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„SWOJAKI” w Woli Dębioskiej 
Tytuł projektu: „Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu 
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OPIS PROJEKTU    

Koło Gospodyo i Gospodarzy Wiejskich „SWOJAKI” w Woli Dębioskiej realizuje projekt pod 
nazwą „Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu obywatelskiego i współpracy w rozwoju 
społeczności wiejskich”, finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.  

 
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego  
i obywatelskiego środowisk wiejskich województwa małopolskiego i reprezentatywności ich 
interesów w polityce lokalnej i regionalnej województwa małopolskiego, w tym poprzez 
poprawę samoorganizacji za pomocą profesjonalizacji członków 20 Kół Gospodyo Wiejskich 
(KGW) i 20 Sołtysów / Członków Rad Sołeckich w terminie 01.08.2022 – 31.08.2024.  
 
Projekt wzmacnia środowiska wiejskie poprzez działania skierowane do przedstawicieli Kół 
Gospodyo Wiejskich oraz przedstawicieli Sołtysów, Rad Sołeckich w środowiskach wiejskich, 
które w każdej miejscowości funkcjonują jako lokalne ciało dialogu obywatelskiego. 
Zaplanowano również działania, w których będą uczestniczyd mieszkaocy z poszczególnych 
sołectw, zakwalifikowanych do projektu. W projekcie przewidziano kompleksowe wsparcie 
mające na celu wzmocnid potencjał środowisk wiejskich poprzez wzmacnianie roli lokalnych 
liderów i ich kompetencji, wsparcie dialogu obywatelskiego na poziomie regionalnym,  
a także działania mające zaangażowad sektor obywatelski w lokalne życie publiczne. 

 
Projekt jest skierowany do przedstawicieli środowisk wiejskich z powiatu tarnowskiego, 
brzeskiego, bocheoskiego i dąbrowskiego z województwa małopolskiego. W projekcie 
weźmie udział łącznie 20 sołectw i 20 KGW z tych sołectw (łącznie 40 osób). Uczestnikiem 
projektu jako przedstawiciel sołectwa będzie Sołtys lub Członek Rady Sołeckiej – 1 osoba  
z danego sołectwa. Jako przedstawiciel danego KGW będzie Członek danego KGW – 1 osoba 
z każdego KGW. Dla przykładu – w projekcie 1 sołectwo będzie miało reprezentację w liczbie 
2 osób: 1 Sołtys + 1 Członek KGW lub 1 Członek Rady Sołeckiej + 1 Członek KGW. 
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W projekcie przewidziane są następujące działania: 
 
1. Działania zarządzające (planowany termin realizacji pomiędzy 01.08.2022 – 31.08.2024) 
 
2. Szkolenie „Kompetentny Lider Społeczności Wiejskiej” (planowany termin realizacji  
I części pomiędzy 01.09.2022 – 31.12.2022, II części pomiędzy 01.01.2023 – 31.12.2023) –– 
obydwie części szkolenia wyjazdowe – uczestnicy po 40 osób w każdym wyjeździe 
(20 Członków z 20 KGW + 20 Sołtysów / Członków Rad Sołeckich) 
 
2. Szkolenie „Fundrising w teorii i praktyce” (planowany termin realizacji pomiędzy 
01.09.2022 – 31.12.2022) – szkolenie stacjonarne – uczestnicy 40 osób (20 Członków  
z 20 KGW + 20 Sołtysów / Członków Rad Sołeckich) 
 
3. Wiejskie Skrzynki Obywatelskie (planowany termin realizacji pomiędzy 01.09.2022 – 
31.08.2024) – każde sołectwo biorące udział w projekcie utworzy minimum 1 skrzynkę 
obywatelską 
 
4. Sołeckie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego + mentoring (planowany termin realizacji 
pomiędzy 01.10.2022 – 31.12.2023) 
– w każdym sołectwie uczestniczącym w projekcie odbędą się 2 otwarte spotkania  
o tematyce dotyczącej diagnozy problemów lokalnych i zasobów, jakimi dysponuje moje 
sołectwo / gmina oraz tworzenie, opracowanie propozycji inicjatyw lokalnych, ocena i wybór 
najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku wiejskim – uczestnicy – Sołtysi, Rady 
Sołeckie, Członkowie KGW + przedstawiciele rożnych grup środowisk wiejskich 
– mentoring – wsparcie przy dopracowywaniu inicjatyw lokalnych  
– 1 warsztat wizyta studyjna o tematyce dotyczącej dialogu obywatelskiego w praktyce, 
twórcze myślenie o rozwiązywaniu problemów – uczestnicy 40 osób (20 Członków z 20 KGW 
+ 20 Sołtysów / Członków Rad Sołeckich) 
 
5. Dofinansowanie i realizacja mikroinicjatyw lokalnych (planowany termin realizacji 
pomiędzy 01.01.2024 – 31.08.2024) 
– dofinansowanie 20 mikroinicjatyw – kwota 2 000,00 zł / inicjatywa 
 
6. Impreza obywatelska pn. „Regionalna Gala Liderów Małopolskiej Wsi” (planowany 
termin realizacji pomiędzy 01.06.2024 – 31.08.2024) – uczestnicy – wydarzenie otwarte  
 
7. Ewaluacja w projekcie (planowany termin realizacji pomiędzy 01.08.2022 – 31.08.2024) 
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Udział w projekcie jest bezpłatny. W zależności od działania w projekcie zapewniony jest dla 
uczestników transport, nocleg, pełne wyżywienie, catering kawowy, materiały dydaktyczne. 
Szkolenia wyjazdowe weekendowe zostaną zrealizowane w atrakcyjnym położeniu  
w województwie małopolskim w pensjonatach, które posiadają odpowiednie zaplecze 
noclegowe, gastronomiczne oraz szkoleniowe np. Rabka Zdrój, Murzasihle, Krynica, Groo. 
Wizyta studyjna zostanie zorganizowana do atrakcyjnego miejsca w województwie 
małopolskim, które powstało oddolnie, dzięki współpracy różnych grup społecznych 
funkcjonujących na wsi.  Szkolenia i warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowanych 
trenerów. Po zakooczonych szkoleniach uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty.  

 
 

Zachęcamy serdecznie do udziału w projekcie ! 


