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Wstęp 

 

Szanowni Państwo! 

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce publikację, która jest 

podsumowaniem projektu „Aktywne Kobiety w Gminie Gorlice!“ 

realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w ciągu ostatnich 19 miesięcy. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w Projekt, a w szczególności: 

władzom lokalnym, które wspierały nas w realizacji projektu, trenerom, 

przygotowującym warsztaty i szkolenia, wszystkim wolontariuszom i wreszcie 

samym Uczestniczkom - kobietom, które aktywnie brały udział we wszystkich 

działaniach projektowych. 

Dziękujemy także wszystkim, z którymi zetknęliśmy się podczas realizacji zadań 

projektowych za pomoc i życzliwość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Lidia Klimek – Koordynator projektu 

Marzena Nikiel - Asystent ds. publikacji 

we współpracy z Uczestniczkami projektu 

 

W publikacji wykorzystano materiały z warsztatów i szkoleń udostępnione 

przez trenerów prowadzących szkolenia oraz fotografie z własnych zbiorów.  



 

I. Przedmowa. 

 

Kobiety – liderki, teraz i drzewiej. 

Na planecie Ziemia żyje 7,433 miliony osób. Takie dane za 2016 rok przedstawił 

Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA). Średnio co roku ludzi 

przybywa o 1,2%. Ludność Polski pozostaje w statystykach stabilna – 38,6 mln. 

Połowa z tej populacji to kobiety. Ich średnia życia na świecie wynosi 74 lata  

a Polek aż 82 lata. Dla mężczyzn jest to odpowiednio 69 lat i 74 lata.  

Każda z kobiet przejawia bardzo różne formy aktywności, bo każdy człowiek też 

jest inny. Począwszy od oczywistych aktywności fizjologicznych, biologicznych, 

po społeczne, polityczne, gospodarcze, czy też religijne. W trakcie zajęć dla   

i z kobietami – liderkami, odbywających się w udostępnionych pomieszczeniach 

szkolnych w Dominikowicach, Klęczanach, Ropicy Polskiej oraz w Wiejskim 

Domu Kultury w Zagórzanach, zaprezentowano katalog 10 kobiet diametralnie 

różnych, aby ukazać jak szerokie może być to spektrum aktywności. Od Joanny 

d'Arc - po Świętą Faustynę Kowalską, od „naszej” Marii Gubały – po Marię 

Curie-Skłodowską, od Jadwigi Wójtowicz – po Świętą Matkę Teresę. Ciekawy, 

wielowątkowy projekt Kobiety Aktywne miał w sobie mocny ładunek 

aktywności społecznej. Był przecież przygotowywany i przeprowadzony niemal 

w całości przez same kobiety. Ta aktywność opierała się na znanym modelu: 

planowanie – działanie – kontrola (korekta). Kobiety same pisząc                                    

5 mikroprojektów (do 3 tys. zł) miały możliwość zetknąć się z profesjonalnym 

podejściem do aplikowania o środki zewnętrzne, poznać język grantów, przeżyć 

burzę mózgów, radość sukcesów i zmieszanie, gdy nie wszystkie pomysły dało 

się realizować. 

Nieoceniona jest również wiedza zdobyta na kanwie polskiego prawa. 

Szczególnie ta, dotycząca grup formalnych, organizacji pozarządowych, zasad 

zrzeszania się oraz wolontariatu. Bez względu bowiem na wiek, kobiety – 

liderki, wykazały duże zainteresowanie aktywnością społeczną. Takie zajęcia                              

w zintegrowanej grupie, dają bowiem każdemu wiedzę, wiarę i moc aby 

twórczo kształtować otaczającą nas rzeczywistość.  

 

 



II. O projekcie  

Projekt „Aktywne Kobiety w Gminie Gorlice!” realizowany był w ramach 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowy Instytut Wolności –

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach priorytetu                           

3. Aktywni obywatele - Kierunek działania 2. Rozwijanie edukacji obywatelskiej         

i kompetencji społecznych.  

Uczestniczkami projektu było 50 kobiet z Gminy Gorlice a dokładniej 

mieszkanek wsi Dominikowice, Klęczany, Ropica Polska i Zagórzany. Termin 

realizacji: od 01.05.2018 r. do 30.11.2019 r. Całkowity koszt realizacji projektu: 

136.565 zł. Kwota dofinansowania: 122.265 zł.  

Cel główny projektu: Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej                                 

i obywatelskiej oraz wpływu mieszkańców na życie publiczne w Gminie Gorlice 

poprzez uaktywnienie co najmniej 45 z 50 jej mieszkanek do listopada 2019 r. 

W realizacji tego celu podejmowane były działania:  

 Warsztaty: Kobiece Rewolucje i Kobieta Sukcesu  

 Warsztaty Pieniądze na własną firmę  

 Szkolenia: Liderka Obywatelka 

 Szkolenia: Równość szans i zapobieganie dyskryminacji, wsparcie 

psychologiczne grupowe i indywidualne, doradztwo zawodowe  

 Akcje Tematyczne  

 Wyjazdy i spotkania tematyczne wspomagające projekt.  

