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Wstęp

Społeczność lokalną tworzą ludzie, którzy zamieszkują na określonym 
terenie np. wsi, osiedlu, gminie. W społeczności tej występują silne więzi spo-
łeczne wynikające ze wspólnych potrzeb i interesów oraz przynależności do 
zamieszkiwanego miejsca wraz z obecną na jego terenie kulturą. Każdy z nas 
więc należy do jakiejś społeczności.

Każda wspólnota posiada liderów. Pełnią oni ważną funkcję - to oni 
bowiem często podejmują decyzje, pomagają diagnozować problemy oraz 
proponują działania zmierzające do ich rozwiązania. Aktywizacja jest formą 
mobilizowania do samozaradności indywidualnej i wspólnotowej, wyzwalania 
oraz wzmacniania potencjału rozwojowego społeczności. 

Aktywizacja społeczności lokalnej może przebiegać na kilku poziomach.  
Z jednej strony może to być angażowanie przez liderów mieszkańców, człon-
ków lokalnych organizacji pozarządowych w przygotowanie wydarzeń w śro-
dowisku lokalnym np. organizacja festynu, targów, dożynek. Z drugiej strony 
w aktywizacji społecznej danej społeczności lokalnej istotnym może stać się 
położenie akcentu na tworzenie nowych usług i rozwiązań służących rozwojo-
wi aktywności obywatelskiej.

Aktywność człowieka jest wynikiem ciągłego oddziaływania czynników 
motywacyjnych. Aktywna społeczność to wspólnota obywateli, która świado-
mie i odpowiedzialnie zarządza swoim lokalnym terytorium. Bez względu na 
to, gdzie i w jakiej roli obywatele występują, kierują się oni dobrem jednostki, 
jak i wspólnoty. Ważne by ludziom w danym miejscu poprawiła się jakość 
życia. 

O powodzeniu każdego z podjętych przedsięwzięć decyduje wiele czyn-
ników. Niewątpliwie jednym z nich jest integracja społeczności i wzbudzenie 
wśród jej członków chęci do działania. Kluczową rolę wśród aktywizacji 
społeczności lokalnej odgrywa władza i administracja samorządowa oraz oby-
watele, a także różne formy ich organizacji i przedsiębiorczości.

W każdej społeczności przepływ informacji odgrywa ważną rolę. Do kon-
taktu i dotarcia do osób przydatna może stać się np. lokalna gazeta, telewizja, 
forum internetowe czy tablica ogłoszeń. Ważną rolę mogą odegrać również 
władze lokalne, sąsiedzi, którzy posiadają informacje o bieżących wydarze-
niach. 
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Koło Gospodyń Wiejskich

W integrowaniu społeczności lokalnej danej wsi sprzyja wiele inicjatyw. 
Ważną rolę odgrywają tu Koła Gospodyń Wiejskich, które są jednym z głów-
nych animatorów kultywowania tradycji i obrzędów ludowych. Już od ponad 
150 lat mają one zasadniczy wpływ na życie wiejskie. Koła gospodyń zajmują 
się organizacją różnego rodzaju warsztatów dla dzieci i seniorów, np. doty-
czących nauki haftu, szycia, tworzenia kartek okolicznościowych, gotowania 
regionalnych potraw, zdobienia pisanek lub tworzenia ozdób świątecznych itp. 
Zajmują się one głównie kultywowaniem tradycji m.in. poprzez doskonalenie  
i podtrzymywanie sztuki kulinarnej, promowanie i sprzedaż wyrobów ręko-
dzieła ludowego, kultywowaniem folkloru i sztuki ludowej, pomaganiu senio-
rom. Koła Gospodyń Wiejskich aktywizacją mieszkańców wsi do wspólnego 
działania. 

W KGW ważna jest tradycja, która jest bardzo szanowana i ciągła, czę-
sto ta tradycja sięga nawet trzech pokoleń kobiet – córki, matki, babci. Koła 
aktywizują więc różne grupy wiekowe w danej społeczności lokalnej. Biorą 
czynny udział w organizowaniu w swoich miejscowościach wielu uroczysto-
ści, takich jak: odpusty, pikniki, dożynki, festiwale i konkursy ludowe, pokazy 
ludowej twórczości, inscenizacje regionalnych obrzędów i wiele innych. 
Razem spędzają Dzień Kobiet, Dziecka czy Dzień Strażaka, organizują różne 
loterie fantowe czy wycieczki, przygotowują wieńce dożynkowe na święto 
plonów itp.
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Dzisiaj coraz częściej przedstawiciele kół przejmują rolę lokalnych am-
basadorów i reprezentują swoje miejscowości oraz gminy na lokalnych oraz 
ogólnopolskich wydarzeniach, imprezach. Członkinie i członkowie kół ko-
rzystając z możliwości sprzedaży okazjonalnej promują wtedy także lokalne 
wyroby i potrawy, a ich zaangażowanie doceniane jest podczas wojewódzkich 
konkursów i plebiscytów.

