
�



22 3
1 

 

Czym są konsultacje społeczne? 
Jest to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje zamierzenia 
bezpośrednio lub pośrednio ich dotyczących. Zamierzenia poddawane konsultacjom mogą 
dotyczyć zmian prawnych, jakichś zmian organizacji życia publicznego, przeprowadzenia 
inwestycji, sposobu rozwiązania ważnego problemu społecznego lub innych działań, których 
powodzenie w dużej mierze zależy od akceptacji ze strony obywateli. 

Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców. Celem 
konsultacji społecznych jest możliwie najpełniejsze informowanie społeczności o planowanym 
projekcie bądź inwestycji miejskiej, zebranie jej opinii i uwag, a także wybór najbardziej 
optymalnego rozwiązania uwzględniającego postulaty uczestników konsultacji. 

A zatem konsultacje społeczne to próba wprowadzenia elementów demokracji bezpośredniej 
(partycypacyjnej, uczestniczącej) do systemu demokracji pośredniej.  W pewnych sytuacjach   
i w odniesieniu do niektórych problemów prawomocna władza pyta obywateli o zdanie. 

Z merytorycznego punktu widzenia, konsultacje społeczne są jedną  z form społecznej 
komunikacji. Komunikacja społeczna jest procesem wytwarzania, przekształcania                               
i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami, organizacjami i innymi 
podmiotami. Komunikacja jest skuteczna jedynie wtedy, gdy komunikujące się strony 
przekazują informacje  w języku dla siebie zrozumiałym oraz gdy istnieje skuteczny nośnik tej 
informacji, który zapewni dotarcie przekazu do odbiorcy. Rola nadawcy i odbiorcy w procesie 
komunikacji jest przechodnia. Nadawca po wysłaniu przekazu oczekuje jego odbioru i oceny, 
staje się odbiorcą. Dla skutecznej komunikacji ważne jest więc sprzężenie zwrotne pomiędzy 
nadawcą i odbiorcą.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uproszczony model komunikacji społecznej 
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 • organizacyjną - polegającą na regulacji współdziałania różnych urzędów, instytucji, 
organizacji pozarządowych, grup nieformalnych w związku z dyskusją i podejmowaniem 
decyzji w ważnej kwestii społecznej;  

• edukacyjną - obie strony konsultacji, tj. władza i obywatele, w toku procesu konsultacji 
wdrażają i upowszechniają zasady demokracji; zasady te mogą przechodzić na inne sfery życia 
publicznego;  

• prewencyjną - konsultacje społeczne mogą chronić władze samorządowe przed 
popełnieniem błędu przy podejmowaniu ważnej z punktu widzenia życia społeczności lokalnej 
decyzji; mogą też zapobiegać konfliktom, które wybuchłyby tak czy inaczej, gdyby nie podjęto 
wcześniej społecznego dialogu.  

 

Jak wynika z przedstawionego w bardzo skróconej formie zestawienia, konsultacje społeczne 
mogą być niezwykle użytecznym narzędziem rozwijającym dobre praktyki zarządzania 
projektami samorządowymi. Inwentarz korzyści znacznie przekracza koszty zastosowania 
podejścia konsultacyjnego, gdyż rozwiązanie to można przyjąć jako pewne wytyczne 
podejmowanych projektów.   

 Nie jest więc konieczne tworzenie nowych komórek organizacyjnych, powołanie nowego 
wydziału w obrębie urzędu, ale na pewno liczyć się musimy z wydłużeniem czasu realizacji 
projektu. Należy jednak pamiętać, że nawet przedsięwzięcie dłużej realizowane jest bardziej 
skuteczne, niż przedsięwzięcie przerwane, np. w wyniku gwałtownych protestów społecznych.   

 

Kiedy organizować konsultacje? 
Konsultacje zawsze powinno się organizować przed podjęciem decyzji w danej sprawie, a po 
zdefiniowaniu problemu.  A zatem kiedy już wiadomo, na czym polega zadanie,                                        
a wystarczająco wcześnie, żeby można uwzględnić głosy mieszkańców w podejmowanych 
decyzjach.  

