SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
za 2008 rok
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
LGD „Warmiński Zakątek” zainicjowała swoją działalność podczas warsztatów, które odbyły się w
dniach 5-6 maja 2006 i były skierowane do aktywnych przedstawicieli samorządów,
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z gmin: Lubomino, Jeziorany, Dywity i Dobre
Miasto. W warsztatach wzięło udział 23 osób. Podczas warsztatów grupa zdecydowała o włączeniu
się w inicjatywę Leader i rozpoczęcie dalszej działalności w formie stowarzyszenia.
Zebranie załoŜycielskie Stowarzyszenia odbyło się w Jezioranach, w dniu 31 maja 2006 roku.
W dniu 11 sierpnia 2006 roku dokonano rejestracji stowarzyszenia w KRS. Nadano równieŜ
REGON i NIP.
W roku 2008 działalność stowarzyszenia dotyczyła:
1) końcowego etapu realizacji projektu PilotaŜowego Programu Leader Plus „Realizacja
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich”,
2) realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko – mazurskiego:
- WARMIŃSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – szczegółowy opis
zadania – załącznik nr 2 do sprawozdania
- AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH LGD „WARMIŃSKI
ZAKĄTEK”: - szczegółowy opis zadania – załącznik nr 2 do sprawozdania,
3) realizacja zadań publicznych samorządów gmin: : Dobre Miasto, Dywity, Lubomino,
Jeziorany, Lidzbark Warmiński, Kiwity, Orneta, pn. „Warmińskie Centrum Inicjatyw
Pozarządowych” szczegółowy opis zadania – załącznik nr 3 do sprawozdania,
4) realizacja zadania publicznego gminy Dobre Miasto: OBSŁUGA PUNKTU
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - szczegółowy opis zadania – załącznik nr 4 do
Sprawozdania,
5) 2 zadania publiczne Gminy Lubomino: PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
GMINY LUBOMINO, obejmujące rozwój aktywności i wsparcie społeczne mieszkańców
Gminy Lubomino, w zakresie:
- przedsięwzięć rekreacyjnych i integracyjnych (organizacja doŜynek gminnych, Dni Lubomina,
lokalnych festynów i imprez okolicznościowych),
- zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy: program działalności świetlic
wiejskich, wyjazdy na basen do kina, teatru, organizacja zajęć cyklicznych,
- zajęcia integracyjne dla mieszkańców wsi, w szczególności osób starszych i rodzin
wymagających wsparcia ( spotkania integracyjne, konkursy, wyjazdy integracyjne),
- modernizacje świetlic wiejskich,
- szkolenia i warsztaty dla mieszkańców wsi,
- wsparcie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych,
6) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Warmiński Zakątek”

Załącznik nr 1 do sprawozdania merytorycznego

1. Funkcjonowanie Warmińskiego Centrum InicjatywPozarządowych – biuro wraz
z pracownikiem obsługującym organizacje pozarządowe w zakresie:
- bieŜącego wsparcia,
- prowadzenia bazy organizacji pozarządowych,
- wyszukiwania i dystrybuowania informacji o dostępnych funduszach i programach
grantowych,
- konsultacji przygotowywanych projektów i wniosków dotyczących pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych,
- wsparcia w realizacji i rozliczaniu projektów realizowanych przez organizacje
pozarządowe
- organizacji szkoleń, doradztwa,
- współpracy z samorządami lokalnymi i sektorem gospodarczym.
3. Organizacja punktu doradztwa prawnego
4. Organizacja wsparcia administracyjnego ngo Organizacja szkoleń i warsztatów
tematycznych związanych z ogłaszanymi konkursami grantowymi:
- 2 szkolenia warsztatowe połączone z konsultacjami indywidualnych projektów
przygotowywanych przez organizacje pozarządowe w ramach działań priorytetu
VI, VII,
- 1 szkolenie warsztatowe: metodologia tworzenia montaŜu finansowego projektów,
prowadzenia i rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
(obejmująca tematykę prowadzenia księgowości projektów, właściwego
dokumentowania ponoszonych wydatków, zatrudniania osób na umowy o pracę
i umowy cywilno – prawne),
- 2 szkolenia – zgodnie z bieŜącymi potrzebami zgłaszanymi przez organizacje
Pozarządowe.
6. WARMIŃSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – organizacja
spotkania organizacji pozarządowych obszaru działania stowarzyszenia, obejmująca:
- prezentację dorobku organizacji pozarządowych,
- prezentację dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania organizacji
pozarządowych,
- prezentację dobrych modeli współpracy organizacji pozarządowych z samorządem
lokalnym.

