
Krajenka, 08.08.2022 r.  

Notatka ze spotkania konsultacyjnego (5) 

– Krajenka 

spotkania realizowane w ramach działalności 

Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska 

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „LSR”  

 

Termin: 08.08.2022 r. 

Miejsce: Krajeński Ośrodek Kultury, ul. Rynek 1, Krajenka 

Czas: 15:30 – 16:45 (1,15h) 

Liczba uczestników: 22 

  

 Spotkanie rozpoczęła p. Aleksandra Sawicka Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta 

Krajenka,  która przywitał wszystkich zgromadzonych oraz przedstawiła główny cel spotkania. 

Przedstawiała także reprezentację Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska, osoby obecne na 

spotkaniu konsultacyjnym.    

 Następnie oddała głos Dyrektorowi LGD p. Markowi Romaniec, który opowiedział o  

założeniach programowych na nowy okres działalności LGD. Wspomniał również, że w bieżącej 

działalności LGD do rozdysponowania są jeszcze środki rzędu 4 mln złotych. Zostały przedstawione po 

krótce projekty i działania realizowane przez LGD.  

 Ponadto nawiązano do Programu LIDER, w którym to ok. 50% dostępnych środków było 

dedykowanych dla przedsiębiorców (założenie odgórne), w tym na rozwój lokalnych firm. Samorządy 

w dotychczasowych formach wsparcia finansowego mogły sięga maksymalnie po 40% środków na 

realizację zaplanowanych przedsięwzięć. W nowej perspektywie raczej nie będzie takie ograniczenia.  

 Podczas spotkania wybrzmiało, że dotychczasowe działania LGD opierały się na 

monofunduszowości, jednak kolejna perspektywa umożliwia szersze działania LGD z uwagi na fakt 

możliwości sięgania po środki, m.in. z programu regionalnego, tj. Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski na lata 2021 – 2027 (EFS 2021+).  

 Następnie p. Katarzyna Dudzic (osoba wspierająca przy tworzeniu LSR) omówiła główne 

obszary działań wynikające z programu FEW 2021+: działania edukacyjne (w tym przekwalifikowanie 

pracowników, elastyczne formy zatrudniania, ergonomia pracy – włączanie technologii do systemów 

pracy, edukacja przedszkolna, ogólna oraz zawodowa), kształcenie dorosłych, usługi społeczne (szeroki 

wachlarz możliwości), mieszkalnictwo wspomagane i chronione, integracja społeczna, aktywizacja 

społeczna na rzecz rozwoju lokalnego. Zaznaczyła przy tym, że są to tzw. działania miękkie,  

które wykluczają realizację inwestycji, np. poprzez modernizację/ budowę czy przebudowę 

nieruchomości. Środki związane z inwestycjami mieszczą się w programie regionalnym „Europejskie 

Fundusze Rozwoju Regionalnego”.  



Podczas spotkania pokrótce zostały omówione planowane działania na nowy okres 

programowania, m.in.:  

✓ działania kulturowe (dziedzictwo kulturowe, edukacja wielopokoleniowa, polityka senioralna – 

w tym funkcjonowanie Klubów Seniora+); 

✓ turystyka (w szerszym ujęciu niż dotychczas), m.in. działania polegające na przygotowaniu 

ścieżek rowerowych; działania realizowane w oparciu o już posiadane zasoby lokalne; 

rekreacja; 

✓ promocja wolontariatu; 

✓ rozwój agroturystyki (nowość) oraz możliwość skorzystania ze wsparcia przez rolników (osoby 

ubezpieczone w ramach KRUS’u), którzy byli dotychczas wykluczeni z możliwości korzystania 

z oferty LGD; 

✓ aktywizacja społeczna; 

✓ zagrody edukacyjne; 

✓ SMART VILLAGE (inteligentne wsie); społeczność mieszkająca na wsi, która wykorzystuje 

nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia oraz zrównoważonego 

rozwoju (wspieranie działań NGO, współpraca z JST); 

✓ edukacja ekologiczna (ochrona klimatu, odnawialne źródła energii); 

✓ społeczność informacyjna; 

✓ odnowa wsi; 

✓ przeszkolenie animatorów kultury (świetlice wiejskie); 

✓ przedsiębiorczość. 