 
 

Podsumowując ….. 
   
 

                  „Diagnoza 
zapewnia oparcie 
polityki lokalnej 
na rzeczywistych 

potrzebach 
i problemach 
Mieszkańców” 

 

Konsultacje społeczne są szeregiem aktów komunikacyjnych, w ramach których poszukuje się
satysfakcjonującego rozwiązania. Etapy procesu konsultacji społecznych obejmują 5 kroków
przedstawionych na poniższym rysunku.

      

        

  

            

          

Etapy procesu konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne pełnią szereg ważnych funkcji społecznych, a zwłaszcza funkcję:

• informacyjną, tj. dostarczają mieszkańcom wiedzy o zamiarach samorządu, zaś samorząd
uzyskuje informacje o ocenie tych zamiarów przez mieszkańców;

• partycypacyjną, tj. umożliwienie szerokiego udziału mieszkańców w decyzjach władz oraz
upowszechnianie mechanizmów oddziaływania na decyzje władz samorządowych;

• identyfikacyjną - wokół projektu tworzą się wyraźne grupy interesów związane z określonymi
rozwiązaniami; mieszkańcy utożsamiają się z nimi; identyfikacja pozwala na prowadzenie
komunikacji wokół określonych rozwiązań i podnosi skuteczność konsultacji; 

• kreatywną - brak aprobaty dla proponowanego rozwiązania często skutkuje poszukiwaniem
innych, alternatywnych rozwiązań; można więc powiedzieć, że konsultacje wywołują
rozwiązania innowacyjne, wskazujące na inne ujęcie problemu, dla którego rozwiązania
planuje się określone działania;

• korygującą - w wyniku konsultacji społecznych możliwe jest opracowanie nowych rozwiązań
w realizacji polityki samorządu w zakresie rozwiązywanych spraw; korekta polityki umożliwia
sprawniejszą realizację projektów dzięki uzyskaniu społecznej akceptacji dla tego rozwiązania;
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W roku 2017 Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa złożyło wniosek                
o dofinansowanie ze środków Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich              
o wartości ponad 84 000 zł. Po otrzymaniu funduszy pieniądze zostały przyznane, 
i od maja– grudnia projekt był realizowany.  

Celem głównym projektu był wzrost wpływu mieszkańców na życie publiczne oraz 
wzmocnienie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych oraz współpracy wewnątrz i międzysektorowej. Projekt ten 
skierowany był do mieszkańców 5 gmin położonych na północ od Krakowa: 
Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów– Luborzyca, Igołomia– 
Wawrzeńczyce. W działaniach projektowych wzięło udział 15 liderów– 
przedstawicieli lokalnych NGO i grup nieformalnych, 250 mieszkańców                          
i przedstawicieli 5 urzędów gmin, oraz lokalnego biznesu. 

Realizacja zadania obejmowała cykl szkoleń obejmujący 7 warsztatów                          
i doradztwo z zakresu edukacji obywatelskiej i konsultacji społecznych  
„Lideratorium– Akademia Lokalnych Liderów”. Warsztaty obejmowały łącznie 88 
godzin, o następującej tematyce: 

a) Lokalny lider – program zawierał m.in. odkrywanie potencjału liderskiego 
oraz swoich mocnych stron, talentów i umiejętności, dotyczące skutecznej 
komunikacji, źródeł i metod automotywacji oraz motywowania innych, 
strategii osiągania celu oraz elementu budowania zespołu. 

b)  Rola organizacji pozarządowych – program dotyczył: idei i elementów 
społeczeństwa obywatelskiego, roli ruchów społecznych i organizacji 
pozarządowych oraz postaw obywatelskich takich jak wolontariat. 

c) Planowanie inicjatyw obywatelskich – program zawierał elementy 
zarządzania projektem, budowania celów, rezultaty i zmiany społeczne, 
przegląd potencjalnych źródeł finansowania projektów społecznych                
z których mogą korzystać lokalne NGO. 