Aktywność kół gospodyń wiejskich w Polsce w ostatnich latach znacząco 
wzrosła po wprowadzeniu nowej ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Kołach 
Gospodyń Wiejskich, która daje im nowe możliwości. Dzięki uzyskaniu oso-
bowości prawnej koła zyskują możliwość finansowania swojej działalności 
statutowej z różnych źródeł.

KGW, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich 
mogą ubiegać się o dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
ubiegać się o środki finansowe - również europejskie czy korzystać z innych 
różnych form dotacji oraz mieć możliwość na realizację przedsięwzięć wspie-
rających m.in. aktywizację społeczności lokalnej. Koła mogą uczestniczyć  
w wielu programach rozwojowych, brać udział w otwartych konkursach ofert 
czy np. małych grantach itp. 

Klub seniora

Jedną z instytucji realizującą zadania z zakresu działań aktywizujących  
i integrujących społeczność lokalną, w tym przypadku osób starszych, jest klub 
seniora. Placówka ta zrzesza zazwyczaj osoby w wieku 55+ (obecnie coraz 
częściej 50+), proponując im przede wszystkim zajęcia o charakterze integra-
cyjnym, artystycznym i turystycznym. Klub Seniora nie posiada osobowości 
prawnej. Z tego względu często funkcjonuje przy takich jednostkach jak or-
ganizacje pozarządowe, ośrodki/domy kultury, biblioteki, parafie, spółdzielnie 
mieszkaniowe, domy opieki społecznej. 

Kluby seniora stanowią najbardziej rozpowszechnioną formę aktywizacji 
osób starszych. Osoby te mogą spotkać się i porozmawiać z innymi ludźmi, 
nawiązać nowe znajomości i wziąć udział w zajęciach czy kursach by rozwijać 
swoje pasje (np. malowanie na szkle). Ogromną zaletą tego miejsca jest to, że 
daje ono seniorom poczucie przynależności do jakiejś grupy. To pozwala im 
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odpędzić samotność i uczucie wyobcowania. Oferuje nie tylko towarzystwo  
w podobnym wieku, ale również ciekawe zajęcia, warsztaty czy wycieczki. Dla 
podtrzymywania zdrowia i dobrego samopoczucia, organizowane są grupowe 
zajęcia np. z nordic walking, aerobiku czy innego rodzaju aktywności. 

Klub seniora to miejsce, które może stać się receptą na samotność - umożli-
wia poznanie ludzi w wieku okołoemerytalnym z bliskiej okolicy. Liczne bada-
nia jednoznacznie wskazują, że im dłużej osoba pozostaje aktywna zawodowo 
i społecznie, realizuje swoje pasje i zainteresowania, tym ma większe poczucie 
spełnienia, sensu życia, jest zadowolona z relacji z innymi oraz wykazuje wiele 
optymizmu. Ponadto osoby takie mniej skarżą się na dolegliwości chorobowe.

 
Gospodarstwa opiekuńcze, Dzienny Dom Pobytu

Jedną z form aktywizacji społeczności lokalnej w Polsce, jednak w przy-
szłości, bez wątpienia mogą stać się gospodarstwa opiekuńcze. Gospodarstwo 
opiekuńcze to forma gospodarowania, polegająca na łączeniu działalności 
rolniczej z opieką nad osobami, które potrzebują wsparcia. Rolnicy w ten 
sposób będą mogli zapewnić takim osobom usługi opiekuńcze, integracyjne 
czy rehabilitacyjne w swoim gospodarstwie, jeżeli zdecydują się takie założyć 
i prowadzić. 
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W związku z problemem 
starzejącego się społeczeństwa 
odbiorcami gospodarstwa opiekuń-
czego powinny być osoby starsze, 
nie tylko wymagające opieki, ale 
również takie, które szukają u sie-
bie sposobu na zagospodarowanie 
wolnego czasu. Gospodarstwo 
może być takim miejscem, w któ-
rym podopieczni znajdą wsparcie  
i zajęcie przez kilka godzin dzien-
nie, czy kilka dni w tygodniu  
w grupie od 3 do 8 osób wśród lokal-
nej społeczności. Uczestnicy będą 
znajdować się pod opieką opiekuna 
wspieranego przez wolontariuszy  
z zapewnionym ciepłym posiłkiem 
w gospodarstwie. 

