naukowe, regionalne oddziały straży
granicznej, jednostki ratownicze, euroregiony.

44. Program Współpracy Transnarodowej (www.ewt.gov.pl)
Zakres działania: wspieranie innowacyjności w Europie Środkowej (poprawa warunków dla innowacji, wspieranie rozwoju wiedzy), poprawa dostęp-
ności obszaru Europy Środkowej (m.in. poprawa wewnętrznych połączeń, promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, technologie informatyczno–komunikacyjne), wsparcie w zakresie ochrony środowiska, podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast 
i regionów (m.in. rozwój współpracy terytorialnej, wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów). Beneficjenci: podmioty
uczestniczące w realizacji polityki przestrzennej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje zajmują-
ce się rozwojem regionalnym i rozwojem obszarów miejskich oraz wiejskich, ochroną środowiska, transportem, technologiami i innowacjami, partnerzy 
społeczni i ekonomiczni, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego, agencje zajmujące się promocją przedsiębiorczości. Główne programy: 
Program Współpracy Transnarodowej – Program dla Europy Środkowej 2007 – 2013.
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45. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działania: 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.5) (inf: www.efs.gov.pl)
Zakres działania: działanie 6.3 PO KL – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (informacja, 
promocja, szkolenia, doradztwo, dialog, partnerstwo publiczno–społeczne), działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, działanie 7.2 
– przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, działanie 
9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Beneficjenci: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych. Główne programy:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013.

46. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (www.porpw.parp.gov.pl)
Zakres działania: stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki, zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej, rozwój 
funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich, poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej, zwiększenie 
roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu, optymalizacja procesu wdrażania PO RPW. Beneficjenci: szkoły wyższe, jednostki
samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem, państwowe jednostki budżetowe, instytuty badawczo–rozwojowe, przedsiębior-
cy, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju z woj. podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko–mazurskiego. Główne 
programy: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

47. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” (www.pfpd.org)
Zakres działania: pomoc biednym oraz niepełnosprawnym dzieciom (wydawanie żywności, odzieży, przyborów szkolnych, szkolenia, sympozja, semi-
naria, odczyty, profesjonalna pomoc psychologiczna, programy fundacji, działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza), organizowanie turnusów 
i obozów edukacyjnych i rehabilitacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, rzecznictwo inte-
resów dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych społecznie, opracowywanie materiałów wydawniczych służących profilaktyce zagrożeń dzieci
i młodzieży. Beneficjenci: dzieci, młodzież, w tym niepełnosprawne, szkoły. Główne programy:„Dobry jak chleb”.

48. Program Danone (www.danone.pl)
Zakres działania: walka z niedożywieniem, wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Beneficjenci: dzieci. Główne programy:„Podziel się posiłkiem”.

49. Program Daphne III (www.mswia.gov.pl/daphne)
Zakres działania: udzielanie dotacji operacyjnych oraz dotacji na konkretne projekty ponadnarodowe, walka z wszelkimi formami przemocy (fizycznej,
seksualnej i psychicznej) wobec dzieci, młodzieży i kobiet, w tym m.in.: zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego, przemocy w rodzinie 



130  W dobrym kierunku

i w szkole oraz wsparcie ofiarom przemocy i grupom ryzyka (w Polsce Program Daphne III wspierany jest przez MSWiA). Beneficjenci: organizacje poza-
rządowe, władze lokalne, ośrodki naukowe i badawcze. Główne programy: Program Daphne III.

50. Program eTwinning (www.etwinning.pl)
Zakres działania: promocja wykorzystania technologii informacyjno–komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich, wykorzystania Internetu we współ-
pracy ponad granicami, współpracy i wymiany informacji i materiałów do nauki, poszerzanie zakresu pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom 
i nauczycielom, motywowanie do nauki i otwarcia na Europę. Beneficjenci: nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Główne programy: Program eTwinning, „Nasz projekt eTwinning”, „eTwinning w szkolnej bibliotece”, 
„Dyrektorzy szkół w eTwinning”.

51. Program Europa dla Obywateli (www. europadlaobywateli.pl) 
Zakres działania: dotacje na projekty spotkań mieszkańców miast, stymulujące dialog między obywatelami a instytucjami Europy i rozwijające relacje 
między miastami/regionami i ich obywatelami, dotacje na realizację przedsięwzięć na szczeblu europejskim, angażujących obywateli do debaty publicz-
nej, organizowanie wydarzeń medialnych, promujących program oraz przeprowadzanie badań i sondaży opinii publicznej, współfinansowanie realizacji
projektów upamiętniających miejsca, archiwa i ofiary reżimów stalinowskiego i nazistowskiego. Beneficjenci: władze i organizacje lokalne, organizacje
badające europejski porządek publiczny (zespoły ekspertów), grupy obywateli, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe, instytucje edukacyjne, organizacje skupiające wolontariuszy, działające w dziedzinie sportu amatorskiego. 

52. Program Leonardo da Vinci (www.leonardo.org.pl)
Zakres działania: promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, aby kształcenie odpowiadało potrzebom rynku pracy, wspiera 
mobilność pracowników na europejskim rynku pracy (projekty staży, wymian, wizyty przygotowawcze, projekty partnerskie, projekty transferu innowa-
cji). Beneficjenci: szkoły zawodowe, instytucje kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsiębiorstwa, organizacje, izby rzemieślnicze i przemy-
słowo–handlowe, podmioty świadczące doradztwo zawodowe i poradnictwo, ośrodki badawcze. 

53. Program Młodzież w Działaniu (www.mlodziez.org.pl)
Zakres działania: wsparcie na spotkania młodzieży w wieku 13–25 lat z krajów europejskich w celu realizowania wspólnych przedsięwzięć, działania 
dla społeczności lokalnej młodych ludzi w wieku 18–30 lat, działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym, projekty Wolontariatu Europejskiego, współpracę pomiędzy młodzieżą z krajów UE i krajów sąsiadujących, wsparcie osób 
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zaangażowanych w działalność młodzieżową, wsparcie dialogu młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. 
Beneficjenci działań: Osoby w wieku 13–30 lat oraz osoby pracujące z młodzieżą.

54. Program Uczenie się przez całe życie (www.llp.org.pl)
Zakres działania: rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach Europy. 
Beneficjenci działań: dorośli, dzieci, uczniowie, studenci, przedszkola, szkoły, uczelnie. Główne programy: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grund-
tvig oraz program międzysektorowy i program Jean Monet.

55. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (www.prow.rolnicy.com) 
Zakres działania: wsparcie w zakresie poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawy środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, pod-
noszenia jakości życia na wsi i różnicowania gospodarki wiejskiej, osi Leader. Beneficjenci: rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, lokalne grupy
działania, gminy lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
– nadleśnictwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Główne programy: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.

56. Fundusz Szwajcarski (Szwajcarsko – Polski Program Współpracy) (www.programszwajcarski.gov.pl)
Zakres działania: wsparcie projektów w zakresie bezpieczeństwa, reform, wsparcie w obszarze środowiska i infrastruktury, wsparcie dla sektora prywat-
nego, finansowanie działań na rzecz rozwoju społecznego i zasobów ludzkich. Beneficjenci: instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje
pozarządowe. Główne programy: Fundusz Szwajcarski, Fundusz na Przygotowanie Projektu.

57. Urzędy Marszałkowskie 
Beneficjenci: wszystkie podmioty. Główne programy: Regionalne Programy Operacyjne 2007–2013, Programy Pomocy Społecznej 2007–2013, Wo-
jewódzki program profilaktyki alkoholowej 2007 – 2013, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii 2008–2011, Strategie Informatyzacji
Województw 2007–2013, dotacje celowe, programy regionalne i konkursy na zadania zlecone organizacjom społecznym niemal w każdej dziedzinie 
funkcjonowania samorządu wojewódzkiego.

58. Fundacja Komeńskiego (www.frd.org.pl) 
Zakres działania: zapewnienie optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dzieciom do 10. roku życia, szczególnie z małych miej-
scowości i środowisk zaniedbanych. Beneficjenci: dzieci i ich rodzice, nauczyciele, organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje pomagające dzieciom.
Główne programy: „Akademia Komeńskiego”, „Gdy nie ma przedszkola”, „Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci”, „Obywatel i dziecko”, 
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„Niewidzialne dzieci”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu małych dzieci”, „Dla Dzieci II”, „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych”, „Program rozwoju 
małego dziecka”, „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”.

59. Fundacja AXA (www.axa.pl)
Zakres działania: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony dziedzictwa kulturowego, wolontariatu, wspieranie kobiet w okresie ma-
cierzyństwa. Beneficjenci: organizacje pozarządowe. Główne programy: AXA„Wspieramy mamy”.

60. Polsko – niemiecka współpraca młodzieży (www.dpjw.org)
Zakres działania: dofinansowanie polsko–niemieckich spotkań młodzieży, wymiana doświadczeń i organizacja szkoleń dla animatorów wymian, kursów
dla tłumaczy grupowych oraz letniej akademii podejmującej tematy historii polsko–niemieckiej, opracowanie i wydanie materiałów przedstawiających 
różne aspekty wymiany młodzieży. Beneficjenci: młodzież, nauczyciele, szkoły, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych, organizacje po-
zarządowe. Główne programy: dotacje: na polsko – niemieckie spotkania młodzieży, podróże do miejsc pamięci, praktyki w kraju sąsiada, programy 
specjalistyczne dla organizatorów wymiany. 

61. Federacja Inicjatyw Oświatowych (www.fio.org.pl)
Zakres działania: wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie, zakładanie lokalnych stowarzyszeń rozwoju wsi, przejmowanie szkół, 
przedszkoli i innych placówek, którym grozi likwidacja, podnoszenie poziomu nauczania i dostosowywanie metod do indywidualnych potrzeb uczniów, 
przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Beneficjenci: podmioty reprezentujące środowisko wiejskie. Główne programy: „Z Małej
Szkoły w wielki świat”.

62. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (www.system.junior.org.pl)
Zakres działania: realizacja programów przygotowujących młodzież do wejścia na rynek pracy, pozwalających lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funk-
cjonowania biznesu. Beneficjenci: młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkoły. Główne programy: Programy ponad-
gimnazjalne: „Banki w akcji”, „Być przedsiębiorczym na rynku pracy”, „Dzień przedsiębiorczości”, „Ekonomia stosowana”, „Młodzieżowe mini–przedsię-
biorstwo”, „Moje finanse”, „Przekonujemy się do prywatyzacji”, „Zarządzanie firmą”, Programy gimnazjalne: „Ekonomia na co dzień”, „Przedsiębiorczość”,
Programy podstawowe: „Od grosika do złotówki”, „Szkoła przedsiębiorczości”.
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63. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (www.tit.home.pl)
Zakres działania: realizacja projektów społeczno–kulturalnych, które pozwalają uczestnikom odkryć własne pasje, uczą twórczego myślenia, zwiększają 
kompetencje kulturowe, wspieranie przygotowania młodych ludzi, animatorów kultury i seniorów do uruchamiania własnych projektów, wydawanie 
publikacji, organizacja pokazów filmowych i wystaw, realizacja inicjatyw angażujących osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę
międzypokoleniową i wolontariat starszych. Beneficjenci: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki, spółdzielnie mieszkaniowe, młodzi ludzie,
animatorzy kultury, seniorzy. Główne programy: „Redakcja międzypokoleniowa”, „Seniorzy w akcji”, „Młodzi menedżerowie kultury”, Animatornia”, „Zoom 
na domy kultury”.

64. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (www.europakarpat.pl)
Zakres działania: promocja regionalnego współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, nauko-
wych i oświatowych oraz inicjatyw związanych z wymianą młodzieży i współpracą transgraniczną. Beneficjenci działań: podmioty ze wszystkich krajów
Grupy Wyszehradzkiej. Główne programy: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki .

65. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska (adresy na stronie: www.nfosigw.gov.pl)
Zakres działania: finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę
zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych państwa i danego wojewódz-
twa, wsparcie w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi, zadania z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, prze-
ciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci, a także prac
naukowo-badawczych i ekspertyz oraz inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Beneficjenci działań: jednostki samorządu terytorialnego,
przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, szkoły wyższe i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzy-
szenia), administracja państwowa, osoby fizyczne. Główne programy: dotacje dla podmiotów z danego województwa na działania związane z ochroną
środowiska.
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Rozdział 4

Kto pyta, nie błądzi

Użyteczne portale informacyjne w pigułce
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Czasem szukamy w Internecie tylko wsparcia finansowanego. Często jednak, poza pomocą finansową, potrzebujemy również
„użytecznych informacji” – jak sporządzić umowę zlecenie / o dzieło, jakie obowiązki spoczywają na stowarzyszeniu, jak za-
rejestrować fundację, kto aktualnie realizuje bezpłatne szkolenia z księgowości, etc. To wszystko można odnaleźć w Internecie 
– ogólnopublicznej  przestrzeni komunikacji i wzajemnej informacji. Zaprezentowane poniżej portale pomogą zdobyć informacje 
i uzyskać wiedzę niezbędną dla lidera lokalnej organizacji.

www.ngo.pl
Ogólnopolski portal organizacji pozarządowych. Dział „Fundusze” zawiera aktualne informacje o możliwościach finansowania organizacji pozarządowych.
Portal ten informuje także na bieżąco o szkoleniach, zmianach w prawie, zamieszcza wzory dokumentów (np. umów), można stąd pobrać ciekawe ma-
teriały, broszury, raporty itd. Umożliwia otrzymywanie za pośrednictwem newslettera bieżących (dwa razy w tygodniu) informacji z takich działów jak: 
administracja/ biblioteka/ badania–civicpedia/ fundusze strukturalne/ ludzie sektora/ mediateka/ nowe technologie/ pomoc społeczna/ poradnik dla 
NGO/ pozytek.ngo.pl/ równość/ Unia Europejska/ wydawnictwa.ngo.pl/ sklep.ngo.pl.

www.pozytek.gov.pl
Strona zarządzana przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Można tu uzyskać bieżące informacje o inicjatywach 
społecznych oraz informacje dla organizacji wykonujących zadania z zakresu pożytku publicznego. Serwisy zawierają następujące działy: organizacje 
pozarządowe, np. wykaz organizacji 1%/ fundusze dla ngo/ prawo – w tym bieżące zmiany w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie oraz inne 
akty prawne związane z ngo/ monitoring, np. działalności lokalnych instytucji publicznych/ badania i analizy dotyczące III sektora/ PO Kapitał Ludzki, czyli 
najświeższe informacje dotyczące możliwości finansowania projektów z tego programu/ wolontariat, czyli np. jak zawrzeć umowę z wolontariuszem/ FIO
– opis rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich/ ekonomia społeczna, czyli jak z organizacji społecznej uczynić podmiot samofinansujący
się/ RDPP – informacje o funkcjonowaniu Rady Działalności Pożytku Publicznego.

www.pafw.pl
Strona główna Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, największej prywatnej organizacji wspierającej działania organizacji pozarządowych i innych 
instytucji w Polsce. Fundacja finansuje konkursy grantowe realizowane i rozliczane przez polskie organizacje pozarządowe. Na stronie poznasz wszystkie
programy dotacyjne, kalendarz wydarzeń oraz wiele ciekawych i przydatnych informacji.
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www.funduszestrukturalne.gov.pl  
Strona zarządzana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dotycząca funduszy strukturalnych. Zawiera podstawowe informacje o funduszach i gene-
rator wniosków do EFS, ważniejsze dokumenty programowe dotyczące wdrażania funduszy strukturalnych, aktualności, terminy konkursów. Na stronie 
zamieszczone są linki do wszystkich wiodących instytucji pośredniczących i wdrażających oraz opisy poszczególnych programów operacyjnych, np. www.
efs.gov.pl. 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Portal Funduszy Europejskich na lata 2007–2013. Można się z niego dowiedzieć m.in., jak realizować projekty z funduszy, jakie są możliwości uzyskania 
wsparcia na swój projekt, znaleźć informacje o zainicjowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego akcji „Proste fundusze”, informacje o konkursach 
promujących fundusze, materiały promocyjne oraz logotypy poszczególnych programów. 

www.roefs.pl
Strona Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Na niej dane o lokalnych ośrodkach, które pomagają w tworzeniu, pisaniu oraz realizacji 
projektów EFS. Akademia Rozwoju Lokalnego – wspomaga i doradza Krajowemu Ośrodkowi EFS w realizacji zadań związanych z rozwojem lokal-
nym i animacją. Szkolenia e–learningowe, m.in.: Zarządzanie projektem – dotyczące profesjonalnego zarządzania projektem, adresowane do projekto-
dawców Europejskiego Funduszu Społecznego, pomocne w przygotowaniu i realizacji projektu. Uczestnik szkolenia może kontaktować się w sprawach 
technicznych z dostawcą platformy przez e–mail. Informacje o dobrych projektach, praktykach, kontakty oraz doradcy dostępni przez telefon i Internet.

www.ekonomiaspołeczna.pl
Portal poświęcony wiadomościom, edukacji, dobrym praktykom z obszaru ekonomii społecznej. Zawiera widomości dotyczące spotkań, seminariów 
i warsztatów dotyczących tej tematyki, ogłoszonych konkursów, dotacji w poszczególnych województwach. Posiada bazę danych dotyczącą: instytucji 
wspierających podmioty es, pokazuje kto w Polsce może być wsparciem, kto reprezentuje interesy ekonomii społecznej i jak się z nim skontaktować. 

www.witrynawiejska.org.pl
Witryna Wiejska jest częścią programu „Wieś Aktywna Budowanie społeczeństwa informacyjnego, e–VITA”. Partnerami programu są Polsko– Amerykań-
ska Fundacja Wolności i Fundacja Wspomagania Wsi. Tworzona i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania. Znajdziesz tu informacje o wszyst-
kim, czego potrzebuje lider organizacji wiejskiej. Możesz również zamieścić ciekawą informację o swojej wsi, organizacji, wydarzeniu w portalu pn. „Atlas 
inicjatyw”. 
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www.wies.com.pl
Rolniczy serwis internetowy: Wieś Polska, a w nim tematy dotyczące turystyki – można się bezpłatnie reklamować, są bezpłatne sklepy internetowe: 
rzemiosło i sztuka – wszystko dla wsi. Grupy i osoby indywidualne mogą wystawiać tam swoje produkty. Dodatkiem jest Forum Rolne. 

www.wrota.podkarpackie.pl (przykład) 
Strona podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego. Znajdziesz tam informacje o regionie, dokumenty dotyczące rozwoju, informacje o funduszach struk-
turalnych i działaniach finansowanych przez samorząd. Wrota Podkarpackie to jeden z elementów Programu Informatyzacji Województw wpisujący 
się w koncepcję „e–Government – Wrota Polski”, zainicjowaną przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a mającą na celu budowanie społeczeństwa 
informacyjnego przez zapewnienie lepszego dostępu do sektora publicznego, podniesienie efektywności funkcjonowania administracji rządowej i samo-
rządowej oraz szeroko rozumianą promocję regionów. Podobne portale znajdują się w pozostałych 15 województwach Polski.

www.polskawue.gov.pl
Informacje zawarte na tym portalu dotyczą wszystkiego, co wiąże się z członkostwem Polski w UE, w tym: bieżące wydarzenia w dziale Aktualności, dział 
Polska w UE, zawierający np. dokumenty związane z integracją, historia członkostwa, dział „Informacje o UE”: UE w pigułce/ prawo/ warto wiedzieć/ 
Centrum Informacji Europejskiej/ źródła informacji o UE/ szkolenia europejskie/ moja szkoła w Unii Europejskiej. To też bardzo użyteczny portal w zakre-
sie wyszukiwania stron www polskich i europejskich instytucji publicznych. Portal zarządzany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, włączony 
w struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

www.cdr.gov.pl
Wspólna strona ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce, zawiera kontakty do ośrodków oraz linki do instytucji rządowych, uczelni rolniczych, instytu-
tów, organizacji i innych. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, wraz z oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, rozpoczęło 
działalność 1 stycznia 2005 r. w drodze przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Na tej stronie można 
uzyskać informację związaną z ekonomicznymi sprawami wsi.

www.agroinfo.pl
Portal dostarcza bieżącej informacji związanej z obszarami wiejskimi. Można tu odnaleźć linki do instytucji w układzie: urzędy i instytucje/ stowarzyszenia 
agroturystyczne/ fundacje/ izby rolnicze/ giełdy rolne/ ośrodki doradztwa rolniczego/ instytuty/ szkoły wyższe. Oprócz tego bieżące komunikaty, infor-
macje o programach pomocowych, namiary na ciekawe strony internetowe.
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www.agro–info.org.pl
Na stronach serwisu „Agro–Info” prowadzonym przez Biuro Programów Wiejskich Fundacji Fundusz Współpracy znajdują się dane na temat 
bieżących działań programów funkcjonujących w ramach Biura Programów Wiejskich, a także informacje o aktualnych przedsięwzięciach i wydarze-
niach związanych z funkcjonowaniem polskiej wsi, o konkursach i konferencjach. Ciekawym źródłem informacji jest tu Baza danych o prowadzonej 
przez rolników działalności gospodarczej będącej dla nich alternatywnym źródłem dochodów oraz publikacje „Pomysły na przedsiębiorczość na 
wsi” (www.agrinpol.pl). Na Forum dyskusyjnym można wziąć udział w dyskusjach na tematy związane z problematyką wiejską. W serwisie można 
znaleźć też Informator zawierający dane o funkcjonowaniu rynków produktów rolnych w warunkach integracji oraz informacje przydatne z punktu 
widzenia rozwoju obszaru wiejskich. 