d) Partnerstwo międzysektorowe – program zawierał etapy budowania 
partnerstwa , poszukiwania partnerów, współpracy NGO z administracją 
publiczną i biznesem. 

e) Budowa wizerunku lokalnych NGO – program dotyczył między innymi 
sposobów promocji niskobudżetowej, korzystania z narzędzi IT oraz 
mediów społecznościowych. 

f) Partycypacja społeczna – program zawierał m.in. konsultacje społeczne     
w tym: inicjatywa własna, rozwiązania prawne i tzw. kodeks konsultacji, 
elementy animacji społecznej oraz motywowania społeczności                         
do wspólnych działań na rzecz rozwoju lokalnego. 
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Korzyści płynące z konsultacji społecznych 

 
1. Umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji, ponieważ zwiększają zrozumienie 

danego problemu w świetle rozmaitych stanowisk i poglądów, pozwalają 
ulepszyć usługi publiczne. Osoby zaineresowane dana kwestią najlepiej znają 
swoje potrzeby. Dzięki konsultacjom społecznym unikamy „uszczęśliwiania” 
społeczeństwa na siłę. W procesie konsultacji mogą się pojawić nowatorskie 
pomysły na rozwiązanie jakiegoś problemu. Z kolei ścieranie się poglądów             
w trakcie konsultacji pozwala na odrzucenie pomysłów szkodliwych, 
bezsensownych lub nierealistycznych. 
 

2. Osłabiają protesty społeczne wobec planowanych zmian, gdyż ludzie łatwiej 
akceptują zmiany, o których sami dyskutowali i decydowali, poznanie poglądów 
i interesów innych osób, a także ograniczeń, z jakimi mierzą się decydenci, 
osłabia postawę roszczeniową. Mają poczucie monitorowania działań władzy        
i pilnowania jej dobrej woli i rzetelności.  
 

3. Zbliżają władzę do obywateli, ponieważ tworzą przestrzeń dialogu między 
urzędnikami, ekspertami a zwykłymi ludźmi. Zapoznają się z ograniczeniami 
finansowymi, strukturalnych i infrastrukturalnych, z jakimi mierzą się instytucje 
publiczne, a także pozwala ludziom zrozumieć meandry ich funkcjonowania oraz 
uwrażliwia ich na trudności związane z dobrym planowaniem i wykonywaniem 
polityki. 
 

4. Przyzwyczajają ludzi do udziału w życiu publicznym, bowiem pokazują,                    
że dyskusja i uczestnictwo (partycypacja) to samoistne wartości oraz pozwalają 
rozprawić się z powszechnym przekonaniem, że specyfiką demokracji jest 
zgoda. Demokracja to ścieranie się poglądów i interesów. Uczą procedur 
uczestnictwa w życiu społecznym, np. zabieranie głosu w dyskusji, wystąpień        
na forum publicznym, zadawania władzy pytań. 
 

5. Dają ludziom poczucie sprawstwa oraz kontroli nad otoczeniem, w którym żyją, 
a przy tym tworzą poczucie lojalności i zakorzenienia w lokalnej wspólnocie oraz 
szerszym społeczeństwie, a także uczą wychodzenia poza ciasne horyzonty              
i własne interesy, pokazując, na czym polega interes publiczny. 
 

6. Sprzyjają spójności społecznej, gdyż tworzą poczucie wspólnego dobra. 
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Zdjęcia ze szkoleń i wizyty studyjnej w Koszęcinie
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g) Realizacja akcji społecznych – Celem warsztatów było opracowanie 
koncepcji min. 5 akcji które następnie zostały wdrożone w ramach 
niniejszego projektu. Program zawierał tworzenie mapy zasobów i potrzeb 
lokalnych, metody diagnozowania potrzeb lokalnych, poszukiwania 
partnerów w tym przedstawicieli administracji publicznej i biznesu. 
 
Kolejno 15 liderów odbyło wizytę studyjną do Koszęcina (woj. Śląskie)           
w terminie 9-10.08.2017 roku, która zakończyła się zaplanowaniem                      
i realizacją akcji obywatelskich. 

