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Aktywność mieszkańców 

• Społeczność lokalna jest organizmem, który podlega 
ciągłym zmianom przekształceniom, przez aktywność 
tworzących ją ludzi  

• Aktywność mieszkańców może mieć charakter 
jednostkowy lub społeczny 

• Aktywność społeczna w działaniu: 
- potrzebne jest uczestnictwo innych osób, które 

włączają się w świat innych jednostek przełamując 
wiele barier i przeszkód pomiędzy nimi 
 
 



Współdziałanie  

W społeczności lokalnej: 

•  wzajemna aktywność wielu podmiotów, 

•  ich cele są zbliżone,  

• mieszkańcy przejawiają faktyczną gotowość i 
motywację do podjęcia wspólnego wysiłku, 
dzięki czemu mogą  nawiązać lub wzmacniać 
więzi społeczne 

 



Współpraca 

Współpraca wyższa forma działań społecznych 
 
•  tożsamość celów indywidualnych i grupowych, 
• wspólnota celów zasadniczych, 
• podporządkowanie części celów osobistych celom grupowym, 
• precyzyjny podział zadań, 
• jasno określone prawami i obowiązki poszczególnych osób, 
• akceptowalne zasadami podległości i zależności, 
• pomaganie sobie nawzajem, 
• pojawienie się głębszych i trwałych więzi, relacji międzyludzkich 

 
Przykłady :  organizacja, partnerstwo, sieć, koalicja 



Motywowanie i mobilizowanie ludzi 
do działania  

• motywowanie – siła pchająca ludzi do 
działania w konkretnym kierunku 

•  zachęcanie, wywieranie wpływu, 
inspirowanie, sprawianie by ludzie mieli 
ochotę i wykonywali je z przyjemnością  

 



Zrządzanie różnorodnością lokalną 

• Wzmacnianie kultury społecznej aktywności mieszkańców, co 
wpływa na budowanie społeczeństwa obywatelskiego i 
demokracji  

• Wzmacnianie dobrej reputacji o społeczności na zewnątrz i 
wewnątrz, dzięki temu wzrasta poziom lokalnego 
patriotyzmu i dumy  z własnej odrębności 

• Budowanie wiedzy o zasobach lokalnych /ludziach, walorach 
lokalnych/ 

• Ujawnianie różnic  i ich odpowiednie wykorzystanie  

• Zwiększanie motywacji, efektywności i innowacyjności 
mieszkańców 



Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO  
www.mps.gov.pl 

 Celem programu jest wzmocnienie inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora 
pozarządowego. Dotacje w ramach FIO są dystrybuowane w drodze otwartych 
konkursów. Ze środków Funduszu wspierane są działania obywatelskie z udziałem 
organizacji pozarządowych m.in. w zakresie realizacji zadań publicznych, 
współpracy między sektorem pozarządowym i publicznym, działania 
umożliwiające organizacjom korzystanie ze środków Unii Europejskiej, działania 
upowszechniające dobre praktyki i modelowe rozwiązania, które służą rozwojowi 
społeczeństwa obywatelskiego itp. 

Na lata 2014-2020 przyjęto 4 priorytety merytoryczne: 
 Priorytet I. Kreatywność i aktywność obywateli: aktywizacja 

obywateli w sprawach publicznych – angażowanie obywateli dla dobra 
wspólnego 

 Priorytet II. Współpraca instytucji publicznych i obywateli 
 Priorytet III. Integracja i solidarność społeczna 
 Priorytet IV. Pomoc programowa i organizacyjna 

 



Małe Projekty w ramach Leader PROW 
składane do Lokalnej Grupy Działania 

  

 
 Wnioski powinny być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i 

wpisywać się w cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia LSR i 
spełnić lokalne kryteria wyboru operacji. Informacje o naborach 
ogłaszane są na stronach Lokalnej Grupy Działania 
 

 Dotacja do 50 tyś zł w formie refundacji 
 

 Zakres projektów: organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o 
charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru 
LGD 

  
 Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub 

oznakowanie cennego,   lokalnego dziedzictwa krajobrazowego  i 
przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi 
formami ochrony przyrody,  w tym obszarów Natura 2000;  

  
 



www.kws.org.pl 



www.witrynawiejska.pl 



Mała Retencja w RPO 2014-2020 

  

 
 Umowa Partnerstwa: 11 celów tematycznych 

 
 Cele tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, 

zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem / FS, EFRR/ 
 

 Poziom regionalny – rozwój form małej retencji – kompleksowe 
projekty realizowane przez beneficjentow na obszarze województwa 

  
 Poziom krajowy – projekty retencjonowania i gospodarowania wodami 

opadowymi – działania nakierowane na zwiększenie naturalnej retencji 
dolin rzecznych, zapobieganie suszy i zmniejszenie emisji z 
przesuszonych torfowisk, rozwój form małej i dużej retencji, 
prawidłowe utrzymanie cieków wodnych, renaturyzacja 
przekształconych cieków i ich obszarów zalewowych, obszarów 
zalewowych, prowadzenie odpowiedniej gospodarki leśnej  