 Forum 

 



 

 

Pierwsze forum organizacyjne 



III. Działania realizowane w ramach projektu  

III.1 Realizacja zaplanowanych działań w ramach projektu została rozpoczęta 

cyklem warsztatów modułowych „Kobieta sukcesu, Kobiece rewolucje”. 

Głównym celem tych zajęć była integracja lokalnych środowisk poprzez 

wspólne działanie, w trakcie którego uczestniczki zdobyły wiedzę i umiejętności 

potrzebne do rozwijania swoich talentów, poczucia własnej wartości, sposoby 

na pokonywanie stresu. Motto warsztatów to: Rękodzielnictwo jako element 

integrujący i odstresowujący.  

 

 



 

 



 

 



III.2 Kolejne warsztaty odbyły się pod hasłem „Pieniądze na własną firmę”. 

Szkolenie to pokazało, jak przezwyciężyć barierę związaną z brakiem 

wystarczających środków finansowych na założenie przedsiębiorstwa 

społecznego lub własnej firmy.  

 



III.3 Warsztaty: „Liderka obywatelka”, moduł Kurs pisania projektów                         

Cel: Zdobycie wiedzy o możliwościach realizacji projektów finansowanych 

zarówno z funduszy europejskich, jak i krajowych. Poznanie specyfiki 

przygotowywania i realizacji projektów. Program warsztatów: Procedura 

ubiegania się o dotację. Zasady wypełniania dokumentacji. Procedura oceny 

wniosku - karta oceny formalnej i merytorycznej. Najczęstsze błędy 

powodujące odrzucenie projektu. 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



IV. Akcje tematyczne  

Uczestniczki największą aktywność wykazały podczas Akcji tematycznych, gdzie, 

w oparciu o praktyczne umiejętności z zakresu organizacji i sprawnego 

przeprowadzania działań skierowanych do szerokiego grona odbiorców zdobyte 

na szkoleniach i warsztatach, realizowały własne projekty. Na etapie pierwszych 

warsztatów został ogłoszony konkurs dla uczestniczek projektu na akcje 

tematyczne, zgłoszona do konkursu inicjatywa miała aktywizować lokalną 

społeczność. W drodze demokratycznego głosowania podczas Forum wybrano 

pięć najciekawszych akcji tematycznych, a na realizację każdej z nich przyznano 

dofinansowanie w wysokości 3.000 zł.  

Każda grupa opracowała akcję tematyczną dla swojego środowiska, nazywaną 

inaczej mikroprojektem. Grupa z Dominikowic zaproponowała „Aktywne 

integrowanie”, grupa z Klęczan aktywność ruchową i upowszechnianie wiedzy 

na temat zdrowego stylu życia „Fit rodzina ”, grupa z Ropicy Polskiej urządziła 

spotkanie pod nazwą „Wrześniowy czar PRL-u”, grupa I z Zagórzan 

zorganizowała wycieczkę poznawczo - turystyczną „Zakątki, które warto 

zwiedzić”, a grupa II z Zagórzan warsztaty wyjazdowe w agroturystyce  dla 

dzieci przedszkolnych i dla dorosłych „Aktywne dla małych i dużych”.  

Na podsumowanie zakończonych akcji zostało zwołane Forum, podczas którego 

liderki realizujące akcje tematyczne przedstawiły efekty przedsięwzięcia oraz 

wymieniły swoje doświadczenia zdobyte podczas ich realizacji. 

 

 



 

Warsztaty kulinarne dla dzieci i ich mam w gospodarstwie agroturystycznym 

Skrawek Nieba.  



 

„Wrześniowy czar PRL-u” 

 



 

Aktywnie i ekologicznie warsztaty dla małych i dużych w Łosiu.  

 



Poznajemy najpiękniejsze zakątki kraju –wycieczka mieszkańców Zagórzan                 

w Pieniny. 



 

Zachęcamy do aktywności ruchowej i do zdrowego odżywiania, promujemy 

zdrowy styl życia. 



V. Szkolenia:  

Równość szans i zapobieganie dyskryminacji, Wsparcie psychologiczne 

grupowe i indywidualne, Doradztwo zawodowe 

W ramach powyższego działania odbyły się:  

 Szkolenie „Równość szans i zapobieganie dyskryminacji” – warsztaty 

interaktywne z wykorzystaniem metod edukacji poza formalnej  zwracając 

uwagę na takie czynniki jak: stereotypy, uprzedzenia, równość szans  

 

 



 Wsparcie psychologiczne grupowe i indywidualne podczas którego 

uczestniczki mogły poznać swoje mocne i słabe strony, swoje talenty i jak 

je rozwijać.   

 

                                   

 Szkolenie Doradztwo zawodowe na przykładzie prowadzenia gabinetu 

kosmetycznego  

                



VI. Wyjazdy i spotkania tematyczne wspomagające projekt  

W ramach powyższego zadania odbyły się:  

 Wycieczka do Rzeszowa i spektakl w Filharmonii Podkarpackiej 

 

 



 Dwudniowy wyjazd do Krynicy - dyskusje na temat akcji tematycznych 

 

 

 



 Wyjazd integracyjny do Muszyny poznanie piękna naszego regionu                    

i walorów zdrowotnych miejscowości, aktywność ruchowa, relaks. 