Drugim elementem projektu „Lideratorium– Akademia Lokalnych Liderów” było 
przeprowadzenie symulacji budżetu obywatelskiego, przygotowanego, 
zrealizowanego i rozliczonego przez lokalnych liderów biorących udział                      
w projekcie. To działanie pozwoliło uczestnikom szkoleń i warsztatów 
wykorzystać w praktyce wiedze teoretyczną na nich zdobytą.  

Zgłoszonym w ramach symulacji budżetu obywatelskiego projektem musiała być 
inicjatywa obywatelska, poparta pisemnym podpisem co najmniej 30 
mieszkańców danej gminy, z której pochodzi pomysłodawca inicjatywy. 
Realizacja projektu musiała dotyczyć edukacji obywatelskiej, angażować 50 
mieszkańców danej gminy, a w ramach jej realizacji miało dojść do nawiązania 
współpracy międzysektorowej. Realizator musiał się wykazać, że zdobył wsparcie 
i poparcie sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Deklaracja z oferty  
dotycząca nawiązania w/w współpracy musiała zostać udokumentowana listem 
intencyjnym bądź umową partnerską. Na realizację pojedynczej inicjatywy              
w ramach budżetu obywatelskiego dofinansowanie wynosiło 4700 zł, przy czym 
dodatkowo realizator musiał wykazać się wkładem własnym- finansowym                
i rzeczowym.  

Część projektu związana z symulacją budżetu obywatelskiego, umożliwiła 
kompleksową realizację projektu na małą skalę, od jego opracowania do jego 
rzeczywistej realizacji. Pozwoliło to uczestnikom wykorzystać wiedzę w trakcie 
realizacji realnego projektu. To z pewnością zaktywizowało i zainspirowało 
liderów do podejmowania wyzwań i realizacji projektów o większym rozmachu    
w przyszłości. 
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Prezentacja symulacji budżetu obywatelskiego:

„Patchworkowy zawrót głowy” to pomysł nieformalnej grupy „Kreatywne Liderki”
skierowany do mieszkańców Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w różnym wieku.
Problemem nadrzędnym, który przyczynił się do powstania tego projektu był brak
umiejętności szycia na maszynie, szczególnie u młodych kobiet. Również brak oferty
aktywnego spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny był inspiracją do tego
pomysłu. Głównym celem była animacja czasu wolnego i integracja mieszkańców
Gminy oraz nabycie umiejętności szycia na maszynie (zakupiono cztery maszyny do
szycia) i propagowanie kreatywnego spędzania wolnego czasu.

W świetlicy wiejskiej w Pietrzejowicach odbyły się cztery dwu i pół godzinne spotkania
po co najmniej 12 osób w grupie, w dwóch cyklach ( łącznie 20 godzin warsztatowych).
Po dwóch warsztatach , 17 września 2017 roku, została zorganizowana mała wystawa
połączona ze spotkaniem integracyjnym, w którym wzięli udział uczestnicy warsztatów
oraz koordynatorzy i uczestnicy projektu „Lideratorium”. Zajęcia prowadziła
animatorka– doświadczona krawcowa.

Warsztaty pozwoliły na naukę tworzenia patchworków ze skrawków tkanin, które są
prawdziwą ozdobą wyposażenia domu. Spotkanie integracyjne miało na celu
przybliżenie ogółowi mieszkańców Gminy grupy pasjonatek, które przystąpiły do
realizacji projektu a tym samym pokazały swoje umiejętności następnym osobom.
Zajęcia dla młodych uczestników projektu – uczniów klas VI-VII pozwoliły na
zapoznanie się z techniką szycia, co zaowocuje w przyszłości i będzie odskocznią od
komórek, tabletów i komputerów.

