


Szanowni Państwo

Poprzedni numer naszego Biuletynu ukazał się w listopadzie ubiegłe-
go roku i nikt z nas wtedy nie przypuszczał, że już w najbliższych mie-
siącach przyjdzie nam się zmierzyć z zupełnie nową, trudną sytuacją.

Panująca pandemia wirusa SARS-CoV-2 wszystkim nam pokrzyżo-
wała plany, jednak staramy się w miarę możliwości, realizować jak 
najlepiej te działania, które zaplanowaliśmy. Biuro LGD, pomimo 
wprowadzonych obostrzeń funkcjonowało każdego dnia częściowo 
zdalnie i stacjonarnie. Pozwoliło to utrzymywać bieżący kontakt z be-
neficjentami, świadczyć doradztwo (drogą mailową oraz telefoniczną) dla potencjalnych benefi-
cjentów oraz wykonywać bieżące obowiązki. 

LGD „Białe Ługi” dzięki skutecznemu wdrażaniu PROW i realizacji wskaźników otrzymało dwa 
bonusy na łączną kwotę 1 875 000,00 zł. Pozwoliło to zaplanować nabory wniosków, dzięki czemu 
środki zasilą podmioty z obszaru LSR i tym samym wpłyną na jego rozwój. Na przełomie listopada  
i grudnia przeprowadziliśmy nabór wniosków na tworzenie nowej działalności gospodarczej (wpły-
nęło 35 wniosków, 24 wybrano do dofinansowania) natomiast w miesiącach marzec/kwiecień 
2020 przeprowadziliśmy nabór z zakresu rozwoju działalności gospodarczej w obszarze turystycz-
nym (3 wnioski złożone, 2 wybrane do dofinansowania). 

Realizacja dwóch pozostałych naborów została zaplanowana na II półrocze 2020 roku – szczegó-
łowe informacje na ten temat znajdują się na stronach 1-2 niniejszego Biuletynu.

Szanowni Państwo praca LGD „Białe Ługi” to nie tylko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
ale także inne działania i Programy, które staramy się sukcesywnie wdrażać.

Epidemia nie wygasiła pracy biura wręcz przeciwnie, my nie próżnujemy, a swoją pracę staramy 
się wykonywać sumienne i coraz lepiej, stawiając sobie coraz to nowe wyzwania i cele. Dlatego 
aplikujemy o dodatkowe fundusze z wszelakich programów dotacyjnych, które mogą wspierać 
rozwój obszaru i aktywizować mieszkańców.

Na koniec pragnę życzyć Państwu zdrowia i szybkiego powrotu do życia bez wirusa, gdzie można 
pielęgnować relacje międzyludzkie i brać aktywny udział w życiu publicznym.

Zdzisław Pniewski
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Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

Bonus I – 2019 r.
W 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 

otrzymała Bonus w wysokości 935 000,00 zł. Środki 
te zostały przyznane na postawie weryfikacji zreali-
zowanych wskaźników strategii do końca 2018 r. 

1. Przeznaczenie pozyskanych środków: przed-
sięwzięcie 1.2.1 Powstanie nowych podmiotów 
gospodarczych.

2. Przesunięcie środków z przedsięwzięcia 1.1.3 
Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych 
i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących 
zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD  
w wysokości 385 000,00 zł na przedsięwzięcie 1.2.1 
pozwoliło na ogłoszenie naboru 2/2019 o alokacji  
1 320 000,00 zł. 

Nabór 2/2019:

• termin naboru: 14.11.2019 r – 09.12.2019 r.;

• złożonych wniosków: 35;

• wybranych do dofinansowania: 24;

• łączna liczba utworzonych nowych miejsc pra-
cy: 33.

Bonus II
W lutym 2020 r. LGD otrzymała dodatkowe środ-

ki w ramach Bonusa II. Łączna kwota otrzymanych 
środków to 940 000,00 zł. Zostały one rozdyspono-
wane następująco:

1. Dodano do przedsięwzięcia 1.1.3 Two-
rzenie lub rozwój działalności turystycznych  
i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących 
zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD 
– 30 000,00 zł.

Pozwoliło to na zorganizowanie naboru wnio-
sków 1/2020 o alokacji równej 432 649,38 zł.

Nabór 1/2020:

– termin naboru: 31.03.2020 r – 14.04.2020 r.,

– złożonych wniosków: 3,

– wybranych do dofinansowania: 2,

– łączna liczba utworzonych nowych miejsc pra-
cy: 3.

2. Przeznaczono na przedsięwzięcie 1.2.1 
Powstanie nowych podmiotów gospodarczych 
– 440 000, 00 zł. 

Nabór 2/2020:

– planowany termin naboru: 14.07.2020 r. – 
31.07.2020 r.,

– planowana alokacja konkursu: 440 000,00 zł,

– kwota dotacji: 55 000,00 zł,

– liczba wniosków, które uzyskają dofinansowa-
nie: 8.