  
 



Działania mieszkańców w projekcie „Historie drzewami pisane” 

1. Warsztaty dla przedstawicieli 
władz lokalnych, nauczycieli i 
mieszkańców, 

2. Inwentaryzacja alei na terenie 
Wzgórz Dalkowskich 

3. Wykonanie planów ochrony i 
odtworzeń wybranych aleji 

4. Wykonanie nasadzeń oraz 
późniejsza opieka nad 
sadzonkami przez społeczności 
lokalne 



Odtwarzanie alei drzew 
owocowych w Radwanicach 

Mieszkańcy zmobilizowali się 
do wspólnych nasadzeń 
drzew w swoich 
miejscowościach 



Zagospodarowany zbiornik przeciwpożarowy w Kuniowie (gm. Kluczbork) 

 

Wszelkiego rodzaju rzeki, potoki, jeziora i stawy pełniły dawniej ważną rolę 
w funkcjonowaniu wsi 

Czasem tworzono na nim stawy stanowiące rezerwuary wody dla 
gospodarstw i na wypadek pożaru, które później zaczęto wykorzystywać 
je na cele rekreacyjne 



Wioska „Leśnego Życia” – wsie tematyczne 

• pięknie położona we Wdeckim Parku Krajobrazowym, nad jeziorem 

• woda w jeziorze jest czysta, o czym świadczy pobyt bobrów i żeremia 

• w ofercie gra terenowa: „poznajemy las”- poprzez zabawę poznajemy 
reguły jakimi rządzi się przyroda 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Bqfn75sVbDsXZM&tbnid=nb1yBxgbofhXWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tablica.pl/oferta/tlen-dzialka-nad-rozlewiskiem-wdy-blisko-jeziora-mukrz-CID3-IDquBj.html&ei=mAdMUoqDFoPXswaAs4GgBQ&bvm=bv.53371865,d.bGE&psig=AFQjCNH-LVwJr4sJXHLkCDaPZBllzKPzOg&ust=1380800765783104


Wioska rybacka Karółw – wsie tematyczne 

• Miłośnicy podróży, żeglarze i wędkarze mogą spełnić swoje marzrenia 
w domkach z elementami zewnętrznymi: elementy łodzi i sieci 
rybackich, wiklina. Nazwy domków mają kojarzyć się z ptactwem 
zamieszkującym tereny Stawów Milickich  

• Po takim ciężkim dniu można zjeść grillowaną rybę lub do dyspozycji 
jest specjalne ognisko i grill pod wiatą 

• 300 tysięcy dofinansowania w ramach PO RYBY 



Paproty - Wieś Labiryntów i Źródeł 

• Dolina rzeki Grabowej niezwykle malowniczy obszar, położony na 
Pojezierzu Zachodniopomorskim. Szczególnie wartościowe pod 
względem walorów przyrodniczych są obszary źródliskowe 

• Wykorzystanie nasadzeń wikliny do utworzenia roślinnych labiryntów 

• Oferta: warsztaty wikliniarskie, gry terenowe, jesienne plenery żywych 
form wikliniarskich 

• www.wioskitematyczne.org.pl 



Ptasi stawek – wieś Spórok w woj. opolskim 

• Miejsce to powstało dzięki odbudowie zamulonego zbiornika wodnego na 
rzeczce Ptaszówka – Cieńka. 

• Możliwość magazynowania wody 900m3 

• Wartość kosztorysowa robót 44586 złotych 

       Stawek spełnia trzy funkcje: 

• retencyjna – w okresie roztopów wiosennych woda zalewa okoliczne pola, łąki, 
domostwa. Umieszczona śluza umożliwia częściowąregulację wody, gdy jest jej 
nadmiar. 

• przeciwpożarowa – służy w akcjach gaszenia pożarujako zbiornik p/pożarowy 

• rekreacyjny – teren wokół stawku został zagospodarowany i jest 
zielonym miejscem wypoczynku i rekreacji, gdzie można zorganizować wiele 
różnych imprez i spotkań towarzyskich. 

 

http://www.sporok.pl/wp-content/uploads/2013/06/do-folderu.jpg


Prinzendorf – wieś rzeki 

• Tablice nad brzegiem rzeki  

• Historyczne powiązane miejscowej ludności z rzeką  

• Energia wody w młynach, tartakach, kuźniach i 
elektrowniach 

• Ma powstać park z rzeźbami tematycznymi powiązanymi z 
rzeką  



Wykorzystanie miejsc małej retencji do edukacji i 
integracji 



Dziękuję  

Kontakt 
 
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 
Al. Orła Białego 2 
59-220 Legnica 
tel. 076 862 94 30 
fax. 076 721 24 96 
e-mail – krukowska@zielonaakcja.pl 
www.zielonaakcja.pl, www.wioskizpomyslem.pl, 
www.malaretencja.pl  
 
Irena Krukowska-Szopa       
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http://www.wioskizpomyslem.pl/