Organizator Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Tytuł zadania
publicznego Patchworkowy zawrót głowy

Zrealizowany
przez: Grupa nieformalna „Kreatywne Liderki”

Termin realizacji 1.09.2017- 31.10.2017
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Wraz ze wzrostem migracji coraz więcej nowych ludzi przybywa i zamieszkuje tereny 
wokół miejscowości Goszcza jak i okolicznych wsiach. Brak możliwości integrowania się 
z nowymi mieszkańcami nie wpływa dobrze na relacje, większość nowo przybyłych 
mieszkańców często nie rozumie sposobu myślenia i działania lokalnych grup 
społecznych z czym się może w przyszłości wiązać dość ograniczone pole działania do 
jakichkolwiek inicjatyw lokalnych , czy wspierania lokalnych tradycji choćby takich jak 
orkiestra dęta, ochotnicza straż pożarna i koło gospodyń wiejskich. Zadanie miało na 
celu przybliżenie lokalnej historii nowym  i obecnym mieszkańcom wsi Goszcza poprzez 
wystawę starej fotografii jak i pomóc w integracji społecznej. Uwieńczeniem wystawy 
było wspólne ognisko wraz z lokalną melodią biesiadną która też powoli zanika i staje 
się już rzadkością zwłaszcza wśród młodzieży. Realizacja tego zadania miała miejsce       
w budynku OSP Goszcza w terminie od 1 do 15 października 2017r. Odbiorcami zadania 
byli wszyscy mieszkańcy wsi Goszcza jak i okolicznych miejscowości z gminy 
Kocmyrzów– Luborzyca. niewielka odległość pomiędzy sąsiadującymi miejscowościami 
jak i otwartość czy zaangażowanie ludzi nie sprawiła ograniczenia w realizowaniu 
wspólnych inicjatyw a wręcz zwiększyła zasób osobowy niezbędny aby realizować 
projekty na większą skalę i dla większego grona odbiorców, co również wpisywało się            
w kluczowy cel projektu.  

Realizacja działania oparta była na działaniu członków Stowarzyszenia Orkiestra Dęta 
TON w Goszczy, które liczy 20 osób jak również współpraca ze Stowarzyszeniem 
aktywna wieś w Goszczy i Sadowiu, czy z Ochotniczą Strażą Pożarną jak i również Szkołą 
Podstawową zapewniające wystarczające zasoby kadrowe do realizacji zadania.  

Rezultatem zadania było zwiększenie zaangażowania do działań lokalnych jak                        
i wspierania już istniejących inicjatyw społecznych przez nowych jak i starych 
mieszkańców wsi Goszcza, Sadowie. Przypomnienie i zaprezentowanie lokalnej historii, 
tak aby została ona zapamiętana i nie ulegała rozmazaniu w pamięci. Element wspólnej 
integracji zapewne pozytywnie wpłynie na sposób odbierania lokalnych inicjatyw, 
nakierunkowania na odpowiednie działania, tak aby każde działania lokalne służyły 
mieszkańcom i aby mogli oni z tych działań czerpać wymierne korzyści oraz sami chcieli 
inicjować działania, a wręcz w nich czynnie uczestniczyć.  

Organizator Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
Tytuł zadania 
publicznego Ognisko Wspomnień 

Zrealizowany 
przez: Stowarzyszenie Orkiestra Dęta TON w Goszczy 

Termin realizacji IX-X 2017 
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Organizator Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 

Tytuł zadania 
publicznego 

Integracja dla min. 50 mieszkańców gminy 
Michałowice, uczestników szkolenia Lideratorium     

w ramach „ III Zagórzyckiego Pikniku Jabłkowego” 

Zrealizowany 
przez: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzycach Dworskich, 
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy 

Michałowice „Pod Kwitnącą Jabłonią” 
 

Termin realizacji 01.09.2017- 30.09.2017 
 
 

Inicjatywa obywatelska polegała na zorganizowaniu imprezy integracyjnej w ramach III 
Zagórzyckiego Pikniku Jabłkowego. Za realizację zadania, odpowiedzialne były stowarzyszenia: 
OSP Zagórzyce oraz KGW „Pod Kwitnącą Jabłonią”, a partnerami byli przedstawiciele sektora 
publicznego: Gmina Michałowice, Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych oraz sektora 
gospodarczego: firma GRAAPT. Piknik został zorganizowany w Zagórzycach Dworskich,                
na boisku znajdującym się za budynkiem remizy w dniu 24.09.2017r.  