3. Przeznaczono na przedsięwzięcie 1.1.6 
Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem 
zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub natu-
ralnego LGD (konkurs- infrastruktura promo-
cyjna) – 470 000,00 zł.

Premia

Rozwój

Infrastruktura promocyjna
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Przedsięwzięcie 1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych
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. •  Rozwój przedsiębiorczości poprzez po-

dejmowanie działalności gospodarczej.
•  Rozwój przedsiębiorczości poprzez po-

dejmowanie działalności gospodarczej  
i podnoszenie kopetencji osób realizują-
cych operacje.

Osoby fizyczne 50 000
100% (premia)

Dla konkursów od 
2019 roku

55 000
100% (premia)

Konkurs (podejmo-
wanie działalności 

gospodarczej)
2 410 000,00

1.1.6 Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD
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•  Konferencja, szkolenie, warsztat, spo-
tkanie, festyn, akcja społeczna itp.

•  Zakup rzeczy i środków trwałych stano-
wi nie więcej niż 50% kosztów.

•  Promowanie obszaru, prodyktów, usług 
lokalnych.

•  Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

LGD/osoby fizycz-
ne, osoby prawne  

z wyłączeniem pro-
wadzących działal-
ność gospodarczą,  

z wyłączeniem JSFP.

Od 10 000
do 30 000

do 95%

Projekt grantowy
300 000,00

•  Promowanie obszaru, prodyktów, usług 
lokalnych.

•  Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
•  Tworzenie systemu promocji i informa-

cji turystycznej.
•  Budowa lub przebudowa, modernizacja 

niekomercyjnej infrastruktury tury-
stycznej.

•  Budowa lub przebudowa, modernizacja 
niekomercyjnej infrastruktury systemu 
promocji i informacji turystycznej.

Osoby fizyczne, 
osoby prawne.

Od 50 000
do 200 000
do 70% dla

prowadzących 
działalność  

gospodarczą
do 100% dla innych

Konkurs (inne)
470 000,00

Przedsięwzięcie 1.1.6 Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kul-
turowego i/lub naturalnego LGD, zostało podzielone na projekt grantowy – 300 000,00 zł oraz 
konkurs (inne) – 470 000,00 zł. Taki podział pozwoli na realizację m.in. działań miękkich, a także 
infrastrukturalnych (promocja obszaru – witacze informujące, miejsca do promocji obszaru), co 
przyczyni się do wzrostu zaangażowania społeczności w inicjatywy oddolne oraz przyczyni się do 
wzrostu promocji i atrakcyjności obszaru.

Różnice kursowe – przeznaczenie
W kwietniu 2020 r. wystąpiliśmy do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach  

o przedstawienie kwoty środków jakie otrzymamy po uwzględnieniu różnicy kursowej. Z przeprowadzo-
nej analizy, wyłoniono wnioski, iż środki przeznaczone zostaną na przedsięwzięcie 1.1.6 Rozwój i promo-
cja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD.

Nabór 3/2020:

– planowany termin naboru: 14.07.2020 r. – 31.07.2020 r.,

– planowana alokacja konkursu: 242 800,20 € = 971 200,80 zł.

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”
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Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

Projekt grantowy 1/2019/G
W lipcu odbędzie się podpisanie umów z grantobiorcami czwartego już Projektu Grantowe-

go LGD „Białe Ługi” z przedsięwzięcia 1.3.4 „Działania promujące pasje mieszkańców”. Nabór 
przeprowadzony był w terminie od 7 października 2019 roku do dnia 21 października 2019 roku.  
W sumie na nabór wpłynęło 44 wnioski, natomiast umowy na dofinansowanie podpisze 21 pod-
miotów.  Łączna kwota dofinansowania grantów: 273 277,00 zł, wartość całkowita złożonych 
wniosków: 332 507,41 zł. Wszystkim grantobiorcom serdecznie gratulujemy pozyskanych środ-
ków i życzymy bezproblemowej realizacji powierzonych grantów. Realizacja projektów rozpocznie 
się 4 lipca 2020 roku i będzie trwała do 30 września 2020 r.  

