
   

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Plan włączenia społeczności lokalnej 

 

w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” 

na lata 2014-2020 dla obszaru gmin:  

Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź. 

 

 

 Wnioskodawca planuje szeroki udział lokalnej społeczności 

w przygotowaniu LSR, w tym w przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 

które obejmą zorganizowanie co najmniej jednego spotkania na terenie 

każdej z gmin planowanej do objęcia LSR (zgodnie z Harmonogramem 

konsultacji). 

 Do udziału w konsultacjach społecznych zostaną zaproszeni 

przedstawiciele wszystkich sektorów z obszaru planowanego do objęcia LSR 

(społecznego, publicznego i gospodarczego), w tym: przedstawiciele JST oraz 

jednostek podległych (m.in. GOPS, GOK, szkoły), przedsiębiorcy, rolnicy, 

lokalni liderzy, sołtysi, grupy formalne i nieformalne, twórcy ludowi, parafie, 

służby ratunkowe (policja, ochotnicza straż pożarna itp.), grupy 

defaworyzowane (m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby 

niepełnosprawne, kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby powyżej 

50 r.ż., młodzież, osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych).  

 

Przygotowanie LSR opierało się będzie o poniższe etapy: 

 

1. Opis obszaru – zostanie opracowany przez pracowników LGD na 

podstawie danych zastanych - źródła historyczne i ogólnodostępne dane 

statystyczne, przy wykorzystaniu wiedzy lokalnych historyków, pracowników 

JST, Urzędów Stanu Cywilnego itp. dysponujących lokalnymi danymi. Do 

opracowania Opisu obszaru wykorzystana zostanie literatura specjalistyczna 

obejmująca raporty, ekspertyzy, analizy, opracowania, wypowiedzi 

ekspertów. Zebrane w ten sposób informacje zostaną opracowane w formie 

opisowej i graficznej / tabelarycznej, a następnie udostępnione osobom 

zainteresowanym udziałem w tworzeniu LSR, w skondensowanej formie tabel  

i wykresów. Pełny Opis obszaru dostępny będzie do wglądu w biurze LGD oraz  

 



   

lokalnych punktach informacyjno-konsultacyjnych utworzonych na terenie 

każdej z gmin z obszaru LGD, jak również zamieszczony zostanie na stronie 

internetowej LGD w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym. 

 

2. Diagnoza partycypacyjna (definiowanie potrzeb i problemów) – do udziału 

w tym etapie obejmującym jedno otwarte spotkanie informacyjno-

konsultacyjne zaproszeni zostaną przedstawiciele wszystkich sektorów z każdej 

z gmin obszaru planowanego do objęcia LSR (szczegóły sposobu 

poinformowania o spotkaniu w Załączniku nr 8, pkt. 1). Wnioskodawca dołoży 

wszelkich starań, by udział w/w sektorów w pracach na tym etapie 

przygotowywania LSR odbywał się na równych zasadach i przy w miarę 

zachowanych proporcjach przedstawicieli wszystkich sektorów. W celu 

przeprowadzenia diagnozy zastosowane zostaną następujące metody 

badawcze: ankieta, ankieta online, world cafe. Papierowe wersje ankiet 

konsultacyjnych oraz wnioski powstałe w trakcie diagnozy dostępne będą w 

lokalnych punktach informacyjno-konsultacyjnych. W każdym punkcie będzie 

również możliwość zgłoszenia uwag i wolnych wniosków dotyczących 

powstającej LSR do umieszczonej tam specjalnej, zabezpieczonej skrzynki. 

Wnioski z przeprowadzonej diagnozy zostaną zamieszczone również na stronie 

internetowej LGD w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym. 