Głównym celem był wzrost integracji u min. 50  mieszkańców Gminy Michałowice. Stworzenie 
przestrzeni i możliwości do wymiany doświadczeń oraz wzajemnej  współpracy osób 
działających społecznie na terenie Gminy Michałowice, oraz uczestników szkolenia 
Lideratorium do 30.09.2017r. a także wzrost komunikacji pomiędzy mieszkańcami min. 3 
miejscowości Gminy Michałowice poprzez rywalizację kulturalno– sportową.  

Piknik został zorganizowany w budynku OSP w Zagórzycach oraz na boisku za remizą.                    
W ramach jednodniowej imprezy został zaplanowany program z dużą ilością atrakcji dla 
mieszkańców oraz delegacji poszczególnych wsi gminy Michałowice (między innymi: grill, 
występ wokalny, degustacja i konkurs ciast). Wszystkie przygotowane atrakcje były bezpłatnie 
dostępne dla uczestników. Wspólne grillowanie i biesiadowanie pozwoliło na lepszą 
komunikacje pomiędzy mieszkańcami gminy oraz zapoznanie się mieszkańców w ramach 
pikniku, ale również w przyszłości podczas lokalnych eventów i warsztatów kulinarnych.             
W ramach promocji lokalnej społeczności mieszkańcom na pikniku rozdawane były jabłka. 

W ramach pikniku przeprowadzone zostały konkursy, pozwalające na lepsza integrację 
mieszkańców poszczególnych miejscowości Gminy Michałowice takie jak: 

- bingo zapoznawcze 
- smażenie racuchów 
- konkurs znajomości piosenek o jabłkach 
- bieg w workach 
- tor przeszkód 
- przeciąganie liny 
- konkurs na najlepszy strój danej wsi 
- konkurs na najszybciej ubranego „strażaka” 
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Organizator Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
Tytuł zadania 
publicznego 

I integracyjna rowerowa gra terenowa Węgrzce - 
Pękowice 

Zrealizowany 
przez: 

Magdalena Listoś i Magdalena Filipek – członek 
Stowarzyszenia „Perła Pękowic” 

Termin realizacji 02.09.2017 
 

 

I integracyjna rowerowa gra terenowa Węgrzce – Pękowice została zrealizowana w celu 
integracji mieszkańców gminy (międzypokoleniowej, rodzinnej, napływowych i rdzennych), 
realizowana poprzez: gry i zabawy zespołowe (zagadki, quizy, konkurencje sportowe), 
uświadomienie uczestnikom lokalnych walorów historycznych, przedstawienie atrakcji 
turystyczno – krajobrazowych gminy i okolic na trasie fragmentu szlaku rowerowego na 
odcinku Węgrzce – Pękowice, wspólną pracę uczestników na rzecz renowacji terenu Błoń 
Pękowickich a także rozegranie meczu siatkówki pomiędzy przedstawicielami wsi Pękowice        
i Węgrzce. 

Uczestnicy mieli do pokonania ok 12 km., w czasie nie przekraczającym 3 godzin, plus piknik. 

Rezultaty realizacji zadania publicznego miały na celu: 

- udział mieszkańców gminy w projekcie, 

- wzrost integracji mieszkańców, 

- rozwój kreatywności, 

- rozbudzenie zapału do wspólnych działań, 

- zainteresowanie grupową aktywnością ruchową, 

- wzrost świadomości historycznej mieszkańców, 

- poznanie walorów turystyczno– krajobrazowych regionu, 

- powstanie ogródków skalnych na Błoniach Pękowickich, 

- rozegranie historycznego, pierwszego meczu siatkówki między mieszkańcami Węgrzc                   
i Pękowic. 