Poniżej prezentujemy listę dofinansowanych projektów:

LP. NAZWA GRANTOBIORCA
1. SPRAWA DLA MŁODEGO REPORTERA Lokalna Organizacja Ochrony Kultury - LOOK
2. MUZYKA I TANIEC – PASJA MOŁODEGO 

POKOLENIA
Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach

3. Zagotowani z pasji. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI 
BORKÓW I NIE TYLKO

4. Tanecznym krokiem z podwórka do telewizji STOWARZYSZENIE DOLINA PIASTOWSKA 
„WRĘBÓW” W REMBOWIE

5. Rękodzieło – nasza pasja Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Grabowiec
6. Tańcowała igła z nitką Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach
7. „LUDZIE Z PASJĄ NA OBSZARZE LGD „BIAŁE ŁUGI” Stanisław Żelichowski
8. Smaki tradycji - rozwój pasji mieszkańców oraz 

rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów 
dziedzictwa kulturowego

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiązownicy Małej

9. Pasje mieszkańców miasta i gminy Chmielnik naszą siłą. Towarzystwo Miłośników Ziemi Chmielnickiej
10. Kuchnia pełna obfitości jako miejsce rozwijania pasji 

mieszkańców Korytnicy
Ochotnicza Straż Pożarna w Korytnicy

11. „NASZE PASJE – TO ŻYCIE DALESZAN PO 
UZYSKANIU PRAW MIEJSKICH W 1569 ROKU”.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej

12. Rakowska akademia talentów – zagospodarowanie 
czasu wolnego mieszkańcom gminy Raków.

GMINNE TOWARZYSTWO SPORTOWE W RAKOWIE

13. „Działania promujące pasje mieszkańców” Stowarzyszenie „Nasze Celiny”
14. Pasjonaci muzyki na start w gminie Pierzchnica Radosław Sroka
15. Biegi Leśne w Czernicy 2020 r. Staszowskie Towarzystwo Amatorów Rekreacji i Sportu 

„Ruch – Sprawność – Zdrowie” – STARIS
16. Aktywność i Tradycja Koło Gospodyń Wiejskich w Smerdynie
17. „NASZĄ PASJA JEST ŚPIEWANIE I LUDOWE 

UBRANIE – W ŚLADKOWIE DUŻYM”
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ŚLADKÓW DUŻY

18. ĆWICZ Z PASJĄ. WARSZTATY SPORTOWO – 
REKREACYJNE

STOWARZYSZENIE „CENTRUM” SPORT I REKREACJA

19. Ogrody marzeń Stowarzyszenie Aktywna Kraina
20. Moja pasja. Realizacja działań wspierających pasje 

mieszkańców regionu poprzez organizację warsztatów, 
spotkań, konkursów z wykorzystaniem dziedzictwa 
lokalnego LGD „Białe Ługi”

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”

21. Zdrowy tryb życia naszą pasją Koło Gospodyń Wiejskich Pęcławice
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Fundacja ORLEN Dar Serca

Projekt zrealizowany w ramach dofinansowania 
fundacji Orlen Dar Serca.

Cel projektu: Podniesienie świadomości lokalnej 
społeczności na temat ekologii poprzez organizację 
cyklu wydarzeń mających wpływ na ochronę śro-
dowiska. 

Projekt skierowany był do lokalnej społeczności  
z terenu działania LGD. W ramach grantu przewidzia-
na była realizacja projektu w kilku modułach, tj.:

I. Warsztaty z ekologiem/ogrodnikiem.

II. Wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Młodza-
wach Małych.

III. Konkurs plastyczny „W drewnie malowane”. 

IV. Stworzenie ogrodu „Ekologiczna kraina”. 

V. Podsumowanie projektu – festyn.

W projekt zaangażowanych zostało: 15 osób – 
uczestnicy projektu (dzieci i młodzież w wieku 8-15 
lat); 5 osób – wolontariusze; 46 – uczestnicy wy-
jazdu (w tym 15 uczestników projektu, 5 wolonta-
riuszy, pozostali to dodatkowe osoby, które wzięły 
udział w wyjeździe); 45 osób – uczestnicy podsu-
mowania projektu – łącznie 91 osób.

Działania związane były z podniesieniem wiedzy 
i świadomości na temat ekologii. Dzięki realizacji 
projektu 15 uczestników i 5 wolontariuszy wzięło 
udział zarówno w warsztatach jak i w wyjeździe do 
ogrodu botanicznego. W ramach realizacji projek-
tu powstała pierwsza w Trzemosnej strefa, w której 
znajdują się zarówno rośliny jadalne jak i ozdob-
ne oraz specjalna łączka kwiatowa dla pszczół. 
Otrzymana darowizna pozwoliła na jej powstanie. 
Zostały wprowadzone zmiany w postaci zagospo-
darowania terenu wokół świetlicy wiejskiej (za-
montowane zostały skrzynki, w których posadzono 
rośliny). Projekt jest kontynuowany poprzez ciągłe 
pielęgnowanie ogródka przez mieszkańców, w tym 
dzieci. Mieszkańcy oraz pracownicy podnieśli swo-
ją wiedzę i umiejętności z ekologii, uprawy roślin  
i zrównoważonego rozwoju. Widać, że w społeczno-
ści zapoczątkowany został nowy trend, a mieszkań-
cy dzięki integracji zgłaszają potrzebę i chęć udziału  
w podobnych inicjatywach.

