Innowacyjne wioski Ziemi Człuchowskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich
Upowszechnianie wiedzy z zakresu tworzenia wiosek tematycznych, aktywizacja lokalnych
społeczności oraz poprawa jakości życia mieszkańców powiatu człuchowskiego – to główne cele
projektu pn. „Innowacyjne wioski Ziemi Człuchowskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich –
organizacja cyklu warsztatów dotyczących zasad tworzenia wiosek tematycznych” zrealizowanego
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.
Operacja skierowana była do liderów wiejskich z miejscowości znajdujących się na obszarze działania
LGD Ziemi Człuchowskiej i obejmowała kilka działań projektowych. Pierwszym z nich było spotkanie
informacyjne dotyczące zasad i aspektów prawnych zakładania i funkcjonowania wiosek
tematycznych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania przykładów wiosek tematycznych z
Polski i Europy, źródeł ich finansowania, zasad tworzenia wizerunku wsi i ofert pobytowych dla
różnych grup wiekowych. Zajęcia obejmowały też część warsztatową, w ramach której
przedstawiciele poszczególnych wsi mieli określić kilka charakterystycznych elementów kojarzących
się z ich miejscowością, jej wyróżniki i sukcesy.
Kolejnym etapem działań była trzydniowa wizyta studyjna do wiosek tematycznych na Dolnym
Śląsku. Uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć, jak mieszkańcy dolnośląskich wsi wykorzystują lokalny
potencjał i wspólne pomysły w kreowaniu wizerunku swoich miejscowości. Na trasie wizyty studyjnej
znalazły się takie miejsca, jak: Słuchowice – Rzeźbiarska Wieś, Niedźwiedzice – Wioska Bociania,
Konradówka – Rogata Wieś, Czaple – wioska piasku i kamienia oraz zagroda edukacyjna Ranczo –
Szalony Koń w Brunowie. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z ofertą każdej z tych miejscowości,
uczestniczyli w warsztatach i grach terenowych. Liczne spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami
lokalnych organizacji były okazją do rozmów na temat funkcjonowania wiosek tematycznych w
praktyce, historii ich powstawania oraz korzyści dla mieszkańców.
Wizyta studyjna była inspiracją i impulsem do działania dla uczestników projektu. Pokazały to
warsztaty metodyczne – trzeci etap realizowanej operacji – podczas, których przedstawiciele każdej
miejscowości potrafili już sprecyzować posiadane zasoby wsi, zasoby społeczne – umiejętności i
talenty mieszkańców, stworzyli mapę myśli i skojarzeń, przygotowywali projekt przestrzeni wsi,
wstępną ofertę pobytową oraz plan działań rozwoju na najbliższe lata. Wspólnie z prowadzącym
opracowali Programy Rozwoju i Promocji Wsi Tematycznych. Powstały również nazwy wsi
tematycznych, tj. Myśligoszcz - Wioska Dawnych Zawodów, Sokole – Kraina Dobrej Zabawy oraz
Krępsk – Wioska Miłości.
Ostatnim działaniem projektowym była konferencja pn. „Inteligentne wioski szansą na wzrost
aktywności społecznej oraz rozwój obszarów wiejskich”. Konferencja pozwoliła na przekazanie
wiedzy na temat tworzenia wiosek tematycznych oraz pomysłów na przedsiębiorczą wieś szerokiemu
gronu odbiorców (w formie on-line w konferencji uczestniczyło ponad 140 osób). Ważnym punktem
konferencji był wykład doktora Andrzeja Hałasiewicza – członka grupy tematycznej ERDN ds. Smart
Villages, który przedstawił rolę i znaczenie wiosek tematycznych oraz inteligentnych wiosek w
kontekście kształtowania polityki Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Doktor
Hałasiewicz tłumaczył, dlaczego tworzenie inteligentnych wiosek jest istotne dla rozwoju obszarów
wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia
poprawy jakości życia na wsi.
Efektem realizacji całego projektu są konkretne pomysły i plany rozwoju kliku miejscowości w
powiecie człuchowskim. Ich mieszkańcy zdobyli wiedzę, jak stworzyć interesującą, spójna ofertę,
która przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju całej wsi. Operacja wpłynęła też na chęć

zmiany wizerunku wsi przez samych mieszkańców, a realizacja podjętych planów i pomysłów pozwoli
na stworzenie inteligentnych wiosek.