www.faow.org.pl
Strona zarządzana przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje 
uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności 
wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Na stronie można 
zapoznać się z aktualnymi kierunkami programowania rozwoju wsi, w tym również w kontekście WPR, poznać przykłady dobrych praktyk programów 
Leader+ oraz znaleźć informacje na temat szkoleń, konferencji, seminariów związanych z problematyką wsi.

www.ppr.pl
Pierwszy Portal Rolny, a w nim informacje o: produkcji roślinnej i zwierzęcej, rolnictwie ekologicznym, Unii Europejskiej, finansach, PROW 2007–2013,
dopłatach i rentach strukturalnych, targach, konferencjach, spotkaniach, szkoleniach i seminariach, baza hoteli i agroturystyki wiejskiej, rolnicze oferty 
pracy, KRUS, targi, konferencje, seminaria. 

www.funduszwieczysty.pl
Jest to pierwszy w Polsce portal o kapitałach żelaznych i funduszach wieczystych, uruchomiony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem por-
talu jest promocja idei funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych wśród organizacji zainteresowanych budowaniem takiej formy aktywności jak i osób 
prywatnych zainteresowanych działalnością filantropijną. Jego celem jest również budowanie solidnych podstaw dla inicjatyw obywatelskich, instytucji
publicznych, a także innych organizacji społecznych. Na portalu  dowiemy się o tym, dlaczego i jak założyć fundusz wieczysty, uzyskamy użyteczne wska-
zówki i publikacje oraz odnajdziemy kontakty na istniejące w Polsce organizacje dysponujące już kapitałem żelaznym wspierającym lokalną aktywność.
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www.inicjatywyspołeczne.org.pl
Portal Fundacji Akademii Inicjatyw Społecznych powołanej przez konsultantów Programu Integracji Społecznej (komponent PPWOW). Misją akademii 
jest kontynuacja rozpoczętych w ramach programu działań oraz upowszechnianie i rozwijanie osiągnięć w zakresie rozwoju lokalnego dla lokalnych 
społeczności wiejskich. Na tej stronie znaleźć można informację m.in. o zespole specjalistów rozwoju lokalnego, zapoznać się z przykładami projektów 
udanej animacji lokalnej aktywności.



Rozdział 5

Jak pisać, aby wygrać

Kilka dobrych rad dla realizatorów projektów społecznych
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Dwóch murarzy kładło cegły przy wznoszonym budynku. Jeden był w złym humorze, a drugi pogwizdywał 
przy pracy. Zaciekawiony obserwator podszedł do pierwszego i zapytał, co robi. Mężczyzna odpowiedział: „Nie 
widzisz? Kładę cegły”. Wtedy obserwator podszedł do drugiego murarza i zapytał: „Co robisz?” Mężczyzna od-
powiedział: „Nie widzisz? Buduję katedrę”. 

1.  PLANOWANIE PROJEKTU
Wielu uważa, że planowanie to marnowanie czasu, bo życie i tak zweryfikuje działania. Jednak brak przy-
gotowania zwykle drastycznie zmniejsza szanse na skuteczne działanie. Planowanie zmusi nas do myśle-
nia o przyszłości (sytuacje rzadziej nas zaskoczą, możemy się uchronić przed katastrofą), pomoże ustalić 
następny krok (wiemy, co nas czeka), umożliwi lepszą kontrolę działań (będą bardziej spójne i konse-
kwentne), ułatwi współpracę w zespole (wszyscy wiedzą, co do nich należy) oraz efektywne gospodaro-
wanie energią ludzi i innymi zasobami.

2.  ZANIM ZABIERZESZ SIĘ ZA PLANOWANIE, ODPOWIEDZ SOBIE NA WAŻNE PYTANIA

Gdzie jesteśmy?   Powinniśmy dokonać analizy problemu, z którym chcemy się zmierzyć. Musi to 
być konkretny, „namacalny” problem, istniejący „tu i teraz”. 

Dokąd zmierzamy?  Musimy określić cele i rezultaty, jakie chcemy osiągnąć dzięki projektowi. Mają one 
być jednoznacznie i precyzyjne zdefiniowane, a jednocześnie zgodne z misją na-
szej organizacji.

W jaki sposób?   Wiele dróg może prowadzić do celu. Warto wybierać te, które pozwalają efektyw-
nie wykorzystać zasoby organizacji i szanse, jakie daje otoczenie. To zapewni osią-
gnięcie rezultatów niskim – w stosunku do efektów – nakładem sił i środków.

Gdy zastanowimy się nad powyższymi problemami, łatwiej odpowiemy sobie na pytania ściśle „ope-
racyjne”: co trzeba zrobić? kiedy i jak to zrobić? kto powinien to zrobić? skąd wziąć środki na realizację? 
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Dobrze zaplanowany i udokumentowany projekt ułatwia także szukanie partnerów do współpracy, m.in. 
sponsorów, ponieważ bardziej przekonująco możemy zaprezentować nasze zamierzenia komuś „z ze-
wnątrz”.

3.  O PROJEKCIE W PIGUŁCE 
Struktura projektu, czyli co planować

Rzetelność przeprowadzonej diagnozy problemu świadczy o wiarygodności orga-
nizacji, która potrafi zobaczyć nie tylko„wierzchołek góry lodowej”, ale też dostrzec
przyczyny problemu. W ten sposób możemy przekonać innych do współpra-
cy w realizacji tego a nie innego projektu. Źle postawiona diagnoza na etapie 
planowania skutkować będzie wyborem działań lub metod, które nie przyniosą 
trwałych rezultatów. 
     
Cele, wyznaczając kierunek pożądanych zmian wskazują na sposób realizacji pro-
jektu. Dobrze określone zadecydują o tym, czy rezultaty podjętych działań będą 
trwałe. Umożliwią nam również nawiązanie dialogu ze sponsorem, benefi-
cjentem czy partnerem, pokazując im, iż naszymi pomysłami, marzeniami, am-
bicjami wpisujemy się w ich cele i obszary aktywności.  

Rezultaty są miarą naszego sukcesu. Planowanie rezultatów wymaga szcze-
gółowości i odpowiedzialności – na etapie pozyskiwania środków zazwy-
czaj staramy się wykazać dużo efektów, ale należy pamiętać, iż będą one 
podstawą rozliczania. Ilość i zakres rezultatów do osiągnięcia ma wpływ na 
decyzje innych podmiotów w sprawie współudziału w realizacji. Rezultaty 
powinny dać się zmierzyć, tak by w wymierny i weryfikowalny sposób pokazywały
zmiany, jakie nastąpiły w efekcie naszego działania.
 

Problem
„Nie ma problemu, 
nie ma projektu”

Rezultaty
„Mądry nie uwierzy, 
jak nie zmierzy”

Cele
„Podążać we 
właściwym 
kierunku”
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Działania to kroki do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów, etapy projektu. Me-
tody to sposób wykonania działań. Istotną rzeczą jest wyodrębnienie jednolitych 
rzeczowo zadań, bo to pozwoli podzielić projekt na etapy. Realizacja staje się 
wówczas łatwiejsza do zaplanowania, skoordynowania i przypisania odpowie-
dzialności poszczególnym członkom zespołu. Warto tak określać zadania, aby do-
strzegać efekty poszczególnych etapów projektu. Charakter działań wskazuje 
na innowacyjność projektu wobec alternatywnych rozwiązań i może zwięk-
szyć szanse uzyskania dotacji. 
Przy planowaniu zadań warto rozważać alternatywne metody realizacji – to 
umożliwi wybór rozwiązań, które są albo tańsze, albo bardziej trwałe lub też od-
powiednie do możliwości realizatorów. Tylko dzięki metodom dostosowanym do 
konkretnej sytuacji możemy osiągać lepsze korzyści  dla otoczenia. To one mogą 
przesądzić o tym, iż projekt zyska partnerów lub dofinansowanie.
 
Promocję powinniśmy adresować do beneficjentów programu i lokalnej społecz-
ności, która nie bierze bezpośredniego udziału w realizacji projektu lub nie party-
cypuje w efektach oraz do instytucji (społeczności) zewnętrznych. Promocja legi-
tymizuje realizatorów, zapewnia lepszą ocenę efektów pracy oraz zwiększa 
akceptację dla nowych inicjatyw. 
Informacja – to nasz plan komunikowania się z beneficjentami, zespołem, part-
nerami. Warto zadbać o stałe formy informacji (mailing, spotkania, ulotki), a także 
rozważyć możliwość cyklicznych (np. po zakończeniu poszczególnych etapów 
projektu), komunikatów z realizacji działań. 

Monitoring to systematyczne obserwowanie procesu realizacji projektu i zbiera-
nie danych do analiz, natomiast ewaluacja to badanie przyczyn rozbieżności mię-
dzy zaplanowanymi a rzeczywistymi rezultatami. Dzięki tym narzędziom moż-
na zapewnić wysoką jakość realizacji projektu oraz kontynuację działań, 
uwzględniając zdobyte doświadczenia. W projektach dłuższych wskazane są 

Działania
i metody
„Co robić i jak robić
– oto jest pytanie”

Promocja 
i informacja
„Rób dobrze 
i głośno o tym mów” 

Monitoring 
i ewaluacja
„Jak jest 
i dlaczego tak jest”
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okresowe spotkania zespołu poświęcone omówieniu wyników monitoringu, tak 
aby dostosowywać działania do bieżącej sytuacji.

Dobrze zbudowany harmonogram pracy zawiera takie informacje, jak: nazwa za-
dania, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, osoba odpowiedzialna za realizację. 
Harmonogram dowodzi naszych umiejętności organizacyjnych i zarząd-
czych, umożliwia bieżącą kontrolę postępów.

Budżet to finansowa prezentacja projektu, jest jego „krwioobiegiem”. Odpowia-
da nie tylko na pytanie, ile będzie kosztował projekt, ale też pokazuje na-
sze umiejętności zarządzania zasobami (czy musimy kupować książkę, aby ją 
przeczytać?)  oraz wskazuje na źródła finansowania. Umiejętność zarządzania 
zasobami to sztuka tworzenia montażu finansowego i generowania potencjału
lokalnego, który poza środkami zewnętrznymi można wykorzystać do wdrażania 
projektu. 

Przyjęło się, że projekt to wniosek o dotację lub przedsięwzięcie finansowane ze środków po-
mocowych. Nic bardziej mylnego. Projekt jest metodą pracy i zarządzania organizacją. Dla osób 
realizujących przedsięwzięcie jest ono przede wszystkim:
 Możliwością spełniania ambicji zawodowych: to okazja do zaproponowania innych niż standar-

dowe i rutynowe rozwiązania i metody realizacji. Projekt daje sposobność zrealizowania tego sa-
mego, co robimy na co dzień w naszej organizacji, ale bez ograniczeń finansowych lub kadrowych.
Pozwala więc na rozwiązania innowacyjne.

