PREZENTACJA PROJEKTU „SIEĆ WSPARCIA PARTYCYPACJI KOBIET NA
TERENACH WIEJSKICH”
Projekt realizowany jest przez Społeczny Instytut Ekologiczny (koordynator główny -powiat Ostrów
Mazowiecka ) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej STELLA (powiat
chełmski) oraz Fundacją REGIONALIS (powiat kielecki).

Teren i czas realizacji projektu
Projekt obejmuje 3 powiaty w 3 województwach: ostrowski (woj. mazowieckie), kielecki (woj.),
chełmski (woj. lubelskie). Projekt będzie realizowany od końca 2012 roku do

Zespół projektowy
Na terenie powiatu Ostrów Mazowiecka:
 animatorem projektu jest Klaudia Wojciechowicz : klaudia.wojciechowicz@sie.org.pl,
tel. 697 104 005
 ekspertem projektu jest Sonia Priwieziencew sonia.priwieziencew@sie.org.pl,
tel. 605 064 189

Cel Projektu
Celem projektu jest pomóc wyzwolić lokalną aktywność kobiet, szczególnie ich udział w życiu
publicznym i lokalnych decyzjach, budować dialog kobiet i lokalnych organizacji z władzami,
wesprzeć rozwój lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych prowadzonych przez
kobiety.
Cel będzie osiągnięty poprzez realizację szkoleń, spotkań, wyjazdów studyjnych i wydarzeń które
pozwolą kobietom zwiększyć swoje kompetencje i wiedzę . Na realizacji projektu skorzystają również
lokalne społeczności gmin, w których odbędą się wydarzenia otwarte - konferencje, jarmark,
spotkania, debaty, konsultacje oraz samorządy - będą one uczestnikami spotkań z beneficjentkami.
Wszyscy uzyskają wiedzę na temat partycypacji i decydowaniu o kierunkach rozwoju swojej gminy.

Kto może uczestniczyć w projekcie?
Projekt skierowany jest do kobiet zamieszkujących powiat, szczególnie kobiet które są aktywne w
lokalnych organizacjach lub grupach nieformalnych (stowarzyszenia, kluby seniora, organizacje
pozarządowe, koła gospodyń wiejskich itp.), jednak nie są członkami samorządu. Aby wziąć udział w
projekcie osoba musi mieć ukończone 18 lat.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, organizator pokrywa wszelkie koszty w tym szkoleń,
dojazdów, wyżywienia i noclegów w przypadku szkoleń wyjazdowych. W powiecie wybranych
zostanie 25 osób do udziału w projekcie, pożądane jest aby z każdej gminy wzięły udział 2-3 osoby.
Grupa będzie też spotykała się i wymieniała doświadczeniami na wyjazdach szkoleniowych z
grupami z pozostałych dwóch powiatów, co pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy
województwami.

Kalendarz i opis działań i wydarzeń
Projekt trwa dwa lata. Przewidziano następujące wydarzenia:


Projekt rozpoczną konferencje inauguracyjne (I kwartał 2013), na których zaprezentowane
zostaną cele i działania. Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną przedstawiciele
samorządu, lokalne stowarzyszenia, prasa, lokalni liderzy oraz grupa projektowa – 25 kobiet –
Beneficjentek projektu. Konferencja będzie stanowiła początek debaty o współpracy między
samorządami i organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu lokalnych potrzeb.



Dla Beneficjentek przygotowano serię warsztatów i spotkań, które pozwolą im na zgłębienie
zagadnień związanych z partycypacją obywatelską oraz przygotują je do aktywnego
uczestnictwa w życiu publicznym, podniosą ich umiejętności przeprowadzania akcji
obywatelskich i realizowania projektów na rzecz lokalnych społeczności.
Zaplanowano 3 spotkania warsztatowe - każdy warsztat trwać będzie 2 x po pół dnia.
Warsztaty zrealizowane będą przez ekspertów, trenerów i animatorów. Beneficjentki
zapoznają się z następującymi zagadnieniami: "Samorząd" - zasady działania samorządu,
Internet jako narzędzie informacji (I kwartał 2013); "Partycypacja" - prawa obywateli,
organizacji pozarządowych, reprezentacja interesów społecznych, Internet jako narzędzie
partycypacji (III kwartał 2013); "Podstawy wiedzy o rozwoju lokalnym" – lokalna gospodarka,
ochrona zdrowia i środowiska, edukacja, podstawy Internetu i komputera (I kwartał 2014).