Gospodarstwo opiekuńcze powinno być takim miejscem, w którym liczy 
się człowiek, taki jaki jest, który znajdzie miejsce, gdzie będzie czuł się dobrze  
i będzie mógł zaufać drugiemu człowiekowi. Podopieczni gospodarstw powinni 
mieć poczucie, że należą do rodziny nie tylko rolnika, ale również tej lokalnej 
społeczności, w której będą się znajdować. 

Z doświadczeń krajów Europy Zachodniej wiadomo, że taka forma te-
rapii może dobrze sprawdzać się również u: osób niepełnosprawnych, osób 
walczących z uzależnieniami, wypalonych zawodowo, osób z demencją, osób 
wymagających reintegracji społecznej, bezrobotnych czy dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Takie gospodarstwa nie będą w pełni zastępować 
rodziny w opiece nad osobami potrzebującymi. Będą one raczej stanowiły 
odciążenie i codzienne wsparcie.

Bliski kontakt z naturą, przebywanie w gospodarstwie rolnym i uczestnic-
two w jego codziennym życiu mają dobroczynny wpływ na ludzkie zdrowie  
i kondycję. Stwarzamy w ramach gospodarstwa rolnego warunki, które umoż-
liwiałyby osobom o szczególnych potrzebach uczestnictwo w codziennych 
obowiązkach w gospodarstwie, aby zapewnić im poprawę samopoczucia, 
poczucie przynależności, wartości oraz możliwie jak największy poziom sa-
modzielności.
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Podopieczni gospodarstwa mogą być zaangażowani w prace związane  
z rolnictwem w tym codzienną pracą związaną z prowadzeniem gospodar-
stwa np. pomoc w ogrodzie, pomoc przy zwierzętach, uprawie warzyw itp. 
Oczywiście zajęcia są ustalane dla każdej osoby indywidualnie przez opie-
kunów, psychologa i podopiecznych. Należy pamiętać jednak, że uczestnicy 
mogą również w gospodarstwie tylko razem spędzać wolny czas i odpoczywać 
przy wspólnej kawie sami zdecydują czy chcą coś robić czy tylko odpoczywać. 
Ważne jest by gospodarstwo miało pomysł na siebie i wiedziało jakie zajęcia 
i czym mogliby zajmować się seniorzy, osoby niepełnosprawne itp. nawet  
w czasie niepogody.

Na chwilę obecną w polskim prawodawstwie nie ma jednak ustosunkowa-
nych przepisów prawa odnośnie możliwości łączenia rolnictwa ze świadcze-
niem usług opiekuńczych. Działalność ta może być finansowana komercyjnie 
albo wpisywać się w już istniejące formy np. takie jak Dzienny Dom Pobytu, 
Rodzinny Dom Pomocy czy Placówka całodobowej opieki prowadzona w ra-
mach działalności gospodarczej. W dniu dzisiejszym najlepszym rozwiązaniem 
na potrzeby gospodarstwa opiekuńczego wydaje się być Dzienny Dom Pobytu. 

Dzienny Dom Pobytu to ośrodek wsparcia, w którym świadczy się pomoc 
osobom samotnym, powyżej 60 roku życia, które z przyczyn losowych wyma-
gają pomocy z zakresu usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuń-
czych lub posiłku. Dzienny Dom Pobytu mogłyby funkcjonować zarówno jako 
podmiot ekonomii społecznej (fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna, 
spółka non-profit) oraz jako działalność gospodarcza. 

W Dziennym Domu Pobytu jak i gospodarstwie opiekuńczym ważne jest, 
aby podopieczni aktywnie spędzali czas, rozwijali zainteresowania, nabywali 
nowe umiejętności, które pozwolą na reaktywację społeczną osób starszych  
i chorych. Poprzez czas spędzony razem osoby te nie czują się samotne (tak, jak 
gdy są zamknięci w domach). 

Wspieranie seniora w środowisku zamieszkania to działanie sprzyjające 
utrzymaniu odpowiedniej jakości jego życia i opóźniające potrzebę korzysta-
nia z pomocy instytucjonalnej – pobytu w placówce całodobowej opieki, jaką 
jest Dom Pomocy Społecznej. Podopieczni, którym gmina ani rodzina nie są  
w stanie zapewnić właściwej opieki w miejscu zamieszkania, kierowane są do 
domów pomocy społecznej, co jednak wiąże się z potrzebą przystosowania się 
do nowego środowiska i może być dla osoby starszej trudne. Dlatego trzeba 
zrobić wszystko, aby żadna osoba nie trafiła do instytucji a dostawała wspar-
cie w swoim miejscu zamieszkania wśród lokalnej społeczności. Tutaj mogą 
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właśnie dużą rolę odegrać gospodarstwa opiekuńcze. Gospodarstwo takie jest, 
albowiem alternatywą dla opieki dziennej i oferuje wiele znaczących działań  
w gospodarstwie rolnym. 