 Metodą wprowadzania zmian jakościowych: projekt powinien zakończyć się trwałymi rezul-
tatami po zakończeniu finansowania. To nie tylko bezpośrednie efekty naszych działań (np. szko-
lenia dla osób bezrobotnych), ale także skutki długofalowe (poprawa sytuacji materialnej bezro-
botnych z tytułu podjęcia pracy). Mogą to być także nowe instytucje, programy, metody i formy 
współpracy.

Harmonogram
„Kto, co, kiedy”

Budżet
„Ile to będzie 
nas kosztowało?”
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 Impulsem do nowych działań: realizacja projektu zazwyczaj wyzwala nowe obszary aktywności. 
Zakończone sukcesem przedsięwzięcie często inspiruje do nowych, np. zbudowanie drogi w so-
łectwie zachęca społeczność do rozbudowy infrastruktury (chodniki, oświetlenie itp.).

 Sposobnością do współpracy lokalnej: projekt jest okazją do włączania lokalnych partnerów na 
etapie planowania, realizacji i oceny. Działanie krótkoterminowe, określone co do formy, metod, 
celów i korzyści pozwala łatwiej przekonać partnerów. Uczy nas także współpracy, to zaś umożliwi 
w przyszłości współpracę długoterminową.

 Projekt jako element „zarządzania poprzez cele” (ZPC): w klasycznej strukturze zarządzania 
mamy do czynienia z kilkoma szczeblami. Osoby wykonujące poszczególne czynności podlegają 
kierownikom niższego szczebla. Wdrażanie zadań wymaga ustaleń i uzgodnień pomiędzy kierow-
nikami różnych szczebli i wydziałów. Zazwyczaj to proces długotrwały i rodzący różnorodne kon-
flikty. Powołanie zespołów zadaniowych (grup projektowych) umożliwia „spłaszczenie” struktury
zarządzania. Grupa pracuje niezależnie od struktury organizacyjnej, upraszczając proces zarządza-
nia. Odpowiedzialność jest czytelnie rozdzielona. Wiemy, kto, kiedy i jak wykonuje zadanie. Osoby 
pracujące w zespołach dokonują ustaleń we własnych wydziałach, zapewniając sprawny przepływ 
informacji pomiędzy zespołem projektowym a strukturami organizacyjnymi, zaś szef zespołu za-
pewnia przepływ informacji pomiędzy kierownikami i szefami instytucji.

4. PISANIE WNIOSKU O DOTACJĘ, CZYLI JAK KONSTRUOWAĆ OFERTĘ DLA SPONSORA 
W planowaniu projektu chodzi przede wszystkim o to, byśmy sami uzgodnili i uporządkowali nasz spo-
sób myślenia o problemie i sposobie jego rozwiązania. Przy pisaniu wniosku o dotację pojawia się kolejna 
trudność: musimy do pomysłu przekonać osoby spoza naszego środowiska, które o problemie wiedzą 
tyle, ile sami pozwolimy im się dowiedzieć. We wniosku projekt (plan działania) musi być opisany w taki 
sposób, aby uwzględnić również cele i sposób myślenia sponsora. To często kluczowe dla skuteczności 
starań o dofinansowanie. Niezależnie od tego, do jakiego sponsora kierujemy wniosek o dotację, składa
się on zwykle z następujących części:
 informacja o organizacji składającej wniosek,
 charakterystyka problemu,
 uzasadnienie projektu,
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 oczekiwane zmiany,
 beneficjenci projektu,
 cele projektu,
 metody wdrażania projektu,
 harmonogram,
 monitoring i ewaluacja,
 budżet.

Jeśli koncepcja projektu jest przemyślana, uzgodniona i opracowana w formie planu, czas pisania 
wniosku o dotację uzależniony jest tylko od umiejętności pracy na komputerze. 

5. KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH, ZANIM ZACZNIEMY PISAĆ WNIOSEK
  

Planowanie i realizacja projektów to zadanie dla zespołu. Choć nasze pomy-
sły wydają nam się zwykle najlepsze, to zamiana ich na realne działania zwykle 
bywa bardzo trudna. Nawet najlepszy pomysł nie przerodzi się w realny projekt, 
jeśli ludzie nie uznają go za ważny, potrzebny, nie zidentyfikują się z nim.

Problemy wokół nas zwykle są zbyt skomplikowane, żeby dało się je rozwią-
zać jednym i jedynym projektem. To raczej program działania obejmujący 
zestaw projektów daje taką szansę. Warto o tym wiedzieć! Program – to plan 
działań mających rozwiązać złożony problem. Projekt – to tylko wycinek progra-
mu, plan działań, które rozwiążą wybrany aspekt problemu. Za 20 tys. zł nie da się 
zlikwidować problemu bezrobocia w gminie. Jednak ta kwota może być istotna 
dla realizacji projektu przekwalifikowania grupy bezrobotnych.

Planowanie i realizacja projektów stają się znacznie łatwiejsze, jeśli zaczy-
namy od rozmów: wymiany spostrzeżeń, poglądów, opinii, dyskusji o tym, 
co uważamy za ważne, cenne, a co za niepożądane. Chociaż patrzymy na to 

Zespół, 
a nie solista

Nie wszystko 
od razu, 
czyli nie mylić 
programu z projektem

Uzgodnienia, 
czyli pożytki 
z rozmawiania
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samo, często widzimy co innego. To najczęściej nie zła wola, lecz różnice w naszym 
doświadczeniu, wartościach i priorytetach powodują, że rzeczywistość odbieramy 
różnie i inaczej widzimy ją w naszych marzeniach. Uzgodnienie tych „subiektyw-
nych światów”, ustalenie, co jest problemem i jak powinniśmy go rozwiązać – to 
więcej niż połowa sukcesu. Uzgodnić musimy zwłaszcza: jak jest, jak powinno być, 
w jaki sposób osiągnąć cel.
Nawet jeśli mamy najszlachetniejsze intencje, uszczęśliwianie ludzi bez ich 
wiedzy i zgody zwykle nie przynosi oczekiwanych efektów. Dlatego projekt 
powinien wychodzić od znalezienia razem z zainteresowanymi odpowiedzi na py-
tanie: czego potrzebują i jak można im pomóc. To, że chcemy stworzyć dla grupy 
młodzieży koło miłośników literatury francuskiej, nie musi oznaczać, że oni tego 
potrzebują i chcą. 
Jeśli uzgodnimy z zainteresowanymi, czego potrzebują, pozostaje do uzgodnie-
nia, co chcemy razem osiągnąć. Jeśli cel będzie określony precyzyjnie, szanse po-
wodzenia rosną.

Jeśli uzgodniliśmy w zespole, na czym polega problem i jaka jest pożądana wizja 
docelowa, trzeba sposób rozwiązania problemu tak opisać we wniosku o dotację, 
żeby przekonać sponsora, że nasz projekt jest zgodny z jego celami.

Projekty społeczne są próbą rozwiązania problemów grup, które znajdują się 
w gorszej sytuacji niż inne. Stąd często towarzyszy im filozofia„patrzcie, jacy jeste-
śmy biedni i potrzebujący”. Opisując we wniosku problem w taki sposób „że dalej 
się nie da żyć” wierzymy, że dramatyzm sytuacji wystarczająco zmotywuje spon-
sora. To często nadzieja złudna. Kryteria oceny wniosków są bardziej zorientowane 
na realizm projektu: jeśli cel jest np. nieprecyzyjny, sponsor naraża się na ryzyko 
dofinansowania działań, których efekty trudno będzie określić. Skąd ma wiedzieć,
że dobrze wydał swoje pieniądze? 

Wniosek o dotacje
jako oferta współpracy 
dla sponsora

Realizm ponad 
emocjami
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Już na poziomie planowania warto przy każdym działaniu opisać wskaźniki, 
umożliwiające poznanie, w jakim stopniu działanie przyniosło oczekiwany efekt. 
Monitoring pozwoli sprawdzać na bieżąco, czy idziemy we właściwą stronę. Mo-
żemy korygować działania i unikamy katastrof. Sponsor ma większe gwarancje, że 
dofinansowywany projekt powiedzie się.

6. JAK PISAĆ, ABY WYGRAĆ?

Nie ma gwarantowanego sposobu pisania wniosków. Nie należy konstruować 
wniosku w oparciu o wypracowane kilka lat wcześniej reguły, bo np. zapropo-
nujemy mało nowoczesne rozwiązania i metody realizacji lub popełnimy błędy 
formalne albo nie dołączymy niezbędnych nowych dokumentów. 

Zanim zaczniesz wypełniać formularze, zapoznaj się z podstawowymi informacja-
mi o sponsorze:
 kto daje (jaki jest charakter instytucji dotującej),
 na co daje (jakie działania są priorytetowe dla tej instytucji),
 komu daje (jakie instytucje mają największe szanse), 
 komu już dał,
 jakie stawia warunki (formalne, merytoryczne).

Zapoznaj się z zaakceptowanymi przez sponsora wnioskami, porozmawiaj 
z tymi, którzy współpracowali ze sponsorem. Poznasz wówczas specyfikę organi-
zacji, z którą zamierzasz nawiązać kontakt.

Sponsor opisując swoją misję, cele i metody działania zwykle stara się jasno wyło-
żyć sposób podejścia do problemów, które go interesują. Często wystarczy prze-
czytać, przemyśleć i podjąć decyzję, czy „jest nam po drodze”. Wygrywają na ogół 
te wnioski, które jasno i przekonująco dowodzą, że dofinansowanie tych działań

Monitoring 
i ewaluacja

Zasada 1: 
unikaj rutyny

Zasada 2: 
poznaj sponsora

Zasada 3: 
zrozum sponsora
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realizuje cele sponsora. Dla zrozumienia intencji sponsora zapoznaj się z zasadami 
konkursu grantowego (za co będą oceniać wniosek). Częstym błędem jest trakto-
wanie dotacji jako źródła finansowania statutowej działalności organizacji wnio-
skującej. Jeśli nasz projekt zostanie tak sklasyfikowany, szanse na grant zmniej-
szają się.

Wniosek o dotację jest zaproszeniem do współpracy. Postaraj się, aby twoje zapro-
szenie było inne niż te, które czyta sponsor. Bądź kreatywny: generuj pomysły, szu-
kaj rozwiązań tańszych, trwalszych, odpowiednich dla środowiska itp. Pamiętaj, że 
dobry pomysł to solidna podstawa dobrej pracy, bo sponsorzy szukają nowych 
pomysłów na stare problemy.

