
 
 

1 

 

OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

 

 
 

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis 

 

nazwa inicjatywy Lokalny Fundusz Młodych – nam nie grozi nuda 

nazwa podmiotu Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość 

dokładny adres Chociszewo 44, 66-304 Brójce 

gmina Trzciel 

powiat Międzyrzecz 

województwo Lubuskie 

telefon 693280695 

adres strony internetowej www.chociszewo.pl 

faks - 

adres e-mail stowarzyszenie@chociszewo.pl     pepe30@op.pl  

 

2. Charakter  podmiotu 

Obywatele zorganizowani (zaznacz): 

 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne 

 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców 

 zebraniach wiejskich i sołectwach 

 w organizacjach pozarządowych  

 nieformalnych grupach obywatelskich 

 indywidualne osoby 
 

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz): 

 realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych 

 działalność charytatywna i opiekuńcza 

 działalność edukacyjna i wychowawcza 

 działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej 

 działalność na rzecz podniesienia warunków życia 

 działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji 

 

 

http://www.chociszewo.pl/
mailto:stowarzyszenie@chociszewo.pl
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4. Przedmiot działalności 

Celem projektu było wspieranie i rozwój demokracji wśród młodzieży, zwiększenie wiary we 

własne możliwości, głębsze poznanie samego siebie, zwiększenie umiejętności 

samodzielnego i aktywnego planowania, i zagospodarowania wolnego czasu dzieci  

i młodzieży w wieku 13-19 lat z terenu gminy Trzciel poprzez wspólne i wielokierunkowe 

działanie Lokalnego Funduszu Młodych. Cel ten został osiągnięty poprzez zachęcenie 

młodzieży do składania małych projektów na realizację własnych pragnień, zainteresowań  

i marzeń. Pozwolił promować rozwój demokracji, pożytecznie zapełnić wolny czas zajęciami 

rozwijającymi, dzięki którym nabyli wiele nowych umiejętności i włączyli się w życie 

społeczne i kulturalne poszczególnych miejscowości. 

5. Opis działań 

Działania zaproponowane przez nasze Stowarzyszenie zmierzały do tego, aby młodzi ludzie 

potrafili odkrywać, dokumentować, poznawać, rozumieć, pytać, słuchać oraz wykorzystywać 

poznaną wiedzę, która jest często bardzo blisko nich, zachowywać ją i przekazywać innym. 

Samodzielna realizacja małych projektów dała dzieciom i młodzieży możliwość połączenia 

pasji z samodzielnym planowaniem własnej przyszłości, poznaniem samego siebie i 

zwiększeniem wiary we własne możliwości oraz rozwojem demokracji wśród młodzieży. 

Młodzież uzyskała możliwość obserwacji, dokumentowania zmian zachodzących w 

miejscowościach naszej gminy, odkrywania szans dla danej wsi i jej mieszkańców, ocalać 

przed zapomnieniem niezwykłość osób i miejsca. A wszystko to dzieci i młodzież osiągnęła 

sama angażując rówieśników do wspólnego działania. Nie tylko zorganizowali działania, 

zapełniając wolny czas i wzbogacając go o elementy profilaktyki i rozwoju demokracji - 

zrobili to sami, o czym często mogli tylko pomarzyć.  

W ramach projektu został ogłoszony konkurs na realizację przez młodzież małych projektów. 

Na realizację tych małych projektów młodzież otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 

do 750 zł. Aby wziąć udział w konkursie młodzież musiała zgłosić projekt, którego celem 

była aktywizacja społeczna młodzieży, integracja środowiska lokalnego, zorganizowanie 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu w swojej miejscowości. Na potrzeby projektu 

został opracowany regulamin, formularz wniosku oraz powołana komisja oceniająca w skład, 

której weszli przedstawiciele młodzieży i Stowarzyszenia. Dla młodzieży zostało 

przeprowadzone szkolenie jak wypełniać formularz wniosku, jak rozliczyć przyznany grant 

oraz jakie działania i w jaki sposób mogą być realizowane. Każde działanie młodzieży 

musiało zawierać elementy profilaktyki i promować rozwój demokracji wśród młodzieży 

(np. poprzez sposób zarządzania projektem). 

Wszystkie też działania musiały być zaplanowane i zrealizowane przez samą młodzież. 

Projekty polegające na przekazaniu sprzętu lub doposażeniu pomieszczeń nie były 

realizowane. 

