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Oczekiwane rezultaty projektu
„ZACZNIJMY OD TEGO CO POSIADAMY…”
1.

Wypracowanie

innowacyjnego modelu działań
prowadzących do opracowania

Lokalnego Planu Działań dla
Rozwoju Zatrudnienia
2.

Wypracowanie

pozytywnych doświadczeń
w zakresie wspierania rozwoju opartego o

wykorzystanie zasobów lokalnych
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METODA BUDOWANIA LPDdRZ
DIAGNOZA TERYTORIUM
ANALIZA ISTNIEJĄCYCH
DOKUMENTÓW

WARSZTATY DLA AKTORÓW
W OTOCZENIU

WARSZTATY – IDENTYFIKACJA
POTENCJALNYCH MIEJSC PRACY
WARSZTATY - IDENTYFIKACJA
BARIER DLA ZATRUDNIENIA

EKSPERTYZY SPECJALISTYCZNE
DOTYCZĄCE BARIER

Opracowanie
LOKALNEGO PLANU ZATRUDNIENIA
ZAWIĄZANIE PARTNERSTWA
DLA ROZWOJU ZATRUDNIENIA
ROZPOCZĘCIE REALIZACJI
BIZNES PLANÓW
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POWIAT INOWROCŁAWSKI,
GMINA INOWROCŁAW,
WIEŚ ŁOJEWO:
jezioro,
rzeka,
lasy,
łąki,
plaża,
park,
boiska
sportowe,
ścieżki
spacerowe,
wykopaliska
(6000 lat Szarleja),
grodzisko prasłowiańskie,
lokalizacja na Szlaku
Piastowskim.
Źródło:
miesięcznik „ŻAGLE”
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ŁOJEWO
panorama brzegu jeziora
OBIEKTY I TERENY DO WYKORZYSTANIA I ZAGOSPODAROWANIA
Szkoła

Boiska
trawiaste

Łąka i plaża
Plac
utwardzony

Tereny
prywatne

Dom
Kultury i
Rekreacji

Pałac i
park

Obiekty po
PGR
5

Koncepcja
Cel: Utworzenia nowych miejsc pracy i uzyskanie

dodatkowych dochodów poprzez:

wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych,
lokalizacyjnych, ludzkich i organizacyjnych
2.
oparcie się na inwencji i zdolności do inwestowania
mieszkańców Łojewa
3.
pozyskanie inwestorów zewnętrznych w
ograniczonym zakresie
4.
pozyskanie sojuszników w otoczeniu – gmina,
powiat, województwo, kraj, media
Metoda:
1.

Określenie atrakcyjnej oferty turystycznej
złożonej z małych „biznesów”
mieszkańców wsi, inwestycji gminnych i
inwestycji przedsiębiorców z zewnętrz. 6

Rezultat - produkt turystyczny Łojewa
Park Rozrywki – Prasłowiańskie Grodzisko
Zestaw kilkugodzinnych rozrywek na powietrzu

na łąkach i boiskach, nad jeziorem i pod lasem,

nawiązujących do tradycji prasłowiańskiej i piastowskiej,

dla rodzin, kuracjuszy, grup szkolnych i biznesowych.

Główna myśl przewodnia rozrywek to historyczne
dziedzictwo prasłowiańskie i piastowskie
Koncepcja wykorzystuje zabytki materialne:

zachowane w pobliżu grodzisko prasłowiańskie,

wykopaliska nad jeziorem,

elementy piastowskie (lokalizacja w pobliżu Kruszwicy i Gopła legenda Popiela i Piasta)
i kulturowe:

tradycje słowiańskie (obrzędy i wierzenia pogańskie).
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Innowacyjność metody
- zarządzanie zmianą w małym środowisku wiejskim
„Aby

przejść tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy krok”
Eksperyment rynkowy:

MINI PAKIET USŁUG REKREACYJNYCH zaoferowany
komercyjnie obok programu cyklicznej, otwartej
imprezy plenerowej – Dożynki Sołeckie wrzesień 2006