Po każdym warsztacie grupa projektowa zrealizuje działania, na których w praktyczny sposób
zastosowana będzie wiedza teoretyczna z warsztatu: spotkania z samorządem (II kwartał
2013), debata publiczna (IV kwartał 2013), konsultacje społeczne (II kwartał 2014).



Praktyczną wiedzę zdobędą Beneficjentki na dwudniowym wyjeździe studyjnym do gminy,
w której w efektywny sposób prowadzona jest współpraca między społecznością a
samorządem (II kwartał 2013).



Beneficjentki wezmą udział w wydaniu powiatowej gazetki (4 kwartalne numery), w której
zamieszczone będą informacje o rozpoznanych problemach, sposobach ich rozwiązania,
akcjach społecznych, działaniach lokalnych organizacji itp.



Beneficjentki z każdego powiatu (chełmskiego, kieleckiego i ostrowskiego) spotkają się
ponadto na 3 dwudniowych warsztatach wyjazdowych (III kwartał 2013,I kwartał 2014, II

kwartał 2014), których celem jest wymiana doświadczeń, zbudowanie sieci współpracy,
zacieśnienie kontaktów między grupami i powiatami.


Najbardziej zaangażowane Beneficjentki wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Niemiec ,
gdzie poznają aktywne kobiety, ich działania na rzecz lokalnych społeczności i metody
współpracy z samorządem w rozwiązywaniu lokalnych problemów (IV kwartał 2013).



Finałowym wydarzeniem będzie Jarmark Lokalnej Aktywności zorganizowany przy okazji
lokalnego festynu luz b corocznej gminnej imprezy, na której Beneficjentki zaprezentują
rezultaty projektu, działania swoich nieformalnych grup, organizacji pozarządowej czy akcje
przeprowadzone wspólnie z samorządem na rzecz lokalnej społeczności.



Całość projektu będzie wspierania działaniami promocyjnymi o zasięgu krajowym, takim
jak strona internetowa „www.aktywnelokalnie.pl ”, publikacje i poradniki, mające na celu
promocję projektu, aktywności i partycypacji kobiet, współpracy samorządów i NGO oraz
wsparcie lokalnych organizacji prowadzonych przez kobiety. Wszystkie publikacje będą
udostępniane bezpłatnie oraz na portalu projektu.
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rok
2013

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ
A. Działania lokalne w
powiatach

B. Działania sieciowe

1.2013
2.2013

3.2013
4.2013

5.2013

Pierwsze szkolenie
warsztatowe "Samorząd" 2
dni x 6 godz.x 25 os
Wyjazd studyjny "Idealna
gmina", 2 dni, 1 nocleg, 25 os.

Publikacja Poradnika
"Samorząd w pigułce”poradnik dla kobiet" 1500
egz. 64 str., B5

Spotkania z lokalnym
samorządem.
Przeprowadzenie 2 spotkań
grupy (25 os.)

6.2013
7.2013

8.2013

C. Narzędzia wsparcia i
upowszechniania
Konferencja
inauguracyjna

Pierwsze spotkanie sieciintegracyjno poznawcze.75
os. x 2 dni, z noclegiem
Szkolenie warsztatowe :
"Partycypacja" 2 dnix 6
godz.x 25 os

Poradnik " Aktywna
lokalnie -kobiety też
decydują" 1500 egz. 64
str., B5

9.2013
10.2013

11.2013

Kwartalna gazetka
Wyjazd zagraniczny "dobre
powiatowa "Aktywne
praktyki niemieckie"
lokalnie" 1000 egz,
(Monachium)
Debaty publiczne.
Przeprowadzenie przez
uczestniczki debaty publicznej
w wybranej gminie

12.2013
2014
1.2014

Kwartalna gazetka
powiatowa "Aktywne
lokalnie" 1000 egz,

2.2014

Trzecie szkolenie
warsztatowe tematyczne"Podstawy wiedzy o rozwoju
lokalnym",2 dni x 6 godz. x 25
os.