Jeśli chcesz być zrozumiały, pisz językiem sponsora, a nie swoim. Używaj jego sfor-
mułowań i definicji. Kilka rad:
 nie ma rzeczy oczywistych, jasnych i zrozumiałych dla wszystkich,
 czytający twój wniosek na pewno nie wie tego, co ty,
 czasem każda część wniosku czytana jest przez różne osoby, które nie mają 

wglądu w całość projektu,
 zanim wyślesz wniosek, daj go do przeczytaniu osobie, która nie jest z „branży”. 

Spytaj, czego nie rozumie, co się jej podoba lub nie. 

Po napisaniu aplikacji, zastanów się, czy projekt jest:
 wyczerpująco opisany,
 spójny i realistyczny,
 wiarygodny,
 dobrze „opakowany” – ładnie i czytelnie napisany, zawierający klarowne załącz-

niki, dostarczony w estetycznej formie itp.
 napisany zrozumiale.

Zasada 4: 
bądź kreatywny

Zasada 5: 
bądź zrozumiały

Zasada 6: 
bądź obiektywny



Jak pisać, aby wygrać  151

Zastanów się, czy będąc sponsorem, dałbyś pieniądze na tak opracowany 
wniosek. Zastanów się, co w nim jest dobrego i ... poszukaj jego słabych stron. 
Zrób analizę SWOT wniosku. Popraw to, co jest jego słabością, zaakcentuj mocne 
strony przedsięwzięcia. 

Postaw na wiarygodność nie tylko wniosku, ale również organizacji. Wiarygodność 
budujemy poprzez:
 zaprezentowanie właściwych kompetencji,
 wskazanie dotychczasowych osiągnięć, które gwarantują kolejny sukces,
 współpracę z partnerami – uwiarygodniają oni naszą organizację oraz projekt 

– jego ważność dla wielu instytucji,
 prezentację siły organizacji: dotychczasowe działania finansowane ze środków

własnych i zewnętrznych,
 spójność projektu – umiejętność widzenia „całości”,
 konstruowanie realnego budżetu (nie zawyżony i nie zaniżony),
 wygląd wniosku: stylistyka, język, schludność i uporządkowanie dokumentów.

Przed wysłaniem sprawdź, czy wniosek spełnia reguły i zasady konkursu. Nie ma 
nic bardziej denerwującego niż odrzucenie wniosku z powodów formalnych. 
Musisz wypełnić formularz zgodnie z oczekiwaniami – jeśli np. sponsor pisze, że 
arialem, to pisz arialem. Zadbaj o wymagane załączniki (obowiązkowe) i te, które 
uwiarygodniają nas lub projekt (dodatkowe). Postaraj się, aby wniosek dotarł do 
adresata najpóźniej na dzień przed ostatecznym terminem. Nie wszystkie reguły 
konstruowania budżetu projektu znajdziesz w wytycznych – zapoznaj się z pol-
skimi przepisami księgowymi i ogólnymi wytycznymi programów pomocowych. 
Uważaj na zdania małym drukiem, które często mówią o mniej istotnych zobo-
wiązaniach, ale ich niewypełnienie może spowodować gorszą ocenę wniosku lub 
– w przyszłości – realizacji projektu. 

Zasada 7: 
buduj zaufanie 
i wiarygodność

Zasada 8: 
przestrzegaj reguł
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Często działania opisywane we wniosku mają się nijak do budżetu. To poważny 
zarzut, który zwykle dyskwalifikuje wniosek. Budżet powinien być:
 zgodny z opisem i logiką działań,
 zgodny rachunkowo (częsty błąd!),
 wyrażony we właściwej walucie,
 uwzględniający zasady naliczania lub nienaliczania VAT,
 czytelny i jasny,
 uwzględniający ograniczenia i warunki sponsora.

Czytający budżet potrafi ocenić, na ile jesteśmy organizacją silną, wiarygodną,
dobrze ocenianą przez lokalnych partnerów i przygotowaną do realizacji projektu. 
Dostrzeże wszystkie pozycje zawyżone lub nieodpowiadające logice projektu...

Pamiętaj, że wiara cuda czyni, więc uwierz w siebie! Sponsorzy lubią zwycięzców, 
więc wykaż się sukcesami. Pamiętaj, że będziesz współpracował nie z programem 
pomocowym, a z ludźmi, którzy tak jak my nie lubią problemów i narzekań. Zasta-
nawiając się, dlaczego sponsor odrzucił wniosek, szukaj również przyczyn swoich 
sukcesów. W kolejnych działaniach pomoże to wykorzystać twoje mocne strony 
lub zniwelować słabe. Pamiętaj również, że pisanie wniosków jest tak samo ruty-
nową czynnością jak wiele innych. Dlatego nie zrażaj się, jeśli nie uzyskasz wspar-
cia za pierwszym czy piątym razem. Podobno tylko co dziesiąty wniosek uzyskuje 
dofinansowanie. Jednocześnie często dla organizacji nieuzyskanie grantu powo-
duje, że znajduje rozwiązanie na poziomie lokalnym. I to jest największy sukces 
wynikający z pisania wniosków.

Opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

Zasada 9: 
rzetelny budżet, 
czyli kryterium 
prawdy

Zasada 10: 
szczęście sprzyja 
lepszym
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11pytań bez łatwych odpowiedzi

Co sądzą lokalni liderzy o integracji społecznej
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– JAKIE WYZWANIA POWINNA WYZNACZAĆ SOBIE AKTYWNA GMINA?
Adam Krawiec, szachista, społecznik z Wadowic Górnych (woj. podkarpackie): – Wyzwaniem dla każdej 
aktywnej gminy jest zrównoważony rozwój wspólnoty lokalnej. Rozumiem przez to modernizację infrastruktury 
komunalnej i jednoczesne inwestowanie w substancję społeczną: dzieci, młodzież, dorosłych, starszych – nieza-
leżnie od formy, w jakiej będzie to czynione. Zharmonizowanie tych dwóch obszarów stanowić będzie znako-
mitą bazę do budowania społeczności kreatywnej, odnajdującej się w zmieniającej się rzeczywistości, mającej 
satysfakcję z wyboru miejsca, w którym realizuje swoje marzenia i ambicje. Niestety, społeczności wiejskie stoją 
przed problemem wykluczenia społecznego, a dynamiczny rozwój technologii, środków komunikacji społecznej, 
oferty wykorzystania czasu wolnego w dużych miastach sprawiają, iż dystans miedzy miastem a wsią ciągle się 
powiększa. Dlatego aktywna gmina musi być katalizatorem, który uaktywnia społeczny potencjał. Jej działania, 
ze względu na specyfikę wiejskich społeczności, muszą skupiać się nie tylko na wsparciu organizacyjnym różnych
inicjatyw, ale także materialnym, które dla animatorów życia społecznego powinno być swoistą „wędką”. Na co 
zwracać uwagę? Jakie priorytety wybrać? Bogactwem każdej społeczności jest młodzież. Jeżeli uda się nam włą-
czyć młodych ludzi w nurt życia społecznego, pokaże się jej, że rodzinna miejscowość może być atrakcyjnym miej-
scem, zapewne przełoży się to na relacje z dorosłymi, a od tego już niedaleka droga do generowania i wdrażania 
pomysłów, które umożliwią konsensus pomiędzy marzeniami a codzienną rzeczywistością…

– CO HAMUJE AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ W WIEJSKICH GMINACH?
Paweł Batycki, nauczyciel z Brzostka (woj. podkarpackie): – Czynników jest wiele, jednak trzy są moim zda-
niem szczególnie istotne: brak motywacji, niskie poczucie własnej wartości oraz lęk przed zmianami. Spotykam się 
z nimi w pracy z młodzieżą bardzo często. W młodych ludziach, którzy dotychczas nie byli angażowani w życie 
społeczności i którzy nie mają zorganizowanego w sensowny sposób czasu wolnego, rodzą się kompleksy, poczu-
cie, że nic się nie dzieje i nic ciekawego zdarzyć się nie może. W ich życie wkrada się nuda. Próbują zagospodarować 
czas oglądaniem telewizji, grami komputerowymi i Internetem – ten kolorowy świat w połączeniu z ich codzien-
nością rodzi kompleksy. Żeby nie pogłębiać tej sytuacji, potrzebny jest ktoś i coś – jakieś zdarzenia, które pokażą 
młodzieży inną perspektywę postrzegania rzeczywistości i siebie samych, dadzą im ducha do działania, wyzwolą 
energię. To właśnie próbowałem robić w swoim projekcie – pokazywać im inną perspektywę, angażować, mówić, 
jacy są świetni i ile mogą. Czy wyszło? Obserwując entuzjazm młodzieży do kolejnych działań, chyba tak.
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– CZY WARTO STAWIAĆ SOBIE AMBITNE CELE, NIE BAĆ SIĘ WYZWAŃ?
Honorata Nagórka, prezes Stowarzyszenia na rzecz Wszechstronnego Rozwoju i Pomocy Mieszkań-
com Gminy Staroźreby „Pomóżmy Innym” (woj. mazowieckie): – „Człowiek jest tyle wart, ile może dać z sie-
bie innym” – ta maksyma jest moim życiowym mottem. Nie wolno rezygnować z ambitnych działań! Chcę, aby to, 
co robię, dawało mi satysfakcję, a jednocześnie przyczyniało się do polepszenia życia ludzi, którzy mnie otaczają. 
Nieustannie śledzę losy najmłodszych i najstarszych mieszkańców gminy. Poznaję ich zainteresowania i potrzeby, 
myślę co mogłabym zrobić, aby pomóc im je zrealizować. To właśnie z ich potrzeb wynikają pomysły działań. 
Zachęcam do współpracy władze lokalne. Staram się, by przedsięwzięcia realizowane przez moje stowarzyszenie 
miały pozytywny wpływ na mieszkańców gminy i przyczyniały się do poprawy życia na wsi. Wiem, jak to waż-
ne szczególnie dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych czy chorych. Jestem także aktywnym członkiem 
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej, które obejmuje zasięgiem obszar sześciu gmin. Staram się, by Staroźreby 
miały jak najwięcej korzyści z przynależności do tej organizacji, by rozwijały się na wielu płaszczyznach. To dlate-
go m.in. zainicjowałam powstanie pięciu świetlic środowiskowych w gminie. Stowarzyszenie „Pomóżmy Innym” 
napisało i realizuje także projekt „Szansa dla mamy”, skierowany do matek dzieci niepełnosprawnych. Obejmuje 
szkolenia dla mam i opiekę wolontariuszy nad ich dziećmi. Jestem pewna, że życie da mi jeszcze wiele ambitnych 
pomysłów.