Treść eksperymentalnej oferty rekreacyjnoedukacyjnej Prasłowiańskie Grodzisko:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Grupowe wycieczki łodzią z przewodnikiem na grodzisko
prasłowiańskie ok. 2 km wodą
Zapoznanie się z bronią wczesnośredniowieczną - strzelanie z
łuku, włócznia, miecz – natychmiastowe fotografia w stroju
wojownika
Przejażdżki konne w stroju wojownika - foto w stroju wojownika
Tajny, pogański obrzęd prasłowiański w stylizowanej chacie
Zakuwanie w dyby i natychmiastowe foto
Przejażdżki wozem chłopskim, warzenie zupy i pieczenie
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podpłomyków itd.

„Zacznijmy od tego co posiadamy – wykorzystanie
lokalnych zasobów z udziałem lokalnych organizacji
pozarządowych”.


Zacznijmy od tego co posiadamy...
Mapa aktywności organizacji pozarządowych w powiecie
Identyfikacja problemów organizacji i lokalnych inicjatyw społecznych



Lepszy przykład niż wykład...
Wyjazdy studyjne liderów lokalnych organizacji






Do Grup Partnerskich w Lanckoronie, Babiej Górze, Wadowicach i Nowej
Hucie oraz do Białej Podlaskiej
Do zagranicznych partnerów ADEP (Navarre, Midi-Pyrenees, Toscana)

Warsztaty – wioski tematyczne – pomysł na naszą wieś
Opracowanie założeń do Planu Działań na Rzecz Inicjatyw
Społecznych i Wspierania Zatrudnienia w III Sektorze Powiatu
Nakielskiego
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Założenia do Planu Działań na Rzecz Inicjatyw Społecznych i
Wspierania Zatrudnienia w III Sektorze Powiatu Nakielskiego
Kcynia kwiecień 2006









Wsparcie dla III sektora:
biuro Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nakielskiego,
Szkolenia rozwijające umiejętności opracowania projektów i pozyskiwania środków,
Współpraca z powiatowym i gminnymi pełnomocnikami ds. organizacji pozarządowych.
Wsparcie kobiet na rynku pracy:
Promowanie udziału kobiet w szkoleniach i inicjatywach lokalnych
Podejmowanie działań na rzecz partnerstwa i równego traktowania pracy mężczyzn i kobiet
w tym (pracy domowej),
Przygotowanie wspólnego projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle oraz organizacji
pozarządowych do działania 1.6 programu Rozwój Zasobów Ludzkich.
Wsparcie dla młodzieży na rynku pracy:
Rozwinięcie systemu staży (umocnienie współpracy pomiędzy PUP a przedsiębiorcami i
organizacjami pozarządowymi),
Pomoc w organizacji praktyk międzynarodowych
Badanie potrzeb rynku pracy dla młodzieży,
Gminne centra informacyjno – konsultacyjne dla młodzieży obsługiwane przez młodzież –
rozwój wolontariatu
Utworzenie „Funduszu Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych”
Wsparcie dla organizacji zajmujących się pomocą społeczną
Wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
Wspieranie tworzenia spółdzielni socjalnych,
Wsparcie dla samopomocowych klubów pracy dla bezrobotnych,
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Lokalne punkty informacyjno – doradcze dla osób poszukujących pracy.

Początki wdrażania programu w powiecie
nakielskim:







Utworzenie biura Rady Organizacji
Pozarządowych przy Fundacji
Partnerstwo dla Krajny i Pałuk,
„Hotelik za grosik” Stowarzyszenie
„Żakus” z Anielin,
Przygotowanie do obsługi kortu
tenisowego i siłowni przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Olszewki i Lubaszcza),
Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet z
Nakła rejestracja „Półgęska
Krajeńskiego”, upowszechnienie
sposobu wytwarzania i początki
„komercjalizacji”
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