 

Dyrektor LGD wspomniał, że dodatkowo partnerstwa przy organizacji konkursów  będą 

punktowane w projektach w nowej perspektywie (zrzeszenie samorządów lokalnych oraz 

wzmocnienie branży turystycznej), a p. Katarzyna Dudzic podała przykład pilotażowego 

partnerstwa w woj. pomorskim w zakresie realizacji usług społecznych, gdzie liderem 

przedsięwzięcia były NGO, a partnerami JST. Niewątpliwie ważny aspektem działalności LGD 

będzie prowadzenie działań w obszarze zmieniającego się klimatu – ekologia.  

Dokonano krótkiego przeglądu jakie działania i obszary wsparcia były realizowane  

w dotychczasowej działalności LGD, zgodnie z możliwościami programowymi. Poruszono także 

wizję utworzenia Powiatowego Centrum Wolontariatu. Poza tym skupiono się na polityce 

senioralnej, która będzie stanowiła spore wyzwanie w związku ze starzejącym się społeczeństwem. 

Dyrektor LGD zwrócił również uwagę na dostępne źródła finansowania programów rządowych na 

rzecz grup senioralnych.  Wciąż obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne 

czy ograniczoną liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-zdrowotnych.  

 

 

 

 



 

W toku dyskusji otwartej zidentyfikowano następujące wyzwania, z jakimi należy się  

zmierzyć: 

• duża izolacja społeczeństwa; 

• ludzie samotni, nieszukający kontaktu i relacji z drugą osobą (problem pogłębiony – skutek 

pandemii); 

• rodziny zastępcze – trudności młodzieży we wchodzeniu w dorosłość i samodzielne 

prowadzenie gospodarstw domowych czy zakładanie rodzin;  

• brak miejsc spotkań, np. wiaty integralne;  

• brak profesjonalnego sprzętu sportowego z możliwością aktywnego spędzania czasu wolnego 

na boiskach sportowych;  

• brak upowszechniania wiedzy, słaba komunikacja w zakresie ważnych kwestii zdrowotnych,  

np. nt. punktów oddawania krwi; 

• osłabiona edukacja ekologiczna; 

• słaba komunikacja publiczna – brak zorganizowanego dojazdu pomiędzy małymi 

miejscowościami – np. mini bus kursujący na terenie gminy/ powiatu; 

• brak kanału komunikacji, np. przesyłanie ważnych komunikatów w formie SMS’a ; 

• niskie zaangażowanie Rad Sołeckich, młodzieży; 

• problem bezdomnych zwierząt oraz złe traktowanie (psy na łańcuchach) – potrzeba kastrowania 

zwierząt (działania  profilaktyczne). 

 

Uczestnicy spotkania  wyrazili również swoje oczekiwania wobec nadchodzącej 

perspektywy programowania, tj. możliwych źródeł finansowania. Przede wszystkim duże 

znaczenie dla Krajenki mają następujące kwestie, które wynikają z zapotrzebowania lokalnej 

społeczności: 

• potrzeba włączenia grup senioralnych w codzienną aktywność społeczeństwa – dostrzega się 

ogromny potencjał, ale nie do końca wykorzystany lub odkryty; 

• zawiązał się nieformalny klub strażacki, na razie  zrzesza 5 osób (aktywnych), które w ramach 

własnych budżetów domowych podejmują drobne działania na rzecz społeczności lokalnej;   

w tym celu wykorzystywana jest infrastruktura i zasoby ochotniczej straży pożarnej – potrzeba 

zwiększenia liczby „ochotników” oraz zaplanowania działań na większą skalę; 

• społeczeństwo, często osoby starsze nie mają podstawowej wiedzy jak posługiwać się 

urządzeniami elektronicznymi – sprzęt komputerowy, telefony, Internet, dostępne narzędzia 

tzw. komunikatory społeczne itp. – potrzeba wdrożenia działań edukacyjnych w tym obszarze; 

• potrzeba organizacji wspólnych zajęć dla społeczności, np. warsztaty kulinarne połączone  

z edukacją nt. zdrowego odżywiania (wartość dodana – integracja); 

• potrzeba stworzenia Dziennego Domu Pobytu dla seniorów (miejsce spotkań, aktywności, 

integracja różnych środowisk, spędzanie aktywnie czasu wolnego); 



• potrzeba stworzenia Centrum Integracji Lokalnej (np. Uniwersytet Ludowy może sięgać po 

środki zewnętrzne na działania społeczne, prowadzenie kalendarium wydarzeń/ imprez); 