– CO PRZESZKADZA DZIAŁAĆ W ŚRODOWISKU LOKALNYM?
Ryszard Dawidowski, sołtys Kartkowa (woj. pomorskie): – Największą trudnością w realizacji projektu stwo-
rzenia placu zabaw dla dzieci i miejsca spotkań mieszkańców Kartkowa było wcielenie w życie jego idei – integracji. 
Aby w naszej społeczności ten proces się rozpoczął, musieliśmy najpierw zmierzyć się z jego przeciwieństwami, tj. 
konfliktami, zwaśnionymi rodzinami, problemem alkoholowym. To bardzo częste bariery w działaniu. Opracowa-
liśmy program, który uwzględniał różnice w poglądach mieszkańców wsi i dążył do pogodzenia i poszanowania 
ich interesów. Formuła tego projektu była nie tylko otwarta, ale – co równie ważne – atrakcyjna, bo dzięki temu 
zwiększyliśmy liczbę uczestników projektu. W ten sposób jeszcze bardziej zbliżyliśmy się do idei Programu Integracji 
Społecznej. Dużą rolę odegrał również koordynator projektu – prócz technicznej realizacji przedsięwzięcia dbał 
o właściwy kierunek działań. Bardzo ważne jest, aby była to osoba bezkonfliktowa, tolerancyjna i empatyczna.

Dzisiaj można obserwować efekty. Osoby, które przed realizacją projektu i w jego trakcie były w konflikcie,
wspólnie bawią się na nowym placu zabaw. Do nowego „centrum wsi” przychodzi babcia z wnuczkiem, tam spo-
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tyka inną babcię z wnuczkiem, jej wnuczek pochodzi z rodziny z problemem alkoholowym, do obydwu babć dołą-
cza się sąsiadka, obok dzieci i młodzież grają w siatkówkę, kibicuje im niepełnosprawny mieszkaniec wsi. Wszyscy 
spotkali się w jednym miejscu i rozmawiają ze sobą… 

– CZEGO LOKALNI LIDERZY POTRZEBUJĄ DO SKUTECZNEGO DZIAŁANIA?
Lucjan Idec, prezes Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień”, gmina Zaleszany 
(woj. podkarpackie): – Na wsi zwiększa się liczba organizacji pozarządowych, coraz więcej jest liderów społecz-
nych, którzy chcą zmieniać otoczenie. Ich problemem jest to, że często nie mają z kim współpracować. Wspólnoty 
lokalne wprawdzie oczekują nowych usług społecznych, chcą mieć place zabaw, świetlice, przedszkola, boiska, ale 
bardzo trudno porwać ludzi, by włączyli się do działań – brakuje kapitału społecznego. Wiele organizacji uderza 
głową w mur i zaczyna „obumierać” – zwłaszcza, że dodatkowo ma problemy z aplikacją środków. Często starcza 
ich zaledwie na refundację poniesionych kosztów. Trudno im pozyskiwać sponsorów – duże organizacje w dużych 
miastach mają szanse na wsparcie biznesu, małe i lokalne – nie dają sponsorowi wystarczającej gwarancji, że do-
brze wykorzystają jego pieniądze, mają w jego oczach mniejszą wiarygodność. Liderzy lokalni chcieliby korzystać 
z programów pomocowych, ale często nie mają do tego przygotowania ani też do samodzielnej realizacji zadań, 
wymagających umiejętności nadzorczych, zarządczych, wiedzy prawnej i finansowej. Potrzebne są instytucje
lub organizacje, podnoszące kompetencje liderów (odpowiednie centra szkoleniowe, więcej fundacji szkolących 
w zakresie prawa, finansów, zarządzania itp.). Mogłyby też liderom pomagać samorządy, np. informować, gdzie 
w regionie możliwe są bezpłatne szkolenia, wspierać w aplikacji o środki pomocowe, bo najczęściej mają odpo-
wiednich fachowców, włączać organizacje do własnych konkursów. I wreszcie – tworzyć dobrą atmosferę do two-
rzenia lokalnych partnerstw, bo tylko wspólne działanie różnych podmiotów społecznych przyniesie dobre efekty. 
Teraz jest tak, że samorządy mają na ogół sztywne wydatki budżetowe, w których priorytetem jest infrastruktura 
– drogi, kanalizacja, chodnik. Dofinansowaniem działań społecznych, integracją i aktywizacją mieszkańców, są 
zainteresowane znacznie mniej… A powinno im – we własnym interesie – zależeć na współpracy z organizacjami, 
bo mogą one uzupełniać społeczną ofertę gmin, poszerzać ją, przejmować wiele działań. 

– JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z INNYMI, BY REALIZOWAĆ PROJEKTY SPOŁECZNE? 
Anna Mikrut, prezes Stowarzyszenia KGW w Dzwonowej (woj. podkarpackie): – Nasze stowarzyszenie 
postawiło sobie za cel, aby wszystkie działania opierały się na partnerstwie. Przykładem jest współpraca z OSP 
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i GOPS – z tymi instytucjami realizowałyśmy projekt urządzenia w starej szkole centrum kulturalnego i edukacyj-
nego wsi. Nawiązujemy też kontakty z innymi stowarzyszeniami i wymieniamy się doświadczeniami. Dzięki pro-
mocji stowarzyszenia w prasie jest duże zainteresowanie naszą działalnością w Dzwonowej i gminach sąsiednich. 
Wciągamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w naszych przedsięwzięciach, do działalności na rzecz integracji śro-
dowiska. Zachęcamy młode pokolenie do zdrowego trybu życia, zwracamy uwagę na ograniczanie czasu przy 
komputerze. Czego unikać w pracy społecznej? Przede wszystkim konfliktu między członkami organizacji, partne-
rami, władzami gminy. Dobra współpraca z gminą to połowa sukcesów naszego stowarzyszenia.

– CZY MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT? OD CZEGO ZACZĄĆ, BY WOKÓŁ NAS BYŁO LEPIEJ, 
MĄDRZEJ I PIĘKNIEJ?
Barbara Piłat, kierownik OPS w Józefowie nad Wisłą (woj. lubelskie): – Bez względu na płeć, wiek, stan 
zdrowia, przynależność wyznaniową czy etniczną towarzyszy nam chęć zmiany otaczającego świata. Zastana-
wiamy się, czy to wykonalne? Na początku musimy uświadomić sobie, że nic od świata nam się nie należy, że to nie 
świat ma się zmienić, ale my musimy zmienić swój tok myślenia. Życie jest swego rodzaju wyzwaniem. Oczywiście 
w drodze do sukcesu – zadowolenia, spełnienia marzeń i celów – nie brakuje porażek. Porażka jest tylko etapem 
w drodze do samorealizacji, chwilową przeszkodą, której trzeba „stawić czoło”. Porażki kształtują charakter, a więc 
mogą być pożyteczne. Trudności są nie do uniknięcia, dlatego nie można się im poddać. Aby któregoś dnia w pod-
sumowaniu życia można było powiedzieć: „odniosłem w życiu sukces”, jestem spełniony – trzeba zainwestować 
wysiłek, marzenia, odwagę, energię i czas. Porzucić nieuzasadnioną dumę, bo ludzie nazbyt dumni przegrywają 
swój los. Nigdy nie wątpić, że się uda. Nigdy nie mówić „nie”. Wtedy wysiłek zacznie owocować – to jedynie kwestia 
czasu. Wytrwale, z determinacją dążyć do celu. Sukces lubi czasem, by na niego poczekać. Ważne jest, aby porażka 
zwiększała determinację, żeby na popełnionych błędach czegoś się nauczyć.

Współżycie z ludźmi wymaga wielkiej umiejętności. W kontaktach z nimi mówimy o tym, czego chcemy, o swo-
ich problemach, bo właśnie to nas interesuje. Ale nie można zapominać, że oni nie różnią się od nas, ich także 
interesują własne sprawy. Trzeba przyjąć ich punkt widzenia, nauczyć się patrzeć i z pozycji rozmówcy, i własnej. 
Pozytywne myślenie – wyszukiwanie dobrych stron w tym, co się przydarza i otwarty umysł przyciągają pozy-
tywne rezultaty. Każdy z nas ma w życiu własną, niepowtarzalną drogę, misję do spełnienia. Kreujemy własne 
życie dokonując wyborów. Pragniemy urzeczywistnić marzenia. To nieosiągalne, jeśli nie uwierzymy we własne 
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możliwości. Mamy tylko jedno życie, które jest niczym innym, jak miarą upływającego czasu. Marnotrawić czas, to 
niszczyć własne życie.

– PO CZYM POZNAĆ, ŻE NASZE DZIAŁANIA PRZYNIOSŁY EFEKTY, ŻE „TU ZASZŁA 
ZMIANA”?
Anna Paluch z Błonia, radna gminy Koprzywnica (woj. świętokrzyskie): – By poznać zmiany, jakie za-
szły w Błoniu, wystarczy popatrzeć na kikuty pozostałe po zdewastowanym zakładzie pracy, który sąsiaduje ze 
zrewitalizowanym przez naszą społeczność parkiem. Brak zainteresowania i udziału w czymś pożytecznym wy-
zwala nudę, bezmyślność i wandalizm. Do wzniecenia pożogi wystarczy iskra. Do wyzwolenia energii, zapału 
i cech pozytywnych w ludziach czasami wystarczy iskierka trafnej inicjatywy, by zamiast psuć, zacząć naprawiać. 
Tak się stało w Błoniu. Ci sami ludzie, którzy zabawiali się niszczeniem, zaczęli zabawiać się naprawianiem i to ze 
zdwojoną energią, zapałem i satysfakcją. Porwała ich do tego właśnie iskra trafnej inicjatywy. Zespolenie wysiłków 
wszystkich w dążeniu do celu i wiara w sukces potrafi marzenia przemienić w rzeczywistość, a że w jedności siła, to 
i cel bliski… Wydawałoby się, że zło trudno jest okiełznać, że ogrom pracy, który został włożony w centrum rekreacji 
mógł być tak „uszanowany” jak pobliski zakład. Tak jednak się nie stało. Nikt tu nie dewastuje, nie śmieci. Wyda-
wałoby się, że ktoś tu ciągle stróżuje, a ten stróż to silny, odważny i budzący szacunek osobnik. Nie ma tu jednak 
żadnego stróża – siłacza. Stróżami są ci, którzy tu pracowali, a że pracowali niemal wszyscy mieszkańcy Błonia, to 
tych od dewastacji w Błoniu nie znajdziecie. Znajdziecie natomiast marzycieli, którzy snują plany dalszej rozbudo-
wy i upiększania, a że jest ich dużo i są razem, to pewnie ich marzenia staną się rzeczywistością. 

