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Pod tak obiecującą nazwą 
kryje się projekt Wielkopol-
skiego Stowarzyszenia Soł-
tysów realizowany od 1 lu-
tego do 31 grudnia 2017 
roku dzięki dotacji Minister-
stwa Rodziny, Pracy i  Poli-
tyki Społecznej ze środków 
Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich. Pozy-
skane środki pieniężne po-
zwoliły na zaproponowanie 
różnorakich działań w  czte-
rech gminach wielkopolski 
wschodniej, a  konkretnie 
subregionu konińskiego. Są 
to: Koło, Olszówka, Rzgów 
i Turek.

W każdej z nich utworzo-
no grupy, które obejmują od 
dwóch do czterech sołectw, 
w sumie jedenaście. Uczest-
nicy to mieszkańcy zaanga-
żowani w rozwój swoich wsi, 
w  tym liderzy grup odnowy 
wsi i  lokalnych grup działa-
nia oraz inni lokalni liderzy 
i  animatorzy, członkinie kół 
gospodyń wiejskich, człon-
kowie ochotniczych straży 
pożarnych, lokalnych for-
malnych i nieformalnych or-
ganizacji, zrzeszeń, klubów 
itp., reprezentanci wszyst-
kich grup pokoleniowych: 
młodzieży, dorosłych i  se-
niorów. Ponadto do projek-
tu zaangażowani są wójto-
wie, sołtysi, członkowie rad 
sołeckich, radni gminni, pra-
cownicy samorządowi oraz 
przedstawiciele jednostek 
kultury i  edukacji, którzy są 
cennymi partnerami wspo-
magającymi rozwój działal-
ności świetlic wiejskich.

Po co właśnie taki pro-
jekt? Jego głównym celem 
jest zwiększenie i  pobudze-
nie aktywności mieszkań-
ców wsi poprzez opraco-
wanie i  przetestowanie ca-
łorocznych programów ak-
tywności oraz wdrożenie mi-
nimum czterech wybranych 
inicjatyw lokalnych. Tak więc 
projekt odnosi się do prob-
lemu braku pomysłów wy-
korzystywania świetlicy: Do 
czego świetlica ma we wsi 
służyć? Jakie funkcje ma 
spełniać? Jak organizować 
jej działalność? 

Jego istota polega na 
opracowaniu przez miesz-
kańców całorocznego pro-
gramu aktywności z  wyko-
rzystaniem wiejskich świet-
lic i  innych lokalnych zaso-
bów oraz na jego wdrożeniu 
z  udziałem mieszkańców, 
we współpracy z  samorzą-
dem lokalnym, jednostkami 
organizacyjnymi samorządu 
terytorialnego i  jednostkami 
pomocniczymi. Projekt na-
wiązuje przy tym do trady-
cji (obyczaju, kultury, kulina-
riów, rzemiosła i in.) i jest zo-
rientowany na rozwój – za-
równo w kontekście indywi-
dualnym (rozwój kompeten-
cji), jak i  lokalnym (animo-
wanie inicjatyw przyczynia-
jących się do rozwoju).

Projekt „Świetlicowe 
ATR-akcje” skupia się na 
animowaniu aktywności, 
kultywowaniu tradycji i  po-
budzaniu rozwoju w  po-
wstałych czterech grupach. 
Zmierza do zmobilizowania 

i  pełnego wykorzystania lo-
kalnych zasobów na bazie 
całorocznych programów 
aktywności, sporządzonych 
i  realizowanych z  udziałem 
mieszkańców.

Jak? Kiedy?
Kolejne kroki projektu to 

wiosenne warsztaty kompe-
tencyjne oraz debaty diag-
nozujące stan posiadanych 
zasobów. Jesienią zaplano-
wane są gminne warszta-
ty strategiczne oraz etap te-

stowania wybranych inicja-
tyw oraz etap utrwalania po-
przez warsztaty programo-
wania.

ATR-akcje odwołują się 
do słów: Aktywność – Trady-
cja – Rekreacja.

Aktywność, czyli natu-
ralna skłonność do robie-
nia tego, co wydaje się do-
bre, ciekawe, pożyteczne, 

zabawne, przyjemne albo 
piękne. Aktywność wyni-
kająca z  własnej motywa-
cji jest naturalnym stanem, 
naturalną skłonnością czło-
wieka. W  ten sposób każdy 
z  nas staje się sobą, prze-
żywa świat po swojemu. Nic 
dziwnego, że aktywność jest 
ważnym elementem projek-
tu „Świetlicowe ATR-akcje”. 

„Świetlicowe ATR-akcje”
„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Mieszkańcy gm. Olszówka podczas warsztatów organizowanych  w ich gminie.

W gminie Turek nie brakowało chętnych do uczestniczenia w projekcie. W Turku z ogromnym zainteresowaniem i uwagą słuchano rad prowadzącej warsztaty.

Pierwszy etap realizacji projektu w gminie Koło.
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Aktywność to postawa wo-
bec świata, która zakłada, 
że każdy jest autorem włas-
nego życia i że od każdego 
z nas zależy to, co się wyda-
rzy. Tak się dzieje zwłaszcza 
w  małych społecznościach, 
w  których spędzamy dużo 
czasu i  wspólnie uczestni-
czymy w  różnych formach 
aktywności. Chęć robienia 
czegoś wraz z  innymi jest 
również naturalną potrzebą 
człowieka. Aktywność po-
dejmowana wspólnie z  in-

nymi pozwala na zaspoko-
jenia wielu społecznych po-
trzeb: porozumienia, zaba-
wy, uczenia się wzajemnie 
od siebie. Dzięki przeżywa-
niu życia w grupie nie tylko 
zaspokajamy potrzebę by-
cia razem, ale też potrzebę 
uznania i szacunku, którego 
doznawanie pozwala nam 
się spełniać. 

Tradycja to część histo-
rii, którą uznajemy za ważną 
dla własnego poczucia toż-
samości. Tradycja pozwa-

la czuć się częścią czegoś 
dużego i  ważnego, co jest 
wspólnym dobrem: rodziny, 
lokalnej społeczności, naro-
du. Tradycja jest podstawą 
umacniania więzi społecz-
nych. Z  drugiej strony spo-
łeczeństwo wywiera presję, 
która nakazuje włączanie 
się do tradycji. Religijna tra-
dycja wiąże się na przykład 
z  obrzędami. Tradycja mo-
że dotyczyć kulinariów czy-
li tradycyjnych potraw, oby-
czajów, na przykład witania 
chlebem i solą albo też sym-
boli, do których możemy za-
liczyć orła jako symbol pol-
skiej państwowości. Różno-
rodność tradycji jest wielkim 
bogactwem, a kultywowanie 
własnej tradycji jest podsta-
wą tej różnorodności.

Rekreacja czyli coś dla 
ciała – a może i dla ducha? 
Wszak rekreacja prowadzi 
do odrodzenia sił witalnych, 
tkwiących zarówno w  na-
szym mózgu, jak i  w  całym 
ciele. Rekreacja wzmaga ra-
dość życia, optymizm, po-
zytywne emocje, nastawie-
nie wobec innych i  wobec 
przyszłości. To też okazja 
do bycia razem i utrwalania 
więzi. Wspólny odpoczynek 
po wspólnym wysiłku wnosi 
dodatkową wartość do na-
szych relacji.

Uczestnicy projektu od-
krywają siebie na nowo. Do-
wiadują się co ich łączy, a co 
dzieli. Szukają kompromisu. 
Niekiedy trudno zrozumieć 
innych, a tym bardziej wyob-
razić sobie współpracę. Ale 
przecież w małych społecz-
nościach lokalnych ludzie są 
niejako „skazani” na współ-
istnienie. 

Intencją autorów projek-
tu jest nie tylko wzmocnienie 
i  rozwój kompetencji spo-
łecznych i  obywatelskich 
oraz inwencji i  kreatywno-
ści uczestników, ale również 
wzrost zaufania społecz-
nego wśród beneficjentów 
i  członków wspólnoty lokal-
nej. Oczekiwania uczestni-
ków są duże. Liczą na dobrą 
komunikację i wspaniałą at-
mosferę efektywnej współ-
pracy. Wymaga to od nich 
dobrej organizacji, zaanga-
żowania i  wysiłku społecz-
nego. Dotychczasowe war-
sztaty przerosły założenia 
organizatorów już samą ska-

lą zainteresowania. Zgłosiło 
się więcej chętnych niż za-
kładano w projekcie. Uczest-
nicy wyrażają zaskoczenie 
dotychczasowymi efektami 
i  cieszy ich wzajemne po-
znawanie oraz otwartość na 
współpracę.

Po serii trzech warszta-
tów kompetencyjnych, któ-
re dopasowane były indy-
widualnie do każdej grupy, 
zgodnie ze zdiagnozowany-
mi potrzebami, uczestnicy 
dowiedzieli się m. in. czym 
jest planowanie przedsię-
wzięć lokalnych, w jaki spo-
sób angażować mieszkań-
ców do działania i jak pozy-
skiwać środki finansowe na 
działalność świetlic. Okaza-
ło się, że świetlice są bardzo 
ważnym i  pomocnym miej-
scem dla integracji środowi-
ska wiejskiego. 

Szczególnie cieszy fakt, 
że projekt zainteresował 
wszystkich – od najmłod-
szych mieszkańców po se-
niorów, którzy stanowią naj-
liczniejszą grupę w większo-
ści polskich wsi. Wszyscy są 
włączeni w  planowanie ak-
tywności z  uwzględnieniem 
własnych ścieżek zaintere-
sowań, co uczy szacunku 
do różnych grup pokolenio-
wych. Znalezienie wspólnych 
punktów będzie elementem 
integrującym i  utrwalającym 
więzi społeczne.

Co nas różni?
Jesteśmy logiczni albo 

emocjonalni, dobrze czu-
jemy się w  grupie albo też 
jesteśmy samotnikami, lubi-
my drobiazgowe planowa-
nie i  porządek albo „twór-
czy chaos”, wolimy tworzyć 
„nowe” albo też wybiera-
my raczej to, co tradycyjne. 
Różnimy się płcią, wiekiem, 
zamożnością, wykształce-
niem, otwartością na in-
nych, niekiedy wyznaniem 
i  rasą. Chociaż tak bardzo 
się różnimy nie zmienia się 
fakt, że wszyscy jesteśmy 
ludźmi, mieszkamy w  Pol-
sce i jesteśmy częścią zjed-
noczonej Europy. Tu jeste-
śmy „u siebie” i tu urządza-
my wspólnie „nasz świat”. 
Dobrze jest to robić razem. 
Właściwie nie ma innego 
wyjścia...

Tekst i zdjęcia 
Grażyna Sędziak

W Rzgowie w warsztatach uczestniczyli mieszkańcy Osieczy i  Sławska.  

Debata  - kolejny etap realizacji projektu w  gm. Olszówka.

W Turku z ogromnym zainteresowaniem i uwagą słuchano rad prowadzącej warsztaty.


