
„Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez realizację warsztatów rękodzielniczych” – 

realizacja projektu  

 

Na przełomie września i października br. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach zrealizował szkolenia warsztatowe, podczas których 

przeszkolonych zostało ponad 80 osób z obszarów wiejskich. Szkolenia odbywały się w ramach 

projektu „Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez realizację warsztatów rękodzielniczych”. 

Grupą docelową, która wzięła udział w projekcie, byli mieszkańcy obszarów wiejskich 

województwa zachodniopomorskiego, zwłaszcza osoby bezrobotne i osoby nieaktywne 

zawodowo. Szkolenia warsztatowe odbyły się na terenie gmin: Recz, Dolice, Marianowo, 

Suchań, Radowo Małe, Łobez, Karnice i Kozielice. 

Zrealizowanych zostało łącznie osiem edycji szkoleniowych z techniki filcowania oraz 

techniki florystyki.  

Szkolenia „Florystyka – pasja i szansa” poprowadziła Marta Grdeń – mistrz florystyki 

z Kwiaciarni „Klimaty” w Szczecinie, która zaprezentowała uczestnikom narzędzia, materiały 

techniczne i akcesoria, jakimi posługuje się florysta, jak również stworzyła z uczestnikami 

piękne bukiety oraz kompozycje florystyczne z żywych kwiatów. 

Szkolenia „Filcowanie krok po kroku” poprowadziła wykwalifikowana instruktor                       

z Centrum Edukacyjnego OMNIBUS – Jolanta Brejdak, która podczas zajęć wprowadziła 

uczestników w świat wełny i filcowania, zaprezentowała techniki rękodzielnicze, metody ich 

wykorzystania oraz możliwości doboru materiałów. 

W ramach szkoleń z techniki filcowania oraz techniki florystyki uczestnicy zdobyli 

nowe, praktyczne umiejętności, pozwalające wykonywać im prace, które będą mieli możliwość 

sprzedawać na festynach, targach, kiermaszach czy przez Internet. Poza manualnymi 

umiejętnościami proponowaliśmy uczestnikom szkoleń prezentowanie swoich prac 

rękodzielniczych na organizowanych przez nas wystawach, w naszych publikacjach, na stronie 

internetowej ZODR w Barzkowicach, a także na portalu społecznościowym naszej firmy. 

Każda edycja była wyjątkowa, uczestnicy wykazywali się niesamowitą kreatywnością, 

inwencją twórczą oraz zaangażowaniem. Efektem ich twórczości stały się oryginalne, pełne 

koloru prace. Powstały interesujące pomysły i propozycje dalszych działań. 

Podczas szkoleń zachęcaliśmy uczestników do czynnej współpracy z lokalnymi 

liderami, Lokalnymi Grupami Działania oraz przedstawicielami instytucji samorządowych, 

tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na lokalny rozwój. 



Na zakończenie projektu w siedzibie ZODR w Barzkowicach zorganizowano spotkanie 

podsumowujące, na które zaprosiliśmy uczestników projektu oraz przedstawicieli lokalnych 

organizacji i stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich. Podczas spotkania 

przedstawiona została tematyka dotycząca przedsiębiorczości, w tym możliwości skorzystania 

ze środków unijnych na podjęcie działalności gospodarczej. 

Jesteśmy pewni, że szkolenia przysłużyły się aktywizacji lokalnej społeczności, 

podniesieniu jej motywacji, integracji lokalnego środowiska, podniesieniu standardów i jakości 

życia na terenach wiejskich. Aktywizacja mieszkańców wsi pozwoli na lepsze wykorzystanie 

posiadanych zasobów ludzkich i naturalnych oraz dostosowanie kierunków działania                               

do potrzeb mieszkańców obszarów wiejskich na danym obszarze. 

Realizacja projektu możliwa była dzięki współfinansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zachęcamy do zapoznania się                          

z portalem www.ksow.pl, poprzez który możliwe jest dołączenie do KSOW jako partner,                          

po wcześniejszym uzupełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego. 

 

Operacja realizowana była w ramach:  

Działania 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących 

włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, 

mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. 

Priorytety PROW na lata 2014-2020: 

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 

gospodarczego na obszarach wiejskich. 

Cele KSOW na lata 2014-2020: 

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. 

Tematy operacji: 

- Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzeni a partnerstw na rzecz 

realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą 

przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.  

- Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu 

wiedzy i umiejętności. 

 

http://www.ksow.pl/


 

Fot.1. Uczestniczki szkolenia warsztatowego „Florystyka - pasja i szansa” -                              

Kołdrąb, 5.10.2018 r., powiat łobeski. 



                                     

Fot.2. Uczestniczki szkolenia warsztatowego „Florystyka - pasja i szansa” -                              

Kołdrąb, 5.10.2018 r., powiat łobeski. 

 



 

Fot.3. Uczestniczki szkolenia warsztatowego „Filcowanie krok po kroku” -                              

Marianowo, 25.09.2018 r., powiat stargardzki. 

 

 



 

Fot.4. Uczestniczki szkolenia warsztatowego „Filcowanie krok po kroku” -                              

Marianowo, 25.09.2018 r., powiat stargardzki. 

 

 

Fot.5. Uczestniczki szkolenia warsztatowego „Florystyka - pasja i szansa” -                              

Karnice, 3.10.2018 r., powiat gryficki. 

 



 

 

Fot.6. Uczestniczki szkolenia warsztatowego „Filcowanie krok po kroku” -                              

Suliborek, 11.10.2018 r., powiat choszczeński. 

 

 

 

Fot.7. Uczestniczki szkolenia warsztatowego „Filcowanie krok po kroku” -                              

Słodkowo, 27.09.2018 r., powiat stargardzki. 



 

Fot.8. Uczestniczki szkolenia warsztatowego „Florystyka - pasja i szansa” -                              

Czarnowo, 28.09.2018 r., powiat pyrzycki. 

 

 

 

Fot.9. Uczestniczki szkolenia warsztatowego „Filcowanie krok po kroku” -                              

Radowo Małe, 10.10.2018 r., powiat łobeski. 

 



 

 

 

 

Fot.10. Uczestniczki szkolenia warsztatowego „Florystyka - pasja i szansa” -                              

Dolice, 24.09.2018 r., powiat stargardzki. 

 