– CZY I JAK ZMIENIAJĄ WAS – LIDERÓW, DZIAŁANIA SPOŁECZNE?
Urszula Jędrzejczyk, prezes Stowarzyszenia RDEST, Bliżyn (woj. świętokrzyskie): – Działania społeczne 
weryfikują nasz obraz pracy społecznika. W zderzeniu z rzeczywistością często musi wykazać się cierpliwością, 
konsekwencją, a nawet uporem. Zawsze znajdą się malkontenci, którzy doszukują się ukrytych korzyści w inicjaty-
wach społecznika. Dlatego aby być wiarygodnym, oprócz poczucia misji trzeba przekazać innym, co konkretnego 
wyniknie dla każdego z proponowanych działań. Wtedy inni identyfikują się z naszymi pomysłami. Największą 
barierą w działaniach jest zazwyczaj ludzka nieufność, dlatego społecznik musi być osobą autentycznie zaanga-
żowaną w to, co robi. Wprowadzanie zmian w środowisku wymaga poświęcenia wiele czasu dla innych, często 
kosztem życia prywatnego i bliskich.
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Jednak praca społecznika daje wiele satysfakcji. Zostaje poczucie, że działalność na rzecz innych nie poszła na 
marne. Nawet jeśli z wielu osób tylko niewielka część pójdzie naszym tropem – to już sukces. A sukces jest impulsem 
do dalszej pracy, zaś wielką wartością jest kontynuowanie naszej misji przez innych.

– CZEGO SIĘ NIE UDAŁO DOKONAĆ W GMINIE? JAKA POWINNA BYĆ STRATEGIA PRZY-
SZŁYCH DZIAŁAŃ?
Danuta Potocka, gminny koordynator PPWOW, gmina Klimontów (woj. świętokrzyskie): – Przez trzy 
lata trwania Programu Integracji Społecznej w gminie Klimontów udało się zrealizować wiele ciekawych pomy-
słów. Powstały m.in. małe boiska sportowe, kluby zainteresowań, drużyna zuchowa, największy Park Katyński 
w Polsce. Niektóre z nich są z powodzeniem kontynuowane, jednak wśród nich były również przedsięwzięcia do-
raźne – skończyło się dofinansowanie, skończyły się działania. Niektóre zadania zintegrowały środowisko lokalne,
ale w niektórych przypadkach mocno je podzieliły. Nie powiodła się trwała integracja środowisk zamożniejszych 
mieszkańców ze środowiskami biednymi ani stworzenie regularnie działających świetlic – funkcjonowały tylko 
w trakcie trwania usługi. Nie udało się na tyle zmotywować i wyszkolić liderów miejscowych organizacji poza-
rządowych, aby efektywnie pozyskiwali fundusze na swoje pomysły i na kontynuację sprawdzonych inicjatyw 
– sądzą, że to samorząd powinien pozyskiwać i zabezpieczać dla nich fundusze… Myślę, jednak, że samorząd 
powinien wspierać liderów, grupy i organizacje w ich problemach, dbać o integrację w działaniach, dążyć do po-
głębiania i zacieśniania współpracy z organizacjami pozarządowymi, dawać im bodźce do dalszego działania, 
tak aby czuli się potrzebni i wiedzieli że w trudnych sytuacjach mogą liczyć na samorząd. W gminie Klimontów 
powinien powstać plan współpracy różnych podmiotów, odpowiadający na najważniejsze potrzeby i problemy 
społeczne – nie tylko w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

– JAK KORZYSTAĆ Z DOBRYCH WZORÓW DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH? PROSIMY O KILKA 
RAD DLA INNYCH. 
Robert Bąk, pedagog szkolny, animator działań z młodzieżą, Stowarzyszenie Przyjaznych Edukacji 
„Horyzont”, Zbydniów (woj. podkarpackie): – Nie zawsze trzeba samemu przecierać szlak, by wspiąć się na 
szczyt góry, bo może są już utarte ścieżki, które szybciej nas doprowadzą do celu. Ta metafora oddaje sens odpo-
wiedzi na to pytanie. Problemy społeczne są często podobne w różnych regionach Polski. Dobre pomysły na ich 
rozwiązywanie warto przenosić na grunt własny, korzystać z wypracowanych już modelowych rozwiązań. Wizyty 
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studyjne, które pozwalają poznać alternatywne rozwiązania, są jedną z polecanych przeze mnie form poznawa-
nia dobrych wzorów. Przenosząc wzorzec na swój grunt zawsze jednak trzeba pamiętać o jego uwarunkowaniach 
społecznych, gospodarczych, środowiskowych itd. Każdy pomysł trzeba zmodyfikować w zależności od potrzeb 
i oczekiwań własnego środowiska społecznego. Trzeba go po prostu w nie wpasować. 

Bywa i tak, że sposobem autorskich modyfikacji stwarzamy alternatywę, która staje się wzorcem dla innych.
Mówiąc inaczej – jeśli zobaczymy i poznamy inne „sprawdzone” rozwiązania i zastanowimy się nad własnymi 
uwarunkowaniami, zasobami, doświadczeniami, wówczas zazwyczaj wprowadzamy zupełnie nowe rozwiąza-
nie, „szyte na miarę” naszych potrzeb i możliwości. Do tego namawiam.



Rozdział  7

Zakończenie 

–  podsumowanie i statystyki
Jak wdrażano Program Integracji Społecznej
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2  Cechy położenia: (1) położenie wzdłuż dawnych lub aktualnych granic wojewódzkich, (2) przez teren jednostki nie przechodzi droga krajowa. Charakterystyka 
demograficzna: (1) współczynnik starości, (2) wskaźnik atrakcyjności migracyjnej, (3) wskaźnik feminizacji. Problemy gospodarcze: (1) dochody własne 
budżetu gminy na 1 mieszkańca, (2) stopa bezrobocia rejestrowanego, (3) zatrudnienie w rolnictwie, (4) udział ludności w gospodarstwach domowych 
związanych z gospodarstwem rolnym. Charakterystyka problemów społecznych: (1) wskaźnik „skolaryzacji” w wieku przedszkolnym, (2) wskaźnik po-
wszechności korzystania z pomocy społecznej, (3) frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich.

Program Integracji Społecznej był największym komponentem Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich (PPWOW), który został przygotowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
i był realizowany w latach 2007 – 2010 na podstawie umowy pożyczki z Bankiem Światowym. Pozostałe 
dwa komponenty PPWOW to: 

1) reforma Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
2) kampania informacyjno-promocyjna na temat problemów integracji społecznej. 

PIS oferował gminom pomoc finansową i skuteczne narzędzia rozwoju. Samorządy gminne otrzy-
mały wsparcie w projektowaniu lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, do ich dys-
pozycji był najlepszy możliwy know-how, eksperci, szkolenia, baza dobrych praktyk, a także wykwalifi-
kowani konsultanci, którzy na bieżąco współpracowali z gminami.

W realizacji PIS uczestniczyło 500 gmin wiejskich i miejsko- wiejskich z 13 województw. Zostały 
wybrane na podstawie czterech grup wskaźników2 związanych z cechami położenia geograficznego, 
demograficzną charakterystyką mieszkańców, problemami gospodarczymi oraz społecznymi. Usługi 
społeczne uruchamiane w wyniku programu skierowane były do trzech grup odbiorców: dzieci i mło-
dzieży, osób starszych i rodzin.  

Główne cele Programu Integracji Społecznej to:
 budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie strategicznego planowania i re-

alizowania lokalnej polityki społecznej, 
 poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług z zakresu integracji społecznej dla mieszkań-

ców gmin, 
 aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz integracji społecznej.
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W realizacji programu zastosowano następujące mechanizmy: 

DOBÓR BENEFICJENTÓW I ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Gminy uczestniczące w programie zostały wybrane na podstawie wskaźników zidentyfikowanych
przez zespół niezależnych ekspertów, specjalistów od polityki społecznej i obszarów wiejskich. Przy-
jęto założenie, by wszystkie wskaźniki były zobiektywizowane, dostępne w oficjalnej statystyce (m.in.
GUS), albo tworzone na podstawie jasnych, łatwo sprawdzalnych kryteriów. Podobnym mechani-
zmem posłużono się przy podziale środków finansowych na poszczególne gminy. W przeciwieństwie
do innych programów, gminy miały przyznane określone kwoty i nie rywalizowały ze sobą w kon-
kursach ofert, nie musiały też przechodzić skomplikowanych procedur składania i oceny wniosków. 
Zobowiązane jednak zostały do zastosowania się do innych wymogów programu - najważniejszy do-
tyczył współuczestnictwa mieszkańców w diagnozowaniu sytuacji gminnej, poszukiwaniu rozwiązań 
i podziale środków finansowych.

Podsumowując: Zastosowano innowacyjną metodę wyboru uczestników programu 
i wprowadzono wymóg udziału społeczności lokalnej w planowaniu działań i rozdyspono-
waniu alokowanych środków finansowych.

SAMODZIELNOŚĆ W DYSPONOWANIU ŚRODKAMI
Każda gmina (przedstawiciele sektora publicznego i niepublicznego) samodzielnie decydowała o tym, 
na jakie działania wydatkuje przeznaczone dla niej środki. Podmioty zewnętrzne (konsultanci PPWOW 
i moderatorzy CAL), zaangażowane w realizację programu, spełniały jedynie rolę pomocniczą, dorad-
czą i kontrolną. Istotną cechą programu była możliwość wydawania pieniędzy niemal wyłącznie na 
działania „miękkie” - głównie usługi społeczne. Finansowanie inwestycji, remontów, zakupu środków 
trwałych było objęte daleko idącymi ograniczeniami. Promowano projekty innowacyjne  i realizowa-
ne w partnerstwie (zwłaszcza z udziałem organizacji pozarządowych). 10% środków przeznaczonych 
dla każdej gminy zostało domyślnie przypisanych wydatkom na cele edukacyjne (szkolenia, staże, 
wizyty studyjne itp.), co pozwalało podnosić kompetencje osób zaangażowanych w lokalne działania 
społeczne. Szczególne znaczenie nadano wizytom studyjnym, które zostały uznane za najefektywniej-
szą i najbardziej inspirującą metodę edukacji i integracji.
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Podsumowując: Wybór i planowanie działań następowały na najniższym szczeblu, w lokal-
nej społeczności, stąd wielka różnorodność projektów i usług. Wójtowie mówili: „pierwszy 
taki program, w którym góra nie decydowała o tym, co nam jest potrzebne”.

PROSTE i PRZEJRZYSTE PROCEDURY
Regulacje dotyczące funkcjonowania programu pozostawiały uczestnikom duży zakres swobody. 
Ograniczono do minimum wymagane formalności oraz zminimalizowano restrykcje za niedochowa-
nie wymogów formalnych. Zasady działania programu były elastyczne i ewoluowały pod wpływem 
oczekiwań uczestników i doświadczeń nabywanych w trakcie realizacji. Procedury konkursowe doty-
czące usług społecznych były wyjątkowo nieskomplikowane, a przy tym maksymalnie przejrzyste (np. 
wyboru usługodawców dokonywały niezależne komisje konkursowe). Naturalna, bieżąca kontrola 
społeczna i nadzór nad działaniami stały się możliwe dzięki:
 współudziałowi mieszkańców w podejmowaniu decyzji co do wydatkowania środków dzięki 

uczestnictwu w warsztatach aktualizacji gminnych strategii rozwiązywania problemów spo-
łecznych,

 wypracowaniu przez społeczny zespół zadaniowy rocznych planów działań, na podstawie któ-
rych ogłaszano konkursy na wybór usługodawców świadczących usługi społeczne. 