Wartość projektu: 6132.21 zł.

Wartość dofinansowania: 5000,00 zł.

Realizacja: luty – czerwiec 2019 r.

„Ekologiczna kraina moim miejscem na Ziemi”
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Dwukrotnie przystępowaliśmy do „walki” o grant 
w ramach Programu Fundacji TESCO „Decydu-
jesz, pomagamy”, który wspiera oddolne inicjaty-
wy zmieniające lokalną przestrzeń i aktywizujące 
mieszkańców. 

W ramach programu „Decydujesz, pomaga-
my” teren Polski podzielony został na 125 mikro-
regionów. W każdym mikroregionie przekazy-
wane są maksymalnie trzy granty organizacjom 
pozarządowym, instytucjom publicznym, spół-
dzielniom socjalnym lub grupom nieformal-
nym, działającym na rzecz lokalnej społeczności.  
W pierwszym etapie wszystkie wnioski poddawa-
ne są ocenie formalnej, a następnie ocenie mery-
torycznej przez Komisję Grantową, która wyłania 
maksymalnie 3 najlepsze projekty, w każdym ze 
125 obszarów w oparciu o przedstawione kryteria. 
O tym, jakie dofinasowanie otrzyma każdy z projek-
tów, decydują klienci Tesco, głosując na jedną z naj-

lepszych inicjatyw w każdym mikroregionie. Gło-
sowanie trwa miesiąc i podczas tego czasu każdy 
z  finalistów może zachęcać do głosowania na jego 
projekt (w internecie, podczas eventów w sklepach 
Tesco itp.). 

Projekt realizowany był od 21 czerwca do 30 
sierpnia 2019 r w ramach V edycji programu gran-
towego Tesco „Decydujesz, pomagamy”. Otrzyma-
nie grantu, a tym samym  realizacja projektu po-
przedzona była głosowaniem klientów w lokalnych 
sklepach Tesco. Zdobywając 11744 głosów, nasz 
projekt zajął I miejsce – grant w wysokości 5 tysięcy 
złotych. 

W dniu 12.04.2019 r. w supermarkecie TESCO  
w Staszowie odbyło się uroczyste wręczenie sym-
bolicznego czeku w wysokości 5 tysięcy zł za zajęcie 
I miejsca. W uroczystym przekazaniu czeku wzięli 
udział Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Staszów, Prezes Lokalnej Grupy Działania 
„Białe Ługi”, Dyrektor biura LGD oraz kierownictwo 
sklepu Tesco. Dzięki głosom klientów – kwota otrzy-
manego grantu 5 tys. zł – została przeznaczona na 
utworzenie Strefy Aktywności i Zabawy na ul. Sudec-
kiej 9, gdzie mieści się biuro terenowe LGD.

Fundacja TESCO

Wartość projektu: 6 504,43 zł.

Wartość dofinansowania: 5000,00 zł.

Realizacja: 21.06.2019 r. – 30.08.2019 r.

„Strefa Aktywności i Zabawy – otwarta strefa integracji”
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Fundacja TESCO

Projekt zrealizowany został poprzez stworzenie 
Strefy Aktywności i Zabawy - otwartego miejsca 
spotkań – wyposażenie strefy w gry i zabawki do 
użytku na zewnątrz organizacja siedmiu wydarzeń:

• inauguracja – piknik, 

• 5 zajęć animacyjnych, 

• podsumowanie – piknik,

mających na celu zwiększenie aktywności lokal-
nej społeczności. Uruchomiona „Strefa Aktywności  
i Zabawy” stała się alternatywą do spędzania wol-
nego czasu na świeżym powietrzu przez dzieci  
i ich rodziców, a zorganizowane zajęcia animacyj-
ne uatrakcyjniły spotkania w Strefie. Dzieci oraz 
rodzice mieli okazję na wspólne aktywne spędza-
nie czasu podczas przerwy wakacyjnej. Serwowane 

zdrowe przekąski oraz zaprezentowana łatwość ich 
przygotowania stały się zachętą do zdrowego spo-
sobu odżywiania i samodzielnego ich przygotowa-
nia w domu.

Założeniem projektu było zwiększenie aktyw-
ności lokalnej społeczności poprzez pokazanie 
aktywnych form spędzanie wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. Uruchomioną Strefą Aktyw-
ności i Zabawy zachęcaliśmy dzieci, młodzież  
i całe rodziny do wyjścia z domu i aktywnego spę-
dzania czasu razem. Propagowanie zdrowego sty-
lu odżywiania spotkało się z pozytywnym odbio-
rem młodszych i starszych odbiorców projektu. 
Mieszkańcy zaczęli bardziej pozytywnie oceniać 
lokalne organizacje oraz fundacje wspierające 
aktywne działania. 