Załącznik nr 2 do sprawozdania merytorycznego

Zadanie obejmujące swym zakresem aktywizację mieszkańców wsi, wzmacnianie ich
potencjału w realizacji działań mających na celu poprawę warunków Ŝycia i wspieranie
oddolnych inicjatyw społecznych składa się z zadań cząstkowych:
1) Lokalna Strategia Rozwoju LGD – to nie dokument tylko plan działania
Zadanie obejmuje konsultacje społeczne tworzonego przez LGD dokumentu
strategicznego :Lokalnej Strategii Rozwoju.
Jesienią 2007 roku rozpoczęliśmy prace związane z opracowaniem lokalnej strategii
rozwoju od cyklu warsztatów dla wszystkich aktywnych przedstawicieli trójstronnego
partnerstwa sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Pierwszym etapem
warsztatów były zajęcia aktywizujące i szkolenie z zakresu unijnego wsparcia aktywizacji
wsi, zorganizowane dla nowych członków LGD – nie uczestniczących wcześniej w
realizacji Schematu II Leader (Gminy: Kiwity, Lidzbark Warmiński i Orneta). W dalszej
części warsztatów dokonano analizy SWOT obszaru działania, określono wizję i
wyznaczono cele strategiczne na lata 2008 – 2015.
W ramach określonych celów zaproszono wszystkich mieszkańców obszaru działania do
zgłaszania propozycji działań, które mają dla nich priorytetowe znaczenie.
Do 21 grudnia do siedziby LGD wpłynęło ponad 300 propozycji projektów.
Na tej podstawie powstanie dalsza część strategii.
Ukończenie dokumentu planowane jest na koniec I kwartału 2008. Po dokonaniu
korekt i przyjęciu dokumentu przez Zarząd i Radę LGD, Strategia będzie poddana
konsultacjom społecznym i dopiero po uwzględnieniu wszystkich uwag zostanie
zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków.
W ramach zadania planowane jest zorganizowanie cyklu szkoleń dotyczących
Lokalnej Strategii Rozwoju, w zakresie roli poszczególnych sektorów (publicznego,
społecznego i gospodarczego) we wdraŜaniu strategii.
Opracowanie LSR zostało sfinansowane przez Gminy objęte obszarem partnerstwa.
2) Szkolenia dotyczące nowych programów unijnych (w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich):
- mikroprzedsiębiorstwa,
- małe projekty.
W ramach programu „ODNOWA WSI”, realizowanego w ramach Schematu II Leader
zorganizowaliśmy cykl konferencji, usług doradczych i spotkań podczas których
mieszkańcy poznawali PROW na poszczególnych etapach tworzenia dokumentu oraz
poznawali dobre przykłady działań realizowanych na obszarach wiejskich.
Największym zainteresowaniem mieszkańców wsi cieszyły się nowe działania:
- mikroprzedsiębiorstwa,
- małe projekty.
PoniewaŜ działania te będą waŜnym ogniwem nowej strategii chcielibyśmy je wdraŜać jak
najlepiej.
3) Kompleksowe doradztwo w zakresie działań realizowanych na obszarach wiejskich:
- wspomaganie przedsiębiorczości przez konsultacje moŜliwości dofinansowania
projektów z funduszy zewnętrznych, wsparcie tworzenia studiów opłacalności projektów,
prowadzenie bazy instytucji wsparcia biznesu, organizowanie wzajemnych kontaktów
przedsiębiorców itp.,
- promocja i wspomaganie spółdzielczości socjalnej na obszarach wiejskich.
Członkowie Zarządu LGD posiadają doświadczenie we wspomaganiu tworzenia
spółdzielni socjalnych oraz ich wspieraniu w początkowej fazie funkcjonowania.

Właściwe wsparcie spółdzielni, przemyślana oferta i właściwe zarządzanie są gwarancją
powodzenia tej formy samozatrudnienia. Chcielibyśmy ją upowszechniać i wspierać w
szerszym zakresie.
4) Budowanie paktów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Działanie to jest zainspirowane dotychczasowymi doświadczeniami współpracy z
mieszkańcami wsi reprezentującymi róŜne sfery działalności zarobkowej. W ciągu
ostatniego roku bardzo wzrosła aktywność mieszkańców podczas warsztatów, szkoleń
itp. WyraŜają oni wolę prowadzenia dyskusji, wymiany doświadczeń, wzajemnego
wsparcia. W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie forów dyskusyjnych dla
trzech sektorów mieszkańców wsi: przedsiębiorców, rolników, podmiotów
świadczących usługi turystyczne. Zakładamy, Ŝe efektem organizacji forum będzie
utworzenie katalogu kluczowych potrzeb poszczególnych grup a takŜe harmonogramu
dalszych działań na rzecz zintegrowanej współpracy.
5) Sztuka ludowa teŜ moŜe być biznesem – wsparcie organizacji cyklu przedsięwzięć
promujących twórców ludowych prowadzących działalność na wsi.
Zarówno wśród członków stowarzyszenia jak i na obszarze jego działania obserwujemy
wzrost inicjatywy twórców ludowych w poszukiwaniu źródeł dochodu w swoim talencie.
Powstają galerie, plenery artystyczne. Chcielibyśmy wzmocnić ich rolę, pokazać innym,
Ŝe talent i pasja mogą być źródłem utrzymania, chcemy równieŜ z tych inicjatyw
utworzyć zintegrowana ofertę turystyczną.
6) Dziedzictwo Kulinarne Warmii - przedsięwzięcie z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego, którego realizacja została zainicjowana w 2007 roku w ramach Schematu
II Leader Plus.
W roku 2007 w ramach przedsięwzięcia odbyły się 4 imprezy, podczas których
mieszkańcy wsi konkurowali w róŜnych kategoriach kulinarnych, przygotowując
tradycyjne potrawy, wystroje kuchni, uŜywając tradycyjnych naczyń i form
kulinarnych.
Wiele się dowiedzieliśmy nie tylko o dziedzictwie kulinarnym Warmii ale o
Zdolnościach i aktywności mieszkańców. Nie chcielibyśmy tej idei „uśpić” dlatego ze
znacznie okrojonym budŜetem planujemy ją zrealizować w 2008 roku jako jedną
imprezę wojewódzką i rozwijać od momentu uruchomienia kolejnych funduszy
unijnych na inicjatywę Leader.

Załącznik nr 3 do sprawozdania merytorycznego

1. Funkcjonowanie Warmińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych – biuro
wraz z pracownikiem obsługującym organizacje pozarządowe w zakresie:
- bieŜącego wsparcia,
- prowadzenia bazy organizacji pozarządowych,
- wyszukiwania i dystrybuowania informacji o dostępnych funduszach i programach
grantowych,
- konsultacji przygotowywanych projektów i wniosków dotyczących pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych,
- organizacji szkoleń, doradztwa,
- współpracy z samorządami lokalnymi i sektorem gospodarczym.
2. Organizacja punktu doradztwa prawnego
2. Organizacja wsparcia administracyjnego ngo
3. organizacja szkoleń i warsztatów tematycznych
4. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania programów oraz instrumentów
współpracy z sektorem publicznym (programy współpracy, zasady współpracy,
partnerstwa publiczno – prywatne, zespoły konsultacyjno – doradcze, etc)
5. Upowszechnianie idei konsultacji społecznych przez bieŜący monitoring tworzenia
projektów aktów prawnych w poszczególnych gminach, upowszechnianie informacji,
ankietyzację opinii , organizację konsultacji społecznych,
6. Rzecznictwo w rozwiązywaniu waŜnych spraw społecznych – zgodnie ze
zgłaszanymi programami i zapotrzebowaniem .
Wymiana doświadczeń – w tym współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
pozarządowymi. Przygotowanie projektów współpracy transgranicznej z Rosją i Ukrainą.

Załącznik nr 4 do sprawozdania merytorycznego

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU:
Funkcjonowanie PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ:
- biuro czynne od czerwca do grudnia 2008 roku,
- wzmocnienie kadrowe i wydłuŜenie czasu pracy biura pełniącego funkcję informacji
turystycznej w miesiącach: czerwiec – wrzesień 2008 roku
Planowane godziny funkcjonowania it: czerwiec – wrzesień 2008: 8.00 – 18.00
Październik – grudzień 2008: 8.00 – 16.00.
Punkt informacji turystycznej obsługiwany będzie przez zatrudnionego na umowę – zlecenie
pracownika i dodatkowo wzmacniany merytorycznie pracą Dyrektora Biura i Członków
Zarządu Stowarzyszenia.
WSPÓŁORGANIZOWANIE
INICJATYW
KREUJĄCYCH
OFERTĘ
TURYSTYCZNĄ GMINY DOBRE MIASTO:
współorganizowanie przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych planowanych do realizacji
w sezonie letnim (lipiec – sierpień), które w sposób znaczący wpłyną na jakość i
zróŜnicowanie oferty Gminy Dobre Miasto i które w maksymalnym stopniu wyeksponują
zasoby turystyczne Gminy Dobre Miasto.
ORGANIZACJA WŁASNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJĄCEGO ZASOBY
TURYSTYCZNE GMINY DOBRE MIASTO: spływ kajakowy Łyną
DZIAŁANIA PROMOCYJNO - INFORMACYJNE - wydanie informatora o atrakcjach
turystycznych i wydarzeniach artystycznych Gminy Dobre Miasto latem 2008 roku.

Sporządził:
Małgorzata Ofierska

Prezes Zarządu LGD „Warmiński Zakątek”