 

3. Analiza SWOT – na podstawie wniosków wyciągniętych z przeprowadzonej 

diagnozy (etap 2) i przy wykorzystaniu macierzy interesariuszy opracowanej 

przez pracowników LGD, do udziału w etapie Analiza SWOT wybrane zostaną 

podmioty reprezentujące interesy zidentyfikowanych grup interesariuszy. Do 

tego etapu, zaproszeni zostaną również ci, którzy nie zostali wytypowani 

bezpośrednio przez macierz interesariuszy, ale wykazali się aktywnością  

i zaangażowaniem na etapie diagnozy potrzeb i problemów oraz deklarują 

chęć współpracy na dalszych etapach tworzenia LSR. Wykonana macierz 

interesariuszy będzie również pomocna w podziale uczestników etapu 

konsultacji na grupy robocze – grupy tematyczne. W każdej gminie 

planowanej do objęcia LSR odbędzie się jedno spotkanie (łącznie 8 spotkań). 

Wypracowane przez grupy wnioski posłużą do opracowania Analizy SWOT 

wspólnej dla całego obszaru planowanego do objęcia LSR (wykonanej przez 

pracowników LGD) oraz poddane zostaną dalszym konsultacjom na 

kolejnych etapach tworzenia LSR. Wzorem poprzednich etapów 

upublicznione zostaną w lokalnych punktach informacyjno-konsultacyjnych 

oraz na stronie internetowej LGD w zakładce poświęconej konsultacjom 

społecznym. 

 

 



   

4. Definiowanie wizji, misji, celów - dobór podmiotów uczestniczących w tym 

etapie polegał będzie w głównej mierze na wykorzystaniu potencjału osób 

biorących udział w poprzednich etapach oraz wprowadzeniu ekspertów 

zewnętrznych celem odświeżenia spojrzenia na pojawiające się problemy  

i możliwości. Zaplanowano dwa spotkania z tą samą grupą uczestników 

konsultacji. Przyjętą metodą pracy będzie metoda grup wielokrotnych, w tym 

na pierwszym spotkaniu dodatkowo wykorzystana zostanie metoda 

warsztatów przyszłościowych, służąca wypracowaniu wizji, misji i celów przez 

grupę, a dopiero na drugim spotkaniu zwiększenie roli ekspertów 

zewnętrznych celem ostatecznego określenia wizji, misji, celów głównych  

i operacyjnych oraz konkretnych działań. Wzorem poprzednich etapów 

upublicznione zostaną w lokalnych punktach informacyjno-konsultacyjnych 

oraz na stronie internetowej LGD w zakładce poświęconej konsultacjom 

społecznym. 

 

5. Formułowanie wskaźników – w ramach etapu zaplanowano 3 spotkania, 

po jednym z każdą z grup interesariuszy reprezentujących poszczególne 

sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny. Spotkania przeprowadzone 

zostaną metodą warsztatów konsultacyjnych. Wypracowane na spotkaniach 

wnioski posłużą bezpośrednio do sformułowania wskaźników realnych do 

zrealizowania, które zostaną ujęte w zapisach LSR LGD „Ziemi Chełmskiej”. 

Wzorem poprzednich etapów upublicznione zostaną w lokalnych punktach 

informacyjno-konsultacyjnych oraz na stronie internetowej LGD w zakładce 

poświęconej konsultacjom społecznym. 

 

6. Realizacja („pisanie” LSR) – na bazie danych zebranych w poprzednich 

etapach i powstałych wniosków, pracownicy LGD przygotują spójny 

dokument - Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Ziemi Chełmskiej”, której całościowy zapis zostanie poddany 

konsultacjom z lokalną społecznością. Etap ten kierowany jest do wszystkich 

mieszkańców obszaru LGD, ze szczególnym wskazaniem osób, które wniosą 

uwagi do projektu strategii. Projekt strategii min. na tydzień przed 

planowanym spotkaniem zostanie udostępniony w formie elektronicznej oraz 

papierowej w biurze LGD oraz w lokalnych punktach informacyjno-

konsultacyjnych. Uwagi do projektu strategii składać będzie można za 

pośrednictwem skrzynek w lokalnych punktach informacyjno-konsultacyjnych, 

telefonicznie i mailowo oraz osobiście pracownikom biura LGD. Po 

przeprowadzeniu spotkania, które opierało się będzie o metodę warsztatową 

do LSR naniesione będą niezbędne zmiany / poprawki. 

 

7. Monitoring i ewaluacja – wywiady telefoniczne z członkami LGD. 