W ramach tego działania, planowane było osiągnięcie  skutków długofalowych, których 
zadaniem było zintegrowanie i zachęcenie uczestników do gier zespołowych itp. przy 
nieodpłatnym wykorzystaniu zakupionego sprzętu sportowego przez mieszkańców Węgrzc          
i Pękowic tj. kompletnego zestawu do siatkówki. Natomiast nowo powstałe ogródki skalne 
spowodują wzrost atrakcyjności otoczenia, dzięki czemu mieszkańcy gminy coraz chętniej           
i z przyjemnością będą odwiedzać tereny rekreacyjne Błoń Pękowickich.  
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Organizator Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
Tytuł zadania 
publicznego Integracja i edukacja „ na wesoło” 

Zrealizowany 
przez: 

Grupa nieformalna „ Wesoła Rodzinka” Aneta Dudziak   
i Anna Dzięga w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Koło 

Gospodyń Wiejskich Pobiednik Mały i Wielki 
Termin realizacji 01.09.2017 – 31.10.2017 

 

Dzieci mieszkające na wsi pozbawione są możliwości spędzania wolnego czasu z rodzicami 
polegającego na wspólnej zabawie, byciu razem. Rzadko zdarza się, że dzieci  z rodzicami, czy 
dziadkami wyjeżdżają na wspólne wycieczki dłuższe niż  jeden dzień. Najczęstszą przyczyną 
rezygnacji z wyjazdów (wakacyjnych i nie tylko) dzieci i młodzieży są względy finansowe, brak 
czasu rodziców, opiekunów oraz brak możliwości wyjazdu czy zorganizowania wypoczynku. 
Częstą przyczyną jest też potrzeba pozostania dzieci w domu ze względu na pomoc                          
w gospodarstwie rolnym. Zapracowani rodzice mają mniej czasu dla swoich pociech, często 
też brakuje funduszy na wspólny wyjazd. Zdecydowanie większą szanse na wakacyjne wyjazdy 
mają dzieci mieszkające w miastach niż ich rówieśnicy ze wsi, a także dzieci z rodzin w lepszej 
pozycji finansowej. Szczególnie w wakacje, ale nie tylko niektóre dzieci na wsiach podejmują 
również pracę zarobkową polegającą na pomocy sąsiadom, czy to przy zbiorach płodów 
rolnych, czy też w innych pracach domowych za które mogą sobie zarobić parę groszy. 
Konsekwencją tego jest coraz mniejsza ilość czasu, które dzieci spędzają z rodzicami czy 
dziadkami. 

Aby przyczynić się do zmiany tej sytuacji została zorganizowana dwudniowa wycieczka do 
Farmy Iluzji, która miała na celu integrację międzypokoleniową dzieci, rodziców czy dziadków 
przez wspólną edukację i zabawę.  

Zadanie polegało na zorganizowaniu dwudniowej wycieczki do parku edukacji i iluzji „Farma 
Iluzji” w miejscowości Trojanów w woj. mazowieckim w dniach 30.09– 1.10.2017 roku. Farma 
iluzji jest wyjątkową kompozycją atrakcji dla dzieci i dorosłych z nutą edukacji podaną                     
w bardzo przyjaznej formie. Jest to także miejsce  do aktywnej zabawy, wypoczynku.                     
W ramach wycieczki planowane było zapoznanie się z licznymi atrakcjami mającymi podłoże 
edukacyjne.  

Projekt ten adresowany był do dzieci i ich opiekunów (rodzice, dziadkowie) członków KGW 
Pobiednik Mały i Wielki, zamieszkujące gminę Igołomia– Wawrzeńczyce. Z każdym dzieckiem 
w wycieczce uczestniczył 1 opiekun.  

W ramach projektu osiągnięte zostały następujące rezultaty: 

- integracja międzypokoleniowa, 

- edukacja poprzez wspólne zwiedzanie Farmy Iluzji, 

- możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami wycieczki, 

- wzmocnienie wspólnoty lokalnej poprzez wspólny międzypokoleniowy wyjazd integracyjny. 
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