Innowacyjny model aktywizacji obszarów wiejskich –
bezpłatne warsztaty dla mieszkańców gminy Nowy Staw
Gmina Nowy Staw wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku oraz pozostałymi
czteroma gminami powiatu malborskiego rozpoczęła realizację projektu pn. „Ukryte skarby
wsi – odkryjmy je razem. Wioski tematyczne innowacyjną formą aktywizacji zawodowej”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poniżej prezentujemy
przedsięwzięcia:

Państwu

podstawowe

informacje

dotyczące

niniejszego

Cel projektu
Upowszechnienie idei wioski tematycznej, a przez to promowanie aktywności zawodowej
mieszkańców obszarów wiejskich powiatu malborskiego zmierzającej do tworzenia lokalnych
inicjatyw generujących nowe miejsca pracy.
Grupa docelowa (uczestnicy projektu)
Grupą docelową projektu są mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko - wiejskich do 25 tys.
powiatu malborskiego (Malbork, Stare Pole, Miłoradz, Lichnowy, Nowy Staw). Z każdej
gminy zrekrutowanych zostanie 8 osób (razem 40).
Termin realizacji projektu
01.04.2009 r. - 31.12.2009 r.
Działania projektu
Kampania promocyjna
Kampania informacyjna prowadzona będzie na terenie całego powiatu za pośrednictwem
różnorodnych narzędzi promocji, takich jak: ulotki, plakaty, artykuły prasowe, Internet,
spotkania itp., co gwarantować będzie dotarcie z informacją o realizacji projektu do
wszystkich zainteresowanych.
Jednym z jej elementów będzie konferencja pn. „Ze wszystkich skarbów najpóźniej odkopuje
się własny – fenomen wiosek tematycznych”, która zorganizowana zostanie w czerwcu 2009
roku. Celem konferencji będzie zapoznanie lokalnych władz z ideą tworzenia wiosek
tematycznych, jako innowacyjną formą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich i
atrakcyjną metodą promocji turystycznej tychże terenów.
Rekrutacja
Rekrutacja prowadzona będzie wieloetapowo, oddzielnie na terenie każdej z gmin powiatu
malborskiego. Rozpocznie się w czerwcu br. i trwać będzie nieustannie do końca lipca.
W każdej gminie zorganizowane zostaną spotkania z potencjalnymi uczestnikami projektu.
Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w w/w spotkaniach będą mogły zgłosić swój udział

w jednej z Instytucji Partnerskich (Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku lub Urzędzie
Gminy - właściwym dla miejsca swojego zamieszkania).
W przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych osób przewyższy zaplanowaną, dodatkowym
kryterium doboru będzie poziom motywacji zbadany przez doradcę zawodowego w trakcie
indywidualnej rozmowy przeprowadzonej z potencjalnym uczestnikiem. Z punktu widzenia
idei projektu ważne jest bowiem by dobrać osoby, które podejdą z entuzjazmem do koncepcji
wioski tematycznej i będą chciały ją rozpowszechniać oraz zainicjować na obszarze swojej
gminy.
Uwieńczeniem procesu rekrutacji będzie podpisanie przez wyselekcjonowane osoby
deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Warsztaty „Budujemy naszą przyszłość – zakładamy wioskę tematyczną”
Głównym etapem projektu będzie zorganizowanie warsztatów promujących model tworzenia
wiosek tematycznych. W zajęciach weźmie udział 40 osób (po 8 osób z gminy).
Każdy cykl warsztatów trwać będzie 40 h i rozpocznie się od przedstawienia ogólnych zasad
funkcjonowania wiosek tematycznych i możliwości, jakie niesie za sobą ta metoda aktywizacji
społeczności wiejskiej, w szczególności w kontekście zatrudnienia i rozwoju wsi. W kolejnym
etapie uczestnicy wybiorą się do jednej wspólnie wybranej wsi (leżącej na terenie danej
gminy), gdzie zidentyfikują i omówią jej kapitał rozwojowy, by ostatecznie wybrać temat
specjalizacji, zaprojektować sposób wykorzystania przestrzeni, opracować ofertę oraz
promocję nowo powstałego produktu.
Dodatkową atrakcją warsztatów będzie całodniowy wyjazd studyjny do przykładowej wioski
tematycznej zlokalizowanej na terenie naszego województwa.
Konkurs „Nasza wieś – naszą szansą”
Po zakończeniu warsztatów każda grupa będzie miała opracowany projekt powstania
przykładowej wioski tematycznej, wykorzystujący potencjał geograficzny, kulturowy i ludzki
danego obszaru. Przedsięwzięcia te wezmą udział w konkursie pn. „Nasza wieś – naszą
szansą”. Oceni je komisja złożona z przedstawicieli władz lokalnych oraz specjalistów z
dziedziny tworzenia wsi tematycznych.
Szczegółowe informacje nt. procesu rekrutacji pojawią się na początku czerwca 2009 roku na
stronie internetowej www.pup.malbork.pl. Zasięgnąć ich będzie można również w siedzibie
Urzędu w pok. nr 15 lub pod numerem tel. 055-272-33-51.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