3.2014
4.2014

5.2014

8.2014
9.2014

Poradnik " Kobiecy punkt
widzenia na rozwój
lokalny", 1500 egz. 64 str.
B5

Kwartalna gazetka
powiatowa "Aktywne
lokalnie" 1000 egz
Konsultacje społeczne.
Przeprowadzenie przez
uczestniczki konsultacji
społecznych w wybranej
gminie

6.2014

7.2014

Drugie spotkanie sieci
"Wzajemne wsparcie i
komunikacja" -korzyści i
metody współpracy
sieciowej w partycypacji
lokalnej. 75 os x 2 dni, z
noclegiem

Trzecie spotkanie sieci
podsumowujące;
utrwalanie zasad
komunikacji w sieci. 75 osx
2 dni, z noclegiem
Kwartalna gazetka
powiatowa "Aktywne
lokalnie" 1000 egz

Powiatowy Jarmark
lokalnej aktywności. 1
dzień

O ORGANIZACJACH REALIZUJĄCYCH PROJEKT
Projekt realizowany jest przez Społeczny Instytut Ekologiczny (koordynator główny -powiat Ostrów
Mazowiecka ) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej STELLA (powiat
chełmski) oraz Fundacją REGIONALIS (powiat kielecki).

Społeczny Instytut Ekologiczny
ul Raszyńska 32/44
02-026 Warszawa
biuro@sie.org.pl ,
www.sie.org.pl
Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest stowarzyszeniem, organizacją pozarządową
pożytku publicznego, założoną w roku 1990, z siedzibą w Warszawie.
Społeczny Instytut Ekologiczny od wielu lat prowadzi działania mające na celu zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenie
świadomości ekologicznej. W ostatnich trzech latach działań na terenie północno
wschodniego Mazowsza, SIE zrealizowało ponad 150 bezpłatnych szkoleń i wyjazdów
studyjnych (po Polsce i za granice), w takich dziedzinach jak rolnictwo ekologiczne,
ekoturystyka czy przetwórstwo lokalne, we współpracy z partnerami z Niemiec, Austrii lub
Norwegii. Beneficjentami byli mieszkańcy terenów wiejskich, w szczególności rolnicy,
właściciele gospodarstw agroturystycznych, gospodynie wiejskie ale również członkowie
samorządów. SIE było inicjatorem oddolnego utworzenia w roku 2005 stow. Lokalnej Grupy
Działania Zielone Mosty Narwi (www.zielonemostynarwi.pl), działającej na terenie powiatu
pułtuskiego. W latach 2007 - 2010 SIĘ zrealizowało dwa projekty dotyczące budowania
lokalnych partnerstw, pomiędzy samorządami,
mieszkańcami i organizacjami
pozarządowymi: „Między Bugiem i Narwią – partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej”
i „Wzorcowa sieć ekoturystyczna Między Bugiem a Narwią” (udział: 15 gmin, 34 instytucji,
ponad 2500 osób); efektem jest między innymi sieć współpracy przedsiębiorców
ekoturystycznych (www.bugnarew.pl) oraz założenie 2 lokalnych stowarzyszeń. Ostatnie trzy
lata to ponad 150 wykonanych szkoleń. SIE współpracuje z lokalnymi NGO (między innymi:
Fundacja AgriNatura, Stow. Mazowieckie Wierzby, Stow. Dla Dawnych Odmian i Ras) ,
instytutami, samorządami i Urzędem Marszałkowskim woj. Mazowieckiego, jak również
szkołami rolniczymi (w szczególności : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w
Golądkowie).
SIE realizuje również wiele projektów wymiany międzynarodowej w dziedzinie
rolnictwa, ekoturystyki, edukacji ekologicznej z partnerami z UE oraz po za UE. SIE wspiera
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz suwerenności żywnościowej,
zrównoważonego rozwoju, rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa lokalnego w takich
krajach jak Armenia, Gruzja, Ukraina czy Mołdawia (m. innymi projekty realizowane ze
środków Polskiej Pomocy Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP).
SIE jest również członkiem międzynarodowej sieci organizacji kobiecych WECF
(Women in Europe for Common Future) oraz polskich networków: Polskiej Zielonej Sieci,
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Koalicji Klimatycznej.