Przyznano dotacje na następujące projekty: 
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1. Grupa młodzieży Zakręceni zrealizowała projekt pt. „Letnie turnieje” polegający na 

zorganizowaniu otwartego turnieju ping ponga i badmintona w bibliotece w Lutolu 

Suchym; 

2. Grupa młodzieży Garnuszek zrealizowała projekt pt. „Skarbonka” polegający na 

zorganizowaniu dla młodzieży wyjazdu do Łagowa, zwiedzania Bramy Marchijskiej, 

Zamku Joannitów i zorganizowaniu zabaw plażowych. 

3. Grupa młodzieży Flamastry zrealizowała projekt pt. „Multimedialne flamastry” 

polegający na zorganizowaniu warsztatów z obsługi sprzętu i oprogramowania 

multimedialnego i zaprojektowania kartek pocztowych i kalendarza, które po 

zakończeniu projektu zostały rozdane mieszkańcom Chociszewa. 

4. Grupa młodzieży Filmowcy zrealizowała projekt pt. „Chociszewo moja wieś” 

polegający na zorganizowaniu warsztatów filmowych i utworzeniu dwóch filmów 

jednego dokumentalnego i drugiego o zabarwieniu moralizatorskim. 

5. Grupa młodzieży Razem zrealizowała projekt pt. „Rowerowym szlakiem” polegający 

na zorganizowaniu w czasie wakacji rajdów rowerowych po okolicy. 

6. Grupa młodzieży Aneks zrealizowała projekt pt. „Za horyzont” polegający na 

zorganizowaniu dla dzieci i młodzieży wyjazdu do Gniezna i okolic. 

Przeprowadzona w 2011 roku, w ramach Programu Równać Szanse, diagnoza młodzieży z 

terenu gminy Trzciel wykazała, że w miejscowościach oddalonych od Trzciela brakuje zajęć 

popołudniowych skierowanych do tam mieszkającej młodzieży. Bardzo często działania 

ograniczały się do zajęć sportowych. Na prowadzone zajęcia w Domu Kultury młodzież 

spoza Trzciela nie uczęszczała ze względu na brak dojazdu i oferta prowadzonych zajęć nie 

zawsze odpowiadała potrzebom i zainteresowaniom młodych ludzi. Dodatkowo diagnoza 

wskazała na brak młodzieżowych liderów w miejscowościach. Spowodowane to jest z kolei 

brakiem wiary we własne możliwości i poczucia, że można samemu kształtować i wpływać 

na własne życie. Najczęściej okazywana jest postawa wycofania i zrzucenia 

odpowiedzialności na innych. Realizowany po raz pierwszy w 2012 roku projekt „Fundusz 

Młodych” pokazał, że zaproponowane przez nas działania rozwiązują w znacznym stopniu 

problemy wskazane przez młodzież w ankiecie z 2011 roku. Działania nasze przyniosły duże 

efekty, bo były kontynuowane w roku 2013 (to opisuje ten wniosek) i skierowane do jeszcze 

większej liczby młodzieży. 

Realizacja projektu stwarza możliwość aktywizacji młodzieży i dzieci, następnie uczy 

planowania, odpowiedzialności, gospodarowania czasem i funduszami, aż do postawy 

realizowania własnych pasji i marzeń i to bardzo często nie tylko dla siebie, lecz również dla 

rówieśników i mieszkańców. Udział w projekcie stał się również miejscem wyłonienia 

młodzieży, która chce coś zrobić i robi, poznaje własne możliwości i aktywnie włącza się w 

życie lokalnych społeczności.  

Ze strony Stowarzyszenia projekt składał się z następujących elementów: 
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1. DO STARTU GOTOWI… - działania przygotowujące. Stowarzyszenie wykonuje plakaty 

informujące o realizowanym projekcie, na którym umieszcza informacje o miejscu i czasie 

spotkania, na które zaprasza młodzież z poszczególnych miejscowości. Plakaty zostają 

rozmieszczone we wszystkich miejscowościach gminy Trzciel. Na spotkaniu informuje o 

możliwości realizowania własnych małych projektów. Zapoznanie z regulaminem. 

2. RAZEM Z NAMI WYRUSZ W DROGĘ – warsztaty dla młodzieży. Młodzież poznaje 

zasady wypełniania formularza wniosku. Poznaje również, na jakie działania otrzyma 

dofinansowanie. Warsztaty dla młodzieży z Trzciela i okolicznych miejscowościach w 

remizie OSP, a dla miejscowości skupionych wokół Brójec w Zespole Edukacyjnym w 

Brójcach. 