„Czas na przygodę w Trzemosnej”
Drugi złożony projekt pt. „Czas na przygodę  

w Trzemosnej” dotyczył organizacji zajęć dla 
dzieci i młodzieży, wytyczenie ścieżki po miejsco-
wości i organizację rajdu.Głosowanie odbywało 
się w kieleckim sklepie Tesco.W tej edycji jednak 
nie otrzymaliśmy głównego grantu (zajęliśmy III 
miejsce) lecz środki w wysokości 1000 zł, które 
mogliśmy przeznaczyć na cele statutowe naszej 
organizacji. Wygraną kwotę przeznaczyliśmy 
na zajęcia dla dzieci organizowane w świetlicy  
w Trzemosnej.
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Fundacja TESCO

Dodatkowo poczyniliśmy starania o pozyskanie 
środków w ramach konkursu „Nagroda za (Wy)trwa-
łość” w ramach Fundacji TESCO. „Nagroda za (Wy)
trwałość” to konkurs, który pozwolił na wyróżnienie 
inicjatyw zgłoszonych w poprzednich edycjach pro-
gramu  „Decydujesz, pomagamy”. W ramach konkur-
su przeanalizowano projekty, które na stałe wpisały 
się w życie lokalnych społeczności. By zaś otrzymać 
dodatkowe wsparcie w ramach „Nagrody za (Wy)
trwałość”, należało pokazać, jak zrealizowane już 
projekty służą lokalnej społeczności i wpływają na 
jej rozwój. LGD „Białe Ługi” otrzymało nagrodę za 
projekt „Strefa aktywności i zabawy – otwarta strefa 
integracji”, który okazał się świetnym pomysłem na 
integrację i pobudzenie aktywności wśród lokalnej 
społeczności. Jego efektem było uruchomienie stre-
fy aktywności, w której wolny czas mogli spędzać 
mieszkańcy. Głównie dzieci i rodziny. Cykl zajęć na 
świeżym powietrzu zaszczepił w uczestnikach nową 
metodę spędzania czasu wolnego na świeżym po-
wietrzu. Towarzyszyły mu zdrowe przekąski i soki 
co też wpłynęło na podniesienie poziomu wiedzy  
z zakresu zdrowego odżywiania. Po realizacji projek-
tu w Staszowie część sprzętu przekazano do Świe-
tlicy w Trzemosnej, gdzie każdego dnia odbywają 
się zajęcia dla dzieci i młodzieży ukierunkowane na 
zdrowy styl życia i odżywianie. 

Dzięki temu konkursowi udało się pozyskać do-
tację w wysokości 3000 zł. Środki te zostaną prze-
znaczone na poprawę infrastruktury przy budynku 

świetlicy w Trzemosnej. Jest to przestrzeń do spę-
dzania czasu wolnego podopiecznych świetlicy, 
mieszkańców. W przyszłości planujemy realizować 
tam zajęcia plenerowe, warsztaty itp. Promując 
spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu 
przyczyniamy się do propagowania zdrowego stylu 
życia.

„Nagroda za (Wy)trwałość””
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„Program Równać Szanse”

20 osobowa grupa staszowskiej młodzieży – 
uczniów szkół średnich (15-18 lat) 1 września 
2019 roku rozpoczęła realizację projektu „Be 
SMART-START young! Młodzieżowa Agencja 
Promocji” w ramach programu „Równać Szanse 
2019” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, a fi-
nansowanego przez Polsko-Amerykańską Funda-
cję Wolności.

Projekt „Be SMART-START young! Młodzieżo-
wa Agencja Promocji” – jako jedyny projekt z woj. 
świętokrzyskiego uzyskał dofinansowanie na reali-
zację działań w ramach Ogólnopolskiego Konkursu 
Grantowego 2019.

Specyfiką projektu jest fakt, że to młodzi ludzie 
są realizatorami projektu i jego działań, a nie tylko 
jego uczestnikami. W sposób praktyczny uczą się 
niezbędnych kompetencji społecznych, rozwijają 
umiejętności liderskie, kształtują właściwe posta-
wy społeczne, uczą się samodzielnego myślenia 
oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 
poznają i promują lokalne możliwości

W projekcie zaplanowano takie działania jak: 

• Wizyta w Akademickim Inkubatorze Przedsię-
biorczości

• Workshop/warsztat z grafikiem.

• Organizacja 2dniowego spotkania „Bliskie nam 
Świętokrzyskie”.

• Wyjazd promocyjny.

• Budowa paleniska na ognisko.

• Gra terenowa.

• Wydawnictwo – biuletyn.

• Festiwal Młodzieżowej Agencji Promocji.