Fundacja Regionalis
ul. Przemysłowa 33, 25-660 Kielce
fundacja@regionalis.org.pl
www.regionalis.org.pl

Fundacja Regionalis została założona w 2006 roku w Kielcach.
Fundacja działa w kilku obszarach, m.in.: rozwój regionalny, promocja
przedsiębiorczości, kultura, turystyka.
Fundacja posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów z EFS i programów
krajowych dla młodych osób wchodzących na rynek pracy, wspierania III sektora i
wzmacniania ekonomii społecznej, a także organizacji działań informacyjnych, edukacyjnych,
kulturalnych i turystycznych.
Fundacja podejmuje wszechstronne działania na rzecz rozwoju i promocji Regionu
Świętokrzyskiego oraz aktywizacje społeczności lokalnych. Zajmujemy się organizacją i
konsolidacją działań na rzecz rozwoju i promocji Regionu Świętokrzyskiego,
upowszechnianiem idei regionalizmu oraz edukacją regionalną wśród młodzieży i dorosłych.
Inicjowaniem, wspieraniem i promocją działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej,
naukowej i oświatowej, rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa, ochroną środowiska, dóbr
kultury i zabytków.
W swej działalności mamy również na celu rozwój turystyki krajoznawczej i
edukacyjnej oraz agroturystyki oraz propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Wspomagamy także rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Dotychczas realizowaliśmy
m.in. Międzynarodowe warsztaty artystyczne „Razem w Europie” z udziałem młodzieży z
Polski, Francji i Węgier w XI 2009, przy wsparciu Miasta Kielce, Organizacje czterech edycji
Prezentacji Młodej Sztuki „Spodziemia” w latach 2008-2011, we współpracy z Bazą Zbożową w
Kielcach, m.in. ze środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wsparciu Urzędu Miasta w Kielcach.
Od kilku lat działa obszarze edukacji i szkoleń realizując następujące projekty: ,,Pierwszy krok na

rynek pracy’’, ,,Akademia Inicjatyw Społecznych’’, ,,Akademia Rozwoju Kariery", "Akademia program rozwojowy", "Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy". Fundacja należy
do: Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz Federacji Organizacji
Pozarządowych "Forum Wiedzy".

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności
„Stella”
ul. Zawalna 21, 22-145 Dubienka
tel. 605 683 633
tel. 507 185 857
tel. 509 681 359
www.swasstella.pl

Społecznej

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" zostało założone w
grudniu 2010 roku, wpis do KRS uzyskało w kwietniu 2011 roku. Celami działania
Stowarzyszenia są m.in.:
1.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie idei pomocy
osobom pokrzywdzonym, ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym oraz
wszystkim tym, którzy pragną odzyskać nadzieję i godnie żyć;
2.
Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego;
3.
Wszechstronne działania na rzecz organizacji społecznych i pozarządowych;
4.
Wspieranie społecznej aktywności obywateli;
5.
Wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia;
Stowarzyszenie od 2011 roku prowadzi Klub Integracji Społecznej, który jest
placówką zatrudnienia socjalnego realizującą zadania wynikające z ustawy o zatrudnienie
socjalnym, mające na celu aktywizację społeczną i zawodową uczestników. Działania Klubu
Integracji Społecznej są realizowane na terenie trzech gmin powiatu chełmskiego: Dubienka,
Wierzbica, Żmudź. Działania KIS są kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w szczególności wymienionych w art.1 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Działalność Klubu Integracji Społecznej jest dofinansowywana z różnych źródeł: ze
środków uzyskanych w konkursie MPiPS w ramach programu „Aktywne Formy
Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” edycja 2011, 2012, ze środków EFS
pozyskanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach projektów systemowych, ze
Srodków EFS pozyskanych w procedurze konkursowej w ramach priorytetu VII. Uczestnikami
projektów są przede wszystkim kobiety, które w trakcie realizacji zadań realizują
reintegrację społeczna i zawodowa, kształcą umiejętności społeczne, zdobywają wiedzę
niezbędną do podjęcia aktywności zawodowej również w formie samozatrudnienia np.:
spółdzielni socjalnej, stowarzyszenia itp.
Stowarzyszenie Stella jest współautorem koncepcji stworzenia ogólnopolskiej
platformy współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego (Konwent Centrów i Klubów
Integracji Społecznej) oraz inicjatorem Lubelskiego Partnerstwa Klubów Integracji
Społecznej. W ścisłej współpracy z CIS Chełm oraz ośrodkami pomocy społecznej powiatu
chełmskiego realizuje zadania w ramach kilku projektów EFS w obszarze przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu (POKL Priorytet VII, działanie 7.3 i 7.2, poddziałanie 7.2.1)

