OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy

PGS – Program Grantów Sołeckich

nazwa gminy/powiatu

Powiat Gostyński

dokładny adres

63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256

województwo

Wielkopolskie

telefon

65 575 25 21

adres strony internetowej

www.powiat.gostyn.pl

faks

65 672 31 46

adres e-mail

promocja@powiat.gostyn.pl

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):


kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;



wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;



rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;

 oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;


formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;



działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy
edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;



decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;



inne……………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………...
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3. Przedmiot działalności
Ciekawe inicjatywy służące integracji, aktywizacji i współdziałaniu mieszkańców to mocna
strona społeczności powiatu gostyńskiego. Mając to na uwadze, Zarząd Powiatu
zaproponował realizację ciekawych przedsięwzięć w oparciu o środki finansowe, które
można było pozyskać w ramach pierwszej edycji powiatowego Programu Grantów Sołeckich.
Ta propozycja dofinansowania działań, skierowana była między innymi do Kół Gospodyń
Wiejskich, rad sołeckich lub innych grup nieformalnych działających na terenach wiejskich
powiatu gostyńskiego. Grupy te składając ofertę działania do konkursu miały możliwość
pozyskać grant w maksymalnej kwocie 1 000 zł, na realizację wydarzenia o charakterze
integracyjnym, które w temacie przewodnim posiadało nawiązanie do zasobów naturalnych
charakterystycznych dla danej społeczności (np. patron, folklor, tradycja, produkt).
Poprzez wspieranie ciekawych projektów społecznych samorząd chce pobudzać aspiracje
życiowe mieszkańców oraz przyczyniać się do poprawy jakości życia w powiecie
gostyńskim. Ważnym jest, by mieszkańcy działali wspólnie i czuli się odpowiedzialni
za rozwój swoich społeczności. Każda społeczność jest inna, dlatego to mieszkańcy decydują
o tym, jakie działania w ich środowisku są najbardziej potrzebne. Przedsięwzięcia
te doskonale wzmacniają lokalne więzi.
4. Opis działań
Przekazanie dotacji w formie małego grantu organizacji pozarządowej pozwoliło
na ogłoszenie przez nią lokalnego konkursu grantowego, którego celem było wyłonienie
co najmniej 10 pomysłów najlepiej promujących walory powiatu z uwzględnieniem
i wykorzystaniem naturalnych zasobów charakterystycznych dla danej społeczności. Dotacja
o maksymalnej kwocie 1 000 zł trafiała do grup nieformalnych (reprezentowanych przez
organizacje pozarządowe lub instytucje kultury) lub organizacji pozarządowych, a termin
realizacji projektu zamykał się w dwóch wakacyjnych miesiącach (lipiec, sierpień). Spośród
złożonych 21 wniosków, komisja konkursowa wybrała 13 najlepiej oddających ideę
konkursu. Każda społeczność jest inna, dlatego to mieszkańcy decydują o tym, jakie działania
w ich środowisku są najbardziej potrzebne. Realizacja projektów przyczynia się do
zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Projekty te mają jasno określony cel, dobrze
zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, są realizowane siłami
mieszkańców i instytucji lokalnych oraz w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne
(naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe). Przedsięwzięcia te przełamują bierność
mieszkańców i wzmacniają lokalne więzi.
5. Uzyskane efekty
Realizacja Programu Grantów Sołeckich umożliwiła realizację 13 projektów, które nie tylko
zaktywizowały społeczność, ale także przyczyniły się do reaktywacji Koła Gospodyń
Wiejskich, powrotu do tradycji smażenia powideł czy przydomowych wędzarni, promocji
Biskupizny subregionu z niepowtarzalnym folklorem, przygotowania wystawy zabytkowego
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sprzętu z dawnych gospodarstw domowych oraz zorganizowania historycznego pikniku,
który przywrócił do pamięci starą żydowską mogiłę.
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Nakładem finansowym poniesionym przez samorząd było przekazanie kwoty 1 000 zł
na dotacje. Obsługą programu grantowego w ramach działalności statutowej zajęła się
organizacja pozarządowa.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Dużą trudnością okazał się podział niedużej kwoty, w zestawieniu z ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców. Program Grantów Sołeckich, będzie kontynuowany
w kolejnych latach ze zwiększonym udziałem finansowym i szerszym kontekstem, jako
Program Grantów Społecznych (PGS to skrót charakterystyczny, bo widniejący na tablicach
rejestracyjnych pojazdów mieszkańców powiatu gostyńskiego).
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Największą wartością każdego samorządu są jego mieszkańcy, dlatego bardzo ważne jest
włączanie ich w realizacje zadań oraz stwarzanie przestrzeni dla rozwoju liderów i postaw
społecznych. Budzi to odpowiedzialność, wzmacnia tożsamość i buduje społeczeństwo
obywatelskie.
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