3. KAMIENIE MILOWE – powołanie komisji oceniającej wnioski. W skład komisji wejdą 

przedstawiciele samorządu, młodzieży i Stowarzyszenia. Ogłoszenie konkursu dla 

młodzieży. Po wpłynięciu wniosków komisja ocenia je pod względem formalnym i 

merytorycznym, a następnie informuje o podjętych decyzjach. Z zwycięskimi grupami 

Stowarzyszenie podpisuje umowy na realizację projektów. 

4. BEZ TEGO ANI RUSZ – przekazanie dofinansowania grupom młodzieży.  

5. JAK CIĘ WIDZĄ TAK O TOBIE MÓWIĄ – monitoring realizowanych przez młodzież 

własnych projektów. Pomoc merytoryczna i praktyczna grupom młodzieży w czasie 

realizowania przez nich działań (w przypadku pojawiających się trudności). 

6. OPOWIEŚĆ DZIAŁANIEM PISANA - Po realizacji projektów młodzież składa raporty: 

merytoryczny i finansowy z ich przebiegu.  

7. ŚWIĘTOWANIE PROJEKTU – Panel dyskusyjny, na którym poszczególne grupy 

młodzieży przedstawiają zrealizowane przez nie projekty. Młodzież sama omawia, co 

osiągnęła i czego się nauczyła oraz o swoich planach na przyszłość. Dyskusja 

podsumowująca działania i osiągnięte efekty. W Panelu uczestniczyć będą samorządowcy i 

mieszkańcy z poszczególnych miejscowości. 

8. ROZLICZENIE – rozliczenie otrzymanego wkładu finansowego z Gminą Trzciel. 

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań 

publicznych 

Zrealizowany projekt bardzo poprawił zaangażowanie młodzieży na rzecz społeczności 

lokalnej i przyczynił się do zmiany stereotypu, że młodzież nic nie robi i nie chce robić. 

Jednym z zakładanych i osiągniętych celów było realizowanie działań nie tylko dla siebie, ale 

dla dzieci i młodzieży z miejscowości, w których były realizowane projekty. Udało im się 

zaangażować w swoje działania wielu rówieśników, którym dali przykład działania  

i naśladowania w następnych latach. Możemy, więc mówić o integracji. Nie do przecenienia 

jest też włączenie w swoje działania dorosłych. A przez to bardzo poprawiła się relacja  

w kontaktach z dorosłymi.  
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Początkowo młodzież nie chciała uwierzyć, że ktoś im na tyle zaufa, że powierzy pieniądze 

na realizację ich pasji. Samodzielna realizacja projektów pozwoliła młodym ludziom 

uwierzyć we własne siły i zwiększała motywację działania. Z kolei odkrywali bardzo szybko, 

jakie mają możliwości, co im brakuje i w czym są dobrzy. To sprzyjało głębszemu poznaniu 

siebie i w konsekwencji prowadziło do umiejętności aktywnego planowania najbliższych 

działań jak i tych dotyczących przyszłości. 

Wiara we własne siły i umiejętności z kolei zaowocowała zaangażowaniem młodzieży w 

życie społeczności lokalnej. Z rozmów z sołtysami i mieszkańcami wiemy, że zaczęli 

aktywnie uczestniczyć w zebraniach wiejskich. Przedstawiają swoje zdanie i opinie i chcą, 

aby je brać pod uwagę. Z rozmów z młodzieżą podejmowanych na Panelu dyskusyjnym 

wynika, że angażują się w szkołach w prace samorządów klasowych czy szkolnych.  

Oceniając rezultaty projektu można stwierdzić, że zakładane cele zostały osiągnięte. 

Dodatkowym efektem jest możliwość zastosowania przedstawionych tu działań praktycznie 

w każdym miejscu w Polsce. 

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu  

Wartość finansowa projektu wynosiła 6937,00 zł, z czego 5000,00 zł pochodziło z dotacji 

otrzymanej z Gminy Trzciel, a pozostała kwota ze środków własnych Stowarzyszenia. 

Wszelka praca członków stowarzyszenia odbywała się w formie wolontariatu i została 

określona na około 200 godzin. Stowarzyszenie posiada doświadczoną kadrę, własny lokal  

i sprzęt gwarantujący prawidłowa realizację projektu.  

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować 

projekt? 

Nie napotkaliśmy na poważne trudności. Kontakt z młodzieżą, która otrzymała grant,  

w rozmowach, jak i wizytach studyjnych sprawił, że nie było problemów, a współpraca 

rozwijała się dobrze.  

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu 

Przedstawienie młodzieży, że wierzy się nich, że można im zaufać oraz to, że mogą 

realizować to, co chcą sprawia, że nie ma problemu z motywacją i późniejsza społeczna 

aktywnością. Młodzi ludzie stają się liderami we własnym środowisku. 