Do tej pory grupa projektowa zorganizowała, 
m.in. wyjazd do Krakowa połączony z warsztatami 
z przedsiębiorczości młodych, szkolenie z programu 
graficznego, udało się zaadoptować, do spotkań 
projektowych pomieszczenie biura LGD w Staszo-
wie, powstała zielona Strefa Młodych z paleniskiem 
i ścieżką sensoryczną poprzez zagospodarowanie 
terenu obok biura LCWP w Staszowie. We Strefie 
Młodych grupa projektowa organizje spotkania 
tematyczne, został również ogłoszony wakacyjny 
konkurs fotograficzny – „Wakacje w świętokrzy-
skim”. Przez cały okres wakacyjny młodzież projek-
tu odwiedza najciekawsze zakątki naszego regionu 
i zbiera materiały do biuletynu – „Świętokrzyskie 
oczami Młodych”, którego wydanie planowane jest 
na miesiąc wrzesień.

Relacje:
• Wizyta w Akademickim Inkubatorze Przed-

siębiorczości.

W planach mieliśmy warsztaty z przedsiębior-
czości dedykowane osobom młodym – czyli Nam. 
Warsztaty poprowadził Pan Sebastian Kolisz – wła-
ściciel i twórca inicjatywy wspierającej przedsię-
biorczość Business Starter- Dyrektor Akademic-
kiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Krakowie 
(2007-2018), który nie tylko w interesujący spo-
sób przybliżył nam działania, które pomogą nam 
osiągnąć sukces, ale również wprowadził bardzo 

Budżet projektu: 53 600,00 zł.

Wartość dofinansowania: 39 400,00 zł.

Realizacja: do listopada 2020 r.

„Be SMART-START young! Młodzieżowa Agencja Promocji”
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miłą i ciekawą atmosferę podczas zajęć. Dowie-
dzieliśmy się między innymi, jak promować siebie 
i nasz produkt, jakiego zaangażowania wymaga 
prowadzenie własnej działalności, czym się różni 
firma od prowadzenia biznesu i jak działać, aby 
dobrze prowadzić swój biznes i oczywiści zostać 
milionerem. Słuchaliśmy z zaciekawieniem, a za-
raz po zajęciach gwarnie dzieliliśmy się swoimi po-
mysłami na sukces.

Po ambitnych warsztatach pozostały czas  
w Krakowie spędziliśmy na sportowo – w par-
ku trampolin i kulturalnie – w Muzeum Sztuki 
Współczesnej.

Grupy zadaniowe spisały się w realizacji swoich 
działań: transport, harmonogram i plan wyjazdu i 
oczywiście dokumentacja zdjęciowa.

I już wiemy, że topografia w Krakowie, zwłaszcza 
o zmroku do łatwych nie należy, ale i tu daliśmy 
radę!

• Adaptacja pomieszczenia LGD.

Chociaż nie wszyscy jeszcze wrócili z ferii, to my 
ruszamy z dalszą organizacją naszych działań! Uda-
ło nam się zaprosić  Burmistrza Miasta i Gminy Sta-
szów - Pana Leszka Kopcia, by opowiedzieć o naszych 
działaniach i planach oraz pochwalić się nowym za-
adaptowanym miejscem grupy :), które będzie teraz 
bardziej „nasze” i mniej „konferencyjne;). 

Z Burmistrzem rozmawialiśmy o możliwościach 
Młodych w Staszowie oraz dzieliliśmy się pomy-
słami odnośnie bieżących spraw lokalnych tj. funk-
cji jaką ma spełniać nasz Ratusz po rewitalizacji- 
(charakterystyczny staszowski Ratusz jest również  
w nowym logo  grupy :). Planowałyśmy także nasze 
kolejne działania. 

• Workshop/warsztat z grafikiem.

Pierwszy tydzień ferii rozpoczęliśmy z impetem! 
Udaliśmy się do Kielc na warsztaty graficzne żeby pod-

„Program Równać Szanse”
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szkolić się w wykonaniu biuletynu – który niedługo 
sami przygotujemy. Choć każdy z nas ma już jakieś po-
jęcie na temat programów to naszemu wykładowcy 
udało się nas zaskoczyć – poznaliśmy nowy program 
– Scribus. A z wyznaczonym nam zadaniem uporali-
śmy się bez problemu. Zadowoleni i głodni wróciliśmy 
na mały poczęstunek ze słodkościami, kawą i pizzą,  
a przy okazji omówiliśmy bieżące kwestie.

W związku z sytuacją epidemiologiczną projekt ze 
względu na swoja specyfikę i obostrzenia od początku 
marca został częściowo zawieszony – działania odby-
wały się zdalnie – tworzone były posty na stronie FB 
oraz spotkania poprzez komunikatory głosowe.