• potrzeba organizacji szkoleń dla rodzin zastępczych z funkcjonowania poza systemem opieki 

społecznej;  

• potrzeba wdrażania/ przygotowania programów dla młodych, które będą pełniły rolę 

edukacyjną w obszarze wkraczania w dorosłość – przede wszystkim dla młodzieży z rodzin 

zastępczych, rodzin dysfunkcyjnych;  

• potrzeba zabezpieczenia oferty szkoleniowej dla opiekunów faktycznych; 

• potrzeba stawiania wiat z możliwością organizacji plenerowych wydarzeń; 

• zapotrzebowanie na wyposażenie boisk sportowych w profesjonalne sprzęty do organizacji 

aktywnego czasu wolnego;  

• potrzeba podejmowania działań edukacyjnych – kreatywnych, które zachęcą społeczeństwo do 

udziału, np. wspólne stworzenie łąki kwietniej (edukacja ekologiczna mieszkańców);  

• pomysł na stworzenie „zielonych szkół” (wiaty, tablice edukacyjne, edukacja nt. ochrony 

klimatu, stacje odczytywania pogody itp.); 

• Ośrodek Rekreacji w m. Skórka – potrzeba remontu (ok. 10-letni budynek), należy doposażyć 

obiekt; 

• place zabaw wymagają odnowy – zużyty, zniszczony i wyeksploatowany sprzęt;  

• potrzeba utworzenia stacji naprawy rowerów (duże osiedla, ścieżki rowerowe, miejsca 

rekreacji); 

• tworzenie wsi tematycznych (wymiana doświadczeń); 

• akcje zbierania nakrętek – nagłaśnianie akcji charytatywnych, wspólne ustalanie celów zbiorek 

(napełnianie koszy ulokowanych w terenie); 

• potrzeba zadbania o element kulturalny wśród osób starszych, np. zorganizowane wyjazdy 

edukacyjno-historyczne (muzea); 

• potrzeba przeszkolenia osób pod kątem animatorów kultury i zabezpieczenia chociaż 

okresowego finansowania ich zaangażowania (1 animator/ sołectwo); 

• potrzeba zakupienia strojów dla Orkiestry Dętej oraz KGW; 

• potrzeba docierania z komunikatami do seniorów – brak skutecznego sposobu; 

• potrzeba wzmocnienia pomocy sąsiedzkiej; 

• potrzeba szkolenia mieszkańców w zakresie przygotowywania, składania wniosków 

aplikacyjnych (szkolenia warsztatowe); 

• potrzeba stworzenia tzw. Lokalnego Funduszu Grantowego (ogłaszanie konkursów na lokalne 

inicjatywy); 

• CSR – potrzeba zawiązania ścisłej współpracy z biznesem pod kątem podejmowania inicjatyw 

na rzecz społeczności lokalnej; 

• potrzeba znakowania szlaków rowerowych; 

• podejmowanie starań, aby usługi rehabilitacyjne były dostępne dla osób starszych; 



• oferta aktywizacji młodzieży, szczególnie kończących ósme  klasy szkoły podstawowej (oferta 

szkoleniowa, zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, edukacja nt. zanikających zawodów- 

potrzeby rynku pracy, podnoszenie świadomości, aby wybrać szkołę średnią według 

zainteresowań itp.); 

• potrzeba wsparcia psychologicznego dla uczniów – pogłębiające się skutki pandemii COVID-

19; 

• potrzeba dbałości o dobrostan zwierząt – szerokie działania edukacyjne, uświadamiające; 

• tworzenie i wdrażanie programów pod kątem „strażników przyrody”. 

 

W trakcie dyskusji odnotowano możliwości tworzenia zagród edukacyjnych, prowadzonych na 

bazie gospodarstwa rolnego. Działając w tym obszarze należy zaplanować szeroko zakrojoną 

współpracę: szkoły, samorząd, sołtysi, radni, itp.). 

Na koniec spotkania poinformowano zebranych, w najbliższym czasie dostępna będzie 

ankieta „Nic o nas bez nas” (w formule on-line), w której mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje 

potrzeby względem poprawy jakości życia w gminie Tarnówka. Ankieta zawiera dane statystyczne 

określające, m.in. wiek, płeć, status na rynku oraz pytania dotyczące sektorów gospodarki, które 

wymagają interwencji czy priorytetów działań LGD.  

 

Na tym spotkanie zakończono. 

Protokołowała: Katarzyna Dudzic, 08.08.2022 r.  


