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Sz.Pani/Pan
Lider Grupy Odnowy Wsi
Zapraszamy do udziału w projekcie „Twój głos - Twoja decyzja – Twoje sołectwo. Inkubator sołeckich
Inicjatyw Obywatelskich” w ramach którego sołectwa otrzymują pomoc przy aktualizacji sołeckich
strategii oraz wzmocnienie w zakresie angażowania mieszkańców w decyzjach lokalnych i komunikacji z
mieszkańcami. Realizacja projektu – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, przy wsparciu finansowym
FIO i współpracy z Wydziałem Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.
Działania skierowane są do sołectw, które opracowały sołeckie strategie w latach 2008-2011 i
zaplanowane projekty mają zrealizowane lub prawie zrealizowane.
Uczestnicy projektu uzyskają wiedzę w zakresie:
aktualizacji zapisów sołeckich strategii i monitorowania uzyskanych efektów,
angażowania mieszkańców do podejmowanie decyzji lokalnych,
organizowania komunikacji na poziomie sołectwa z mieszkańcami, w tym wykorzystania
internetu.
Działania projektowe będą polegały na:
-

-

wsparciu trenerów w opracowaniu sołeckich strategii – dwa warsztaty w miejscowościach,
uczestnictwie po 2 os. ze wsi w szkoleniu w dniach 23. 10 w Karczewiskach /obowiązkowo/,
zaangażowaniu mieszkańców do całego procesu – udział w zebraniu wiejskim w celu przyjęcia
zaktualizowanej strategii,
wsparcie przy tworzeniu stron internetowych sołectwa lub modernizacji tych stron. Sołectwo
otrzyma środki na ten cel.

Efektem będzie opracowana aktualizacja sołeckiej strategii oraz strony internetowe służące
komunikacji i promocji w ramach sołectwa.
Szkolenie przygotowujące do aktualizacji sołeckich strategii odbędzie się w dniach 23 października,
czwartek, początek godz. 15.30, zakończenie godz. 20.00 –Hotel „Chata Karczewiska” w Karczewiskach
na trasie Legnica – Lubin. Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia prosimy o punktualne
przybycie na godz.15.30 . Prosimy również o przywiezienie ze sobą sołeckich strategii.
W programie m.in warsztaty na temat aktualizacji strategii i sołeckich projektów, udziału mieszkańców w
procesie, porozumiewanie się z wykorzystaniem elektronicznych form przekazu w sołectwie.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu i projekcie prosimy kierować do dnia 11.09 na adres:
antonowicz@zielonaakcja.pl w tym celu należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy, w załączeniu.
Informacji o projekcie udziela Paweł Antonowicz tel.76 86 294 -30, Irena Krukowska-Szopa tel.
600 276 829, Krzysztof Szustka tel. 512 312 215.
Udział w projekcie – bezpłatny. Nie pokrywamy kosztów podróży na szkolenie w Karczewiskach.

Z poważaniem
Irena Krukowska - Szopa

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