Po konsultacjach z koordynatorami programu 
działania projektowe zostały zmodyfikowane i od 
czerwca planujemy ich realizację. Oprócz zaplano-
wanej budowy paleniska na ognisko, gry tereno-
wej oraz Festiwalu Młodzieżowej Agencji Promocji, 
będą realizowane również nowe działania:

• Strefa Młodych – powstanie miejsce dla mło-
dzieży „nieplac zabaw”. Dodatkowo zostanie zorga-
nizowanych 6 spotkań tematycznych w Strefie dla 
uczestników projektu i ich rówieśników.

• Konkurs on-line „Wakacje w świętokrzyskim” – 
dla młodzieży z terenu 7 gmin LGD „Białe Ługi” zo-
stanie zorganizowany konkurs polegający na prze-
słaniu kreatywnych zdjęć.

• Rowerowo po świętokrzyskim – rajdy młodzie-
ży projektu – lokalne wyprawy połączone ze zbie-
raniem materiałów/zdjęć do biuletynu i filmu pro-
mocyjnego.

Kilka opinii uczestników projektu:
„Organizacja wyjazdu pozwoliła mi przede 

wszystkim pokonać niechęć do wykonywania 
rozmów telefonicznych, ale jak wiadomo prakty-
ka czyni mistrza…”– Gosia.

„Warsztaty z przedsiębiorczości młodych – a w 
szczególności promocja siebie, ale i również naszych 
produktów były świetną podpowiedzią zarówno  
w realizacji projektu jak i na przyszłość.”– Natalia.

„Nauczyłem się poruszać komunikacja miejską 
i już wiem jak robić rozeznanie cenowe- zbierać 
oferty od firm i wybierać najkorzystniejsze.” – Arek.

„To wybór, a nie przypadek decyduje o naszym 
przeznaczeniu. Już od pierwszego spotkania wie-
działem, że jest to coś dla mnie! To my sami musi-
my zdecydować, ile jesteśmy warci i jaką odegramy 
rolę w świecie oraz jaki nadamy temu sens. Nikt 
inny nie dysponuje tym, co My - naszym zestawem 
talentów, pomysłów, zainteresowań...” – Adam.

„Program Równać Szanse”
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„Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”

Projekt współfinansowany ze środków Progra-
mu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Cel projektu: Zwiększenie potencjału obszarów 
wiejskich poprzez zaangażowanie oraz podnie-
sienie kwalifikacji i aktywizacji świetlic wiejskich  
z miejscowości powiatu kieleckiego i staszowskiego 
do końca realizacji projektu. 

Potrzeby należy rozbudzać,  
możliwości – pokazywać,  
fundusze – organizować.

Na takich głównych hasłach opiera się projekt 
„Aktywnie nie tylko Lokalnie”, mający na celu ak-
tywizację miejscowości wiejskich, poprzez „ożywie-
nie” znajdujących się w nich świetlic oraz edukację 
mieszkańców. W ramach projektu zatrudniono 
Animatorów w 14 Świetlicach wiejskich na terenie 
LGD, każda z tych świetlic otrzymała wyposażenie  
o wartości 1 500 zł. 

Natomiast w II połowie 2020 r. zorganizowane 
zostaną wydarzenia integrujące i aktywizujące lo-
kalną społeczność w 10 Świetlicach, które otrzyma-
ją dofinansowanie w wysokości 1 000 zł. 

Edukacja, wydarzenia i promocja to kierunki, któ-
re chcieliśmy wdrożyć w każdej ze świetlic objętych 
programem, a tym samym sprawić, by świetlice 
wiejskie były strefami lokalnego działania miesz-
kańców, miejscem przychylnym nowatorskim ide-
om pobudzającym twórcze myślenie i kreatywne 
współdziałanie.

Wydarzenia świetlicowe w 10 Świetlicach z te-
renu LGD, służące pogłębianiu wiedzy oraz nawią-
zywaniu kontaktów w środowisku lokalnym, a tym 
samym mają za zadanie stworzyć okazję do kre-
atywności organizatorów oraz bliższego poznania 
odbiorców, usług lokalnych, a także promocji dzia-
łań świetlicowych.

Warsztaty, wykłady, szkolenia, a także wyjazdy 
studyjne organizowane w salach wykładowych oraz 
w plenerze pozwoliły na określenie potencjału jak 
również barier w rozwoju świetlic wiejskich, a także 
wymianę doświadczeń pomiędzy społecznościami 
lokalnymi.

Wartość projektu: 287 445,00 zł.

Wartość dofinansowania: 287 445,00 zł.

Realizacja: kwiecień 2019 r. – listopad 2020 r.