 

 

Spacer w ogrodach sensorycznych i biblijnych…. 

 



 

 

Gra w kręgle i pobyt w jaskini solnej, pełna relaksacja. 



VII. Forum.  

Debata podsumowująca pierwszy etap projektu odbyła się 29 listopada 2018 r. 
w Sali Bankietowej restauracji  Stary Dworzec. W debacie wzięły udział 
wszystkie kobiety działające w projekcie jak również zaproszeni goście. Łącznie 
ok 100 osób. Debata odbyła się z wykorzystaniem metody Open Space 
Technology czyli metody Otwartej przestrzeni. Naszą debatę poprowadziła 
wspaniale i z wielkim entuzjazmem pani Aleksandra Chodasz, superwizorka, 
trenerka dramy, prezes Fundacji Rozwoju Dobre Życie. Hasło przewodnie 
debaty brzmiało "Jak żyć bardziej w malej miejscowości?". Wypłynęły  
przeróżne propozycje oraz ciekawe i nowe rozwiązania. Wśród tematów można 
wymienić: "Wiem co jem", "Lubię tańczyć i śpiewać", "Ruch to zdrowie", "T jak 
teatr, S jak sztuka czyli artystą być", "Dbam o środowisko", "Ryzyko", "Otwarte 
serce czyli pomagając innym pomagam sobie", "Koło Gospodyń – tradycja                        
i kultura", "Nasze pasje - jak je rozwijać", "Profilaktyka zdrowia - jestem 
bardziej świadomy(a)", "Jak spotkać się, jak pogadać, odstresować, wymienić 
doświadczenia". Ciekawe rozmowy toczyły się cały czas przy kawie, herbacie 
oraz przekąskach, ciastach i owocach. Podczas dyskusji  opracowywane były 
raporty, które przekazano do Punktu Informacyjnego.  
Na zakończenie debata została podsumowana - siedząc w kręgu każdy                      
z uczestników mógł wyrazić swoją opinię, swoje emocje, spostrzeżenia. Padły 
też konkretne propozycje i rozwiązania, które już są realizowane. 
Wydaje się, iż ideę Debaty udało się zrealizować skutecznie, chodziło bowiem                
o promocję kobiecej aktywności oraz wzajemne wsparcie, stworzenie 
warunków do łatwej wymiany doświadczeń,  do promocji współpracy                          
w obrębie lokalnych społeczności. 

 



 

 

 

    

 



Kolejne forum na zakończenie projektu odbyło się 14 listopada 2019 r. podczas 

którego podsumowano realizację działań projektowych, a w szczególności Akcji 

Tematycznych oraz przedstawiono osiągnięte rezultaty. Forum Kobiet 

Aktywnych Gminy Gorlice odbyło się z wykorzystaniem metody „Mapa 

marzeń”. Poprowadziła je p. Ismena Ładecka wykładowca ośrodka edukacji                   

w Krakowie, trenerka i psycholog. Uczestniczki jak również zaproszone kobiety, 

które nie brały udziału w działaniach projektowych miały możliwość utworzyć 

własną mapę marzeń jak również wspólnie zastanowić się co dalej?, Co możemy 

zrobić, aby mimo zakończenia projektu w naszych miejscowościach być nadal 

aktywnymi?. A wszystko to odbywało się w miłej atmosferze pełnej uśmiechu, 

pozytywnych myśli przy stole pełnym obfitości jak to zwykle bywa w Starym 

Dworcu. Potem w kręgu uczestniczki miały okazję podzielić się swoimi 

przemyśleniami, wymienić doświadczenia, porozmawiać o marzeniach                           

i sposobach ich realizacji. 

 

    



 

 

 

 



Zakończenie  

Przyszłość współczesnej wsi w dużej mierze zależy od lokalnej 

społeczności. W związku z tym ważne jest, aby na obszarach wiejskich 

inicjować i rozwijać takie działania, które aktywizują i ożywiają lokalne 

środowisko. Projekt „Kobiety - Liderki” powstał właśnie po to, żeby 

wesprzeć mieszkanki wsi w działaniach na rzecz ich społeczności 

lokalnych, poprzez nabycie przez nich kompetencji liderskich, które 

wykorzystają w swoich środowiskach do realizacji kolejnych zadań.                    

W wyniku udzielonego wsparcia wzrosła aktywność kobiet oraz 

zwiększyła się ich wiedza i świadomość w zakresie łączenia aktywności ze 

zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich i partycypacji. 

Dzięki temu nabyły i poszerzyły wiedzę i praktyczne umiejętności                          

z zakresu funkcjonowania i możliwości własnego rozwoju, a przede 

wszystkim nauczyły się skutecznego działania i realizacji nowych 

pomysłów. Realizacja projektu była okazją do nawiązania kontaktu                        

i wymiany doświadczeń ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Wsi 

Dominikowice, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania LGD „Beskid 

Gorlicki”, Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Wsi Ropica Polska                 

i Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury Perssina w Kobylance oraz 

Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” w 

Nowym Sączu. 
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