Wdrażanie usług społecznych, wynikających z rocznych planów działań odbywało się na podstawie 
wypracowanej dla potrzeb programu uproszczonej procedury zwanej CPP (Community Participation 
in Procurement). Umożliwiło to włączenie w krąg realizatorów zarówno organizacje społeczne (stowa-
rzyszenia, fundacje, związki, zrzeszenia), instytucje publiczne (szkoły, biblioteki, ośrodki kultury), pod-
mioty gospodarcze oraz osoby fizyczne (sołtysi, liderzy społeczni itd.). Usługi i działania były rozliczane
metodą „efektów” i kosztów jednostkowych, co umożliwiło łatwiejszą i przejrzystą kontrolę ich jakości 
i liczby.

Podsumowując: prostota i przejrzystość procedur oraz realna kontrola społeczna nad 
procesem wydatkowania środków zapewniły skuteczność realizowanych działań i stały się 
okazją do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.
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ZASOBY LUDZKIE PROGRAMU
Charakterystyczna dla programu była rola konsultanta regionalnego: osoby zatrudnianej przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej, ale niepełniącej funkcji urzędniczej i pracującej głównie w gmi-
nach. Konsultant zajmując się rozwojem społecznym, stał się równocześnie liderem (agentem) pro-
cesu zmiany oraz administratorem programu. Jego zadaniem było nawiązywanie relacji z lokalnymi 
liderami, bieżące wspieranie ich aktywności, czuwanie nad procesem zmian w gminach, podpowia-
danie rozwiązań, a także neutralizowanie zagrożeń. Każdy konsultant opiekował się przydzieloną gru-
pą gmin. Każda gmina wytypowała co najmniej jedną osobę do stałej współpracy przy realizacji pro-
gramu, co było jednym z kluczowych czynników powodzenia. 

Konsultanci funkcjonowali również jako zespół, wspólnie podnosząc kwalifikacje i wymieniając do-
świadczenia, co zwiększało efektywność ich pracy w terenie. Współpraca konsultanta z regionalnym 
ośrodkiem polityki społecznej pozwalała na zharmonizowanie działań w sferze pomocy i integracji 
społecznej, wpływała też inspirująco na ROPS. Oprócz konsultantów w realizację programu zaangażo-
wano sieć moderatorów (około 50 osób). Ich rolą było wspieranie zachodzących zmian, a w szczegól-
ności facylitowanie pracy warsztatowej przedstawicieli gminy w zakresie tworzenia lub aktualizowa-
nia strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Podsumowując: Gminom zapewniono stały dostęp do wsparcia zewnętrznego eksperta 
– osoby wyróżniającej się postawą prospołeczną, nieuwikłanej w lokalne konflikty, dys-
ponującej szeroką wiedzą, doświadczeniem oraz posiadającej dostęp do specjalistów. 
Zewnętrzny ekspert współpracował na bieżąco z lokalnym  liderem. 

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Wydatkowanie przez gminę przeznaczonych dla niej środków zostało uzależnione od wypracowania 
(lub zaktualizowania) przez nią strategii rozwiązywania problemów społecznych. Służyły temu  warsz-
taty, prowadzone według specjalnie przygotowanej metodologii, która cieszy się obecnie popular-
nością również wśród osób działających poza programem. Istotny jest wymóg udziału w warsztatach 
jak najszerszego kręgu mieszkańców, zwłaszcza lokalnych liderów i osób kluczowych dla polityki spo-
łecznej w gminie. Liczba uczestników warsztatów była zróżnicowana: od 15 do 100 osób. Wymóg 
partycypacji dotyczył nie tylko etapu planowania strategicznego, ale również podejmowania decyzji 
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o wydatkowaniu środków i zarządzania programem na poziomie gminy (zajmowały się tym specjalne 
zespoły robocze). 

Podsumowując: Stawiając uczestnikom programu realne, choć ambitne wymagania 
współpracy pomiędzy sektorem publicznym i niepublicznym i udzielając odpowiedniego 
wsparcia, stworzono warunki do partycypacji społecznej, która zaowocowała zauważal-
nym wzrostem aktywności.

UTRWALANIE REZULTATÓW
Ostatni rok poświęcono przygotowaniu lokalnych społeczności do kontynuowania zmian po zakoń-
czeniu programu. Służył temu cykl spotkań warsztatowych z udziałem przedstawicieli gminy, głównie 
lokalnych liderów. Celem tych działań była ocena zmian, które zaszły w środowisku lokalnym w wy-
niku realizacji PIS oraz wybór i zaplanowanie przedsięwzięć utrwalających procesy, usługi i wartości. 
Warsztaty stawały się często okazją do ponownej analizy lub aktualizowania wypracowanej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych.

Podsumowując: Udział lokalnej społeczności w warsztatach utrwalania pozwolił na par-
tycypacyjną ocenę skuteczności działań, wzmocnienie poczucia własnej wartości jako 
wspólnoty oraz zdefiniowanie konkretnych zadań na kolejne miesiące.

CO SIĘ UDAŁO?
 Wszystkie 500 gmin ma aktualną strategię rozwiązywania problemów społecznych wypracowa-

ną przy współudziale wiejskiej społeczności i zredagowaną w znacznej mierze samodzielnie 
przez lokalnych liderów. Osoby uczestniczące w warsztatach zobaczyły sens długoterminowe-
go planowania, inaczej spojrzały na problemy społeczne i sposoby ich rozwiązywania. Miesz-
kańcy przekonali się, że warto wymieniać się i wspierać informacjami, wiedzą i umiejętnościa-
mi. Większość uczestników warsztatów po raz pierwszy brała udział w procesie planowania 
strategicznego.

 Przeprowadzono ponad 1500 warsztatów. Zaktualizowano lub stworzono gminną strate-
gię rozwiązywania problemów społecznych w 445 gminach (strategie w 55 gminach nie 
wymagały aktualizacji).
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 Wiejscy liderzy uzyskali pomoc w doskonaleniu kompetencji i wspólnie z konsultantami regio-
nalnymi zaktywizowali mieszkańców. Ludzie uświadomili sobie swoje mocne strony, uwierzyli 
w wartość i skuteczność wspólnej pracy, zobaczyli, że sami mogą zmieniać swoje życie. W wielu 
gminach grupy dotąd marginalizowane (osób niepełnosprawnych, starszych, ubogich itd.) zo-
stały włączone do działań i życia wspólnoty. Zmniejszył się dystans pomiędzy władzą a miesz-
kańcami. Nastąpiło „pospolite ruszenie” kobiet – powstała lub uaktywniła się ogromna liczba 
kół gospodyń wiejskich. Utworzono wiele grup roboczych, rad społecznych, partnerstw. Gminy 
wraz z lokalnymi partnerami wykształciły zasady i procedury współpracy, z czego mogą skorzy-
stać inne gminy.

 W trakcie trwania programu w 445 gminach (89% wszystkich gmin) powstało 806 organi-
zacji pozarządowych oraz 1069 grup nieformalnych. 

 W 436 gminach (87,2% wszystkich gmin) pojawiły się nowe formy aktywności społecznej, 
czyli dobrowolne działania na rzecz grupy lub środowiska.

 W 448 gminach (90% wszystkich gmin) opracowano wnioski i uzyskano dofinansowanie
działań na rzecz zwiększenia integracji społecznej z jakichkolwiek źródeł zewnętrznych.

 Gminy zdobyły doświadczenie w kontraktowaniu i realizacji usług społecznych. Zrealizowano 
wiele inicjatyw, które nie tylko przeciwdziałały wykluczeniu społecznemu, ale sięgały do ludo-
wej kultury, tradycji, zwyczajów, budując – także we współpracy międzypokoleniowej – poczu-
cie tożsamości z „małą ojczyzną”. Niektóre gminy sięgnęły po nowatorskie rozwiązania, m.in. ob-
jazdowe place zabaw, indywidualną pomoc specjalistyczno – opiekuńczą dla osób starszych, 
system sąsiedzkiego wsparcia seniorów, wędrujące przedszkole, „coaching” dla opiekunów 
świetlic wiejskich, kluby czytelnika w prywatnych domach. Gminne instytucje – szkoły, biblio-
teki, ośrodki kultury – często nieruchawe, „otworzyły się” na społeczność, włączyły się w proces 
edukacji i integracji wspólnoty. 

 Zrealizowano 10.624 usług społecznych. W 463 gminach (93% wszystkich gmin) zaplano-
wano kontynuację przynajmniej części usług świadczonych w ramach PIS.
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 Rozpoczął się proces zmiany sposobu postrzegania polityki społecznej, w której pomoc społecz-
na jest jednym z elementów, obok m.in. oświaty, kultury, zdrowia, bezpieczeństwa, sportu, form 
spędzania czasu wolnego. Warsztaty strategiczne, usługi dla dzieci, rodzin i seniorów, udział 
w konkursach wielu usługodawców, uświadomił radnym i mieszkańcom, że rozwiązywanie 
problemów społecznych i integracja wykraczają poza ramy funkcjonowania GOPS. Wymagają 
włączania się różnych instytucji, planowania działań profilaktycznych, tworzenia zasobu specja-
listów od polityki społecznej (terapeutów, asystentów rodzinnych i osób niepełnosprawnych, 
rehabilitantów, animatorów społecznych, specjalistów od pozyskiwania funduszy).

 Około 18% wszystkich umów na realizację usług świadczyły podmioty pozostające w for-
malnym partnerstwie. Przedstawiciele usługodawców z 274 gmin (55% wszystkich gmin) 
nawiązali współpracę z podobnymi środowiskami z innych gmin. 

 Liderzy  nawiązali wiele cennych kontaktów z przedstawicielami gmin z różnych stron Polski. 
Mogli zobaczyć w terenie najlepsze praktyki społeczne, poznać miejsca, w których wspólne 
działania przyniosły wspaniałe rezultaty. Stworzono powiązania, które będą przynosić owoce 
wiele lat po zakończeniu programu.

 Przeprowadzono ponad 500 wizyt studyjnych, czego rezultatem jest wprowadzenie no-
wych usług lub ich modyfikacja w 219 gminach  (44% wszystkich gmin).3

Program Integracji Społecznej stworzył możliwość „zbudowania domu w stanie surowym” – jak 
to określiła Monika Łapicka-Gij, wójt gminy Wydminy. Jeśli jednak chcemy, by dom stał się miejscem 
bezpiecznego, komfortowego pobytu, trzeba kontynuować wysiłki.

3  Dane uzyskane z raportów Konsultantów Regionalnych, listopad 2010