„Aktywnie nie tylko lokalnie”
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„Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”

W dniach 07-08.06.2019 roku odbyło się wyjaz-
dowe szkolenie w ramach projektu do Kluczborka 
pt. „Aktywny Lider w środowisku lokalnym” po-
prowadzone przez Gryżynę Jałgos-Dębską. Wzięli 
w nim udział animatorzy, lokalni liderzy i aktywi-
ści.

Uczestnicy poznali różne metody aktywizacji  
i pracy w grupie, które niewątpliwie przydadzą im 
się w swojej codziennej pracy. Dowiedzieli się też 
jak inwentaryzować obszar pod kątem zasobów  
i możliwości działania w swoich środowiskach.

Drugiego dnia mieliśmy okazję poznać dobre 
praktyki Opolszczyzny, dzięki cudownej Liderce 
Edeltraudzie Zug – sołtysce wsi Wojciechów. Wy-
jazd doświadczył ogrom wiedzy, inspiracji i pozy-
tywnych wrażeń, które posłużą uczestnikom pro-
jektu „Aktywnie nie tylko Lokalnie” do stworzenia 
„wizji rozwoju świetlic”.

Cykl szkoleń dla opiekunów/administratorów 
świetlic odbył się w Ośrodku Leśny Dworek w Ciso-
wie w następujących terminach:

17.09.2019 r. – Rola świetlicy w środowisku lo-
kalnym.

24.09.2019 r. – Diagnoza potencjału środowiska 
lokalnego.

08.10.2019 r. – Edukacja obywatelska.

15.10.2019 r. – Planowanie i realizacja przedsię-
wzięć lokalnych.

22.10.2019 r. – Źródła finansowania działań świe-
tlic.

08.11.2019 r. – Metody angażowania świetlic - 
uroczyste zakończenie cyklu szkoleń.

Szkolenia prowadzone były przez specjalistów  
z danej dziedziny.

Kolejnym etapem był kurs Animatora czasu wol-
nego oraz wychowawcy kolonijnego dla 14 osób, 
który odbył się  w Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyj-
nym „Bocianie Gniazdo”. 

Ponadto projekt zakłada:

– stworzenie lokalnych zespołów osób tzw. ‘think-
-tanków’, które po zdobytym doświadczeniu i wiedzy 
w projekcie, będą odpowiedzialne za rozwój i stymu-
lację do działań na obszarze świetlic wiejskich.

– utworzenie organizacji „parasolowej”, która 
obejmie doradztwem i obsługa księgową placówki 
świetlic wiejskich, a także Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz inne organizacje, grupy i jednostki obszarów 
wiejskich, dla których kwestie ekonomiczne i fi-
nansowe związane z prowadzeniem rozliczeń księ-
gowych są barierą niejednokrotnie ograniczającą 
działania.
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„Skrzydła dla mam”

Miło nam poinformować, że znaleźliśmy się na liście 30 zwycięskich podmiotów z całej Polski, które 
będą realizować projekty  ramach I edycji konkursu grantowego „Skrzydła dla Mamy” Fundacji BGK. 

Projekt „Siłę MA-MY” ma zaktywizować Kobiety – Mamy, wyposażyć je w nowe kompetencje i ułatwić 
powrót na rynek pracy. 

Grupą docelową projektu jest 30 Kobiet.

W projekcie zaplanowano kilka działań:

1. Akcja Motywacja: 

– wydarzenie dla 50 osób - dawka motywacji dla kobiet, energii z udziałem kobiet sukcesu. Podczas 
spotkania odbędzie się loteria – losowane atrakcyjnych nagród!!! 

2. Nowa JA:

– warsztaty z wizażu i stylizacji – porady eksperta w sprawie odpowiedniego doboru stroju i makijażu 
=> pierwsze wrażenie zrobisz tylko raz; 

– „w zdrowym ciele zdrowy duch” spotkanie z trenerem personalnym i doradcą żywieniowym – jak 
żyć zdrowo;

– MAMA – kobieta wielozadaniowa – moja droga do kariery – sptotkania z doradcą zawodowym (po-
szukiwanie pracy, kreowanie cv, rozmowa kwalifikacyjna);

– rozwijaMY skrzydła – cykliczne zajęcia przygotowujące MAMY do podjęcia w pracy w branży hote-
larskiej. Zaplanowano m.in. zajęcia: autoprezentacja z uwydatnieniem swoich zalet, kobieta i jej atrybu-
ty w pracy,  zawód hotelarza jego wady i zalety, obsługa gości w recepcji hotelowej.

3. „365 dni” wydanie kalendarza z naszymi „bohaterkami”, które po metamorfozie wezmą udział  
w sesji fotograficznej. 

Zapraszamy chętne, niepracujące MAMY do PROJEKTU. Szczegóły wkrótce:

www.bialelugi.eu

Polubcie nas też na facebooku: www.facebook.com/LGDBialeLugi

Projekt „Siłę MA-MY”