Gospodarstwa opiekuńcze bez wątpienia są pomysłem przyszłościowym. 
Czy mają szansę rozwoju? Kraje Zachodnie są przykładem, że połączenie 
rolnictwa z opieką może współgrać dobrze, a nawet bardzo dobrze. Ponadto 
świadczy się tam opiekę oraz wsparcie w połączeniu dla wielu różnych grup 
docelowych, od dzieci po osoby niepełnosprawne czy osoby starsze. 

Mimo iż gospodarstwa opiekuńcze w Polsce to stosunkowo nowy pomysł 
to są pierwsze doświadczenia. Pionierem w powstawaniu gospodarstw opie-
kuńczych w systemie doradztwa rolniczego w Polsce jest Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Krakowie prowadzi szeroko pojęte działania mające 
wspomagać funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych w Polsce. 

Zagroda edukacyjna

W Polsce od kilku lat funkcjonują tzw. zagrody edukacyjne. Zagroda edu-
kacyjna to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach 
wiejskich, które sprzyja w aktywizacji mieszkańców wsi. 

Zagroda to możliwość przybliżenia dzieciom i młodzieży naturalnego śro-
dowiska gospodarstwa wiejskiego, w tym produkcji roślinnej i zwierzęcej, prze-
kazywania wiedzy m.in. 
na temat przetwórstwa 
płodów rolnych, pro-
mowania ekologicznej 
żywności, dziedzictwa 
kulturowego i stylu ży-
cia mieszkańców. Oferta 
dostosowywana jest do 
tradycji i kultury danego 
regionu, ponieważ wła-
ściciele zagród promują 
lokalne dziedzictwo.
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Zagrody edukacyjne to jedna z możliwości dla szkół, które zyskują uroz-
maicony proces kształcenia poprzez prowadzenie zajęć praktycznych. Aby 
zagroda mogła funkcjonować należy przygotować ofertę edukacyjną – pro-
gram, który prezentowany będzie podczas warsztatów, szkoleń, pokazów np. 
przetwarzania zbóż, ścieżek przyrodniczych, lekcji przyrody na łonie natury 
czy zielonych szkół. 

Zajęcia w zagrodach realizowane są w ramach programów szkolnych  
i pozaszkolnych, a także mogą być udostępniane jako atrakcja turystyczna dla 
rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie. 

Pobyt w gospodarstwie to możliwość poznania wielu dawnych zawodów 
np.: młynarza, garncarza, kowala, a także pszczelarza czy rolnika. Zapleczem 
zagród edukacyjnych mogą być różnego rodzaju budynki gospodarcze: stodo-
ły, obory, stajnie, spichlerze, szopy, magazyny itp. Warunkami sprzyjającym 
do prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie jest jego położenie, 
sprzęty rolnicze, sprzęty gospodarstwa domowego, uprawy, obecność zwierząt 
hodowlanych.

 Zajęcia w zagrodach edukacyjnych sprzyjają wszechstronnemu rozwojo-
wi dziecka oraz rozwijają wiele zmysłów. Korzyści ma także rolnik. Jest to 
bowiem nie tylko dodatkowy dochód, ale okazja do spotkania z potencjalnym 
konsumentem oraz satysfakcja z trudu włożonego w pracę w gospodarstwie.

Spółdzielnia socjalna

Spółdzielczość ma istotny wpływ na poziom życia mieszkańców wsi. 
Spółdzielnia nie jest zwykłym przedsiębiorstwem. Jest zbiorową zaradnością 
ukierunkowaną na potrzeby jej członków. Rozwój spółdzielni zależny jest m.in 
od aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców. Sprawy lokalne odgrywają 
tutaj ważną rolę. 

Spółdzielnia socjalna to forma prawna pozwalająca wykorzystać działal-
ność gospodarczą dla realizacji celów społecznych, przede wszystkim inte-
gracji zawodowej i społecznej osób w trudnej sytuacji życiowej. Spółdzielnie 
socjalne istnieją, aby pomagać osobom, które z różnych powodów nie radzą 
sobie na rynku pracy i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie 
własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, 
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znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ogra-
niczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Praca 
w spółdzielni socjalnej daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz 
jest również szansą na zdobycie doświadczenia i zwiększenie pewności siebie. 

Członkami spółdzielni są przede wszystkim osoby zagrożone społecznym 
wykluczeniem na przykