OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI WSI MORZECIN MAŁY – „WIOSKA
SMAKU ZE SZPINAKU”

nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Koniczyna

dokładny adres

ul. Jana Pawła II 14

gmina

Oborniki Śląskie

powiat

Trzebnicki

województwo

Dolnośląskie

telefon

500438921

adres strony internetowej

www.koniczynka.org.pl

faks

-

adres e-mail

grazynamazur2@o2.pl

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
X w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):
X

realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza

X

działalność edukacyjna i wychowawcza

X

działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej

X

działalność na rzecz podniesienia warunków życia

X

działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności stowarzyszenia Koniczyna jest wspieranie działań mieszkańców
wsi Morzęcin Mały (Gmina Oborniki Śląskie, powiat Trzebnicki). Zadania te realizowane są
między innymi przez budowanie tożsamości Wsi skupionej wokół programów „Odnowy
Wsi Dolnośląskiej” oraz „Wsi tematycznych” realizowanych z ramienia Urzędu
Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego. Wieś Morzęcin Mały skupiła się na promowaniu
produktów kulinarnych na bazie szpinaku. Propozycja miejscowości związanej ze
szpinakiem okazała się strzałem w dziesiątkę. Wieś przybrała hasło: „Wioska smaku ze
szpinaku” Dzięki pomysłowi Pani Prezes Grażyny Mazur udało się zmobilizować
mieszkańców do przygotowania wspólnej oferty kulinarnej będącej atrakcją turystyczną
miejscowości a przy okazji znalezienia do aktywizacji mieszkańców miejscowości wiejskiej.

5. Opis działań
Stowarzyszenie powstało w 2013r. i było odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców
dotyczącym wspólnych zainteresowań oraz budowy oferty turystycznej miejscowości.
Jednym z pomysłów było promowanie Wsi poprzez wymyślenie wspólnej tożsamości
skupionej wokół lokalnego produktu. W związku z tym, że w miejscowości sporo
mieszkańców uprawia szpinak okazał się on najlepszym produktem do promowania.
Pomocnym okazał się też program „Wsi tematycznych” dzięki, któremu powstało hasło
„Wioska smaku ze szpinaku”. Miejscowość rozpoczęła przygotowania do zbudowania oferty
turystycznej opartej na potrawach ze szpinakiem. Aktualnie działania promowane są nie
tylko w gminie Oborniki Śląskie ale także w całym województwie. Stowarzyszenie wygrało
konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, organizowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
i Polską Izbę Produktów Regionalnych. „Koniczyna” przygotowało na konkurs pasztet
z królika ze szpinakiem, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu przedsięwzięciu
mieszkańcy zaktywizowali się jeszcze bardziej wokół tematu potraw ze szpinakiem.
Powstały dzięki temu: ciasto szpinakowe, szpinakówka, pasztet z królika ze szpinakiem,
pierogi ze szpinakiem, koperty szpinakowe, kulebiak szpinakowy. Stowarzyszenie
podejmuje szerokie działania promujące swoją wieś i swoje wyroby biorąc udział w festynach
na terenie całego powiatu trzebnickiego oraz Dolnego Śląska (zał.) Dodatkowo organizuje dla
zainteresowanych warsztaty kulinarne i rękodzielnicze aktywizując ludność Morzęcina
Małego. Działania te oprócz wymiaru promocyjnego wspierają także walkę z wykluczeniem
społecznym, aktywizację mieszkańców miejscowości wiejskich oraz wspieranie idei
dziedzictwa kulturalno kulinarnego. Aktualnie stowarzyszenie prowadzi działania mające na
celu zgłoszenie produktu jako produktu regionalnego (działania w porozumieniu z
etnografem oraz urzedem marszałkowski woj. dolnośląskiego)
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6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Stowarzyszenie działa w miejscowości Morzęcin Mały, zamieszkałej przez 135 osób. Dzięki
pomysłowi związanemu ze szpinakiem udało się zaktywizować większość mieszkańców.
Miejscowość bardzo aktywnie rozwija się a stowarzyszenie poszukuje kolejnych możliwości
budowania oferty turystycznej. „Koniczyna” wystawia swoje produkty na wszystkich
imprezach organizowanych na terenie Gminy i Powiatu oraz na niektórych imprezach
Wojewódzkich. (zał) Podejmowane działania wspierają zrównoważony rozwój wsi Morzęcin
Mały oraz poprawia jakośc życia mieszkańców.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Wszelkie działania pokrywane są ze składek członkowskich oraz dofinansowań w ramach
programów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Starostwo Powiatowe oraz Gminę Oborniki Śląskie. Do tej pory stowarzyszenie pozyskało z
projektów około 20.000 zł. Siedziba stowarzyszenia mieści się w domu prywatnym, gdyż
miejscowość nie posiada świetlicy wiejskiej. Każdy mieszkaniec ma możliwość aktywnego
brania udziału w działaniach stowarzyszenia organizowanych w domu Pani Prezes.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Brak problemów. Żaden projekt nie stanowi problemu. Podejmujemy każde wyzwanie.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Zapraszamy do odwiedzenia naszej miejscowości aby zobaczyć, ze nawet dzięki szpinakowi
można organizować ofertę turystyczną i aktywizować mieszkańców.
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