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Poczytaj o RLKS
Szanowni Pañstwo, w ramach prowadzonego procesu konsultacji spo³ecznych, dotycz±cych za³o¿eñ nowej Lokalnej
Strategii Rozwoju dla LGD &bdquo;Vistula &ndash; Terra Culmensis &ndash; Rozwój przez Tradycjê&rdquo;,
podsumowali¶my efekty naszych dotychczasowych prac, które prezentujemy poni¿ej. Do tej pory przeprowadzili¶my:
badanie ankietowe mieszkañców w okresie czerwiec - wrzesieñ 2014 r. (ankiety internetowe, sonda¿e, wywiady,
ankiety). Dotarli¶my równie¿ do osób m³odych (uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w¶ród których
przeprowadzili¶my &bdquo;Akcjê wlepkow±&rdquo; w miesi±cu czerwcu 2014 r. Osoby prowadz±ce szkolenie zosta³y
odpowiednio przeszkolone, poinformowane o sposobach prowadzenia wywiadów, rozmów, o sposobach tworzenia ankiet,
pism. Szkolenie odby³o siê 12 czerwca br. w UG Che³mno. Ponadto odby³y siê dwa spotkania z mieszkañcami, tzw.
spotkania grup roboczych - w dniach 18 i 24 listopada 2014 r. w ¶wietlicy wiejskiej w Stolnie. Uczestnikom zosta³y
zaprezentowane wyniki z przeprowadzonych badañ. Bardzo wa¿na podczas tych spotkañ by³a praca w grupach, praca
indywidualna nad powsta³ymi problemami (tematami) do rozwi±zañ w ramach prowadzonych konsultacji spo³ecznych.
Tutaj uczestnicy mogli zadawaæ pytania, mogli siê poznaæ, zaprezentowaæ swoj± osobê, swoj± dzia³alno¶æ a przede
wszystkim przedstawiæ swoje oczekiwania, pomys³y. Mieszkañcy jasno te¿ wskazywali czego ju¿ nie chc±, by by³o
realizowane a co jest na prawdê potrzebne. Przeprowadzili¶my dwa spotkania panelu ekspertów (moderator, który ca³y
czas czuwa³ nad procesem konsultacji w dniach: 01.10.2014 r. oraz w dniu 18.12.2014 r., gdzie omawiany by³ na
bie¿±co prowadzony proces konsultacji. W okresie od 12 do 17 grudnia prowadzone by³y konsultacje otwarte, podczas
których mieszkañcy mogli wnosiæ swoje uwagi, propozycje do wypracowanych przez grupy robocze i panel ekspertów
pomys³ów, rozwi±zañ. O wszystkich pracach, jej wynikach mieszkañcy byli informowani na bie¿±co poprzez
zamieszczanie informacji na stronie internetowej www.lgdvistula.org. Dodatkowo informacje zosta³y przesy³ane
uczestnikom konsultacji na podane na spotkaniach adresy e-mail. Poni¿ej prezentujemy wyniki:Raport koñcowyz
przebiegu procesu konsultacji spo³ecznych dotycz±cych za³o¿eñ Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Vistula &ndash;
Terra Culmensis &ndash; Rozwój przez Tradycjê na lata 2014-2020Za³. nr 1 do raportu - Raport koñcowy z badania
mieszkañców LGD Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycjê
Za³. nr 2 do raportu -Wnioski ze spotkañ grup roboczych
Ka¿dy Wasz g³os by³ i jest dla nas wa¿ny !!! Konsultacje przeprowadzone by³y w ramach projektu &bdquo;Konsultacje
Spo³eczne w Powiecie Che³miñskim&rdquo; WSPÓLNIE WYTYCZALI¦MY KIERUNEK DZIA£ANIAWspólnie z
mieszkañcami z obszaru LGD &bdquo;Vistula&rdquo;, tj. z obszaru gmin Che³mno, Grudzi±dz, Lisewo, Stolno oraz z
miasta Che³mno zastanawiali¶my siê nad rozwi±zaniem problemów dotycz±cych tematów, które w badaniu opinii
mieszkañców zas³uguj± na najwiêksz± uwagê i wskazanie rozwi±zañ.18 i 24 listopada br. od samego rana wspólnie z
przedstawicielami organizacji pozarz±dowych, o¶rodków zdrowia, szpitala, klubów, kó³ek, zwi±zków, lokalnych liderów,
so³tysów pochylili¶my siê nad tematem &bdquo;Aktywno¶æ spo³eczna, Oferta spêdzania czasu wolnego, Ochrona
zdrowia, Sport, Rekreacja, Edukacja&rdquo;.
W tych samych dniach, w godzinach popo³udniowych, opracowano równie¿ rozwi±zania dla tematu &bdquo;Rynek
pracy, Zarobki&rdquo;, gdzie wspólnie z przedsiêbiorcami z regionu, przedstawicielami Urzêdu Pracy, szkó³
zawodowych, rolnikami, osobami, które korzysta³y ze wsparcia z naszej grupy szukali¶my alternatywnych rozwi±zañ
dla sfery przedsiêbiorczo¶ci.
Podczas spotkañ, wspólnie z moderatorem procesu konsultacyjnego, uda³o nam siê wypracowaæ wiele pomys³ów,
rozwi±zañ, z których wiele zostanie wykorzystanych w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, tj.
dokumencie, który wytycza³ bêdzie kierunek dzia³ania naszej grupy w przysz³ym okresie programowania.
Prezentujemy Pañstwu wersjê Raportu z przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych w okresie czerwiec-wrzesieñ
2014 r., tj. wyniki z ankiet, wywiadów, sonda¿y. RAPORT Wyniki ze spotkañ zostan± opublikowane niezw³ocznie po
ich opracowaniu przez moderatora. Po opublikowaniu tego materia³u bêdzie mo¿na wnosiæ jeszcze swoje uwagi,
komentarze, o czym bêdzie informowaæ. FOTO ze spotkania
Kolejne spotkanie w ramach procesu konsultacyjnego
W dniu 01.10.2014 r. na Sali Narad w UG Stolno odby³o siê spotkanie panelu ekspertów (Zarz±d LGD, pracownicy
biura, moderator, przedstawiciel Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki - realizator projektu "Konsultacje
spo³eczne w Powiecie Che³miñskim") podczas którego zosta³y zaprezentowanie wyniki diagnozy (ankiety, wywiady,
sonda¿e, akcja wlepkowa). Spo¶ród poruszonych wielu tematów wyodrêbniono kluczowe obszary wymagaj±ce omówienia,
opracownaia planu dzia³ania, poprawy, które przypisano do dwóch grup tematycznych: I grupa tematyczna - Rynek pracy,
Zarobki mieszkañców.II grupa tematyczna - Aktywno¶æ spo³eczna, Oferta spêdzania czasu wolnego oraz Ochrona
zdrowia, Sport i rekreacja, Edukacja i kultura, historia, tradycje.Wyniki diagnozy wyodrebni³y dwie preferowane do
objêcia szczególnym wsparciem grupy - mianowicie dzieci i m³odzie¿ oraz osoby starsze (seniorzy). Podczas spotkania
ustalono wstêpne terminy spotkañ grup tematycznych, i tak:- 18 listopada 2014 r. w godzinach porannych spotka siê
grupa tematyczna nr II, w godz. popo³udniowych grupa tematyczna nr I,- 24 listopada 2014 r. w w godzinach porannych
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spotka siê grupa tematyczna nr II, w godz. popo³udniowych grupa tematyczna nr I.O dok³adnych termianach i
miejscach spotkañ bêdziemy informowaæ na bie¿±co za pomoc± plakatów oraz na stronie internetowej LGD oraz
bezpo¶rednio w Biurze LGD (w budynku UGStolno). Ju¿ dzisiaj zg³o¶ siê do grupy tematycznej za pomoc± poczty
elektronicznej:sekretariat@lgdvistula.org lub telefonicznie 56 677-09-07 lub 501-795-541. Serdecznie zapraszamy do
Biura LGD celem uzyskania wiêcej informacji. FOTO ze spotkania

PROCES KONSULTACJI
LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU (LSR)
W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA PROW 2014-2020.
Czeka nas nowy okres programowania PROW 2014-2020 i opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej
Grupy Dzia³ania (LGD) &bdquo;Vistula-Terra Culmensis&rdquo;. Chcieliby¶my wszystkie zaplanowane do realizacji
zadania zaplanowaæ, omówiæ w³a¶nie z Wami. Informacje, które uzyskamy od Pañstwa wykorzystamy do wytyczenia
kierunków dzia³ania LGD w nowym okresie programowania.
Chcemy zrozumieæ Pañstwa potrzeby, oczekiwania - w tym celu przeprowadzamy konsultacje spo³eczne na obszarze
LGD.
Chcemy siê dowiedzieæ m.in.: co, gdzie, w jakiej kwocie ma byæ sfinansowane, co nie powinno byæ ju¿ realizowane a co nie
powinno byæ w ogóle finansowane, do kogo powinny trafiaæ ¶rodki, czego oczekujecie od LGD, jakie macie pomys³y.....
Proces sk³ada siê z kilku etapów &ndash; zobacz harmonogram
Bêdziemy wdziêczni za wyra¿anie swojej opinii a tym samym pomoc w opracowaniu
dokumentu, który ma s³u¿yæ wszystkim mieszañcom z obszaru LGD &bdquo;Vistula - Terra Culmensis&rdquo;.
Ankieta - prosimy o wype³nienie i odes³anie na adres: sekretariat@lgdvistula.org z dopiskiem ANKIETA w terminie: do
5 wrze¶nia 2014 r.
CEL KONSULTACJI:
Wytyczenie kierunków rozwoju obszaru LGD w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.
Stworzenie skutecznych mechanizmów wspó³pracy / komunikacji z mieszkañcami z obszaru LGD.

Poczytaj wiêcej o planach na nowy okres programowania - tekst od strony 211 dotyczy dzia³alno¶ci LGD.
Ka¿dy Twój g³os jest dla nas wa¿ny!!!

Konsultacje zostan± przeprowadzone w ramach projektu &bdquo;Konsultacje Spo³eczne w Powiecie
Che³miñskim&rdquo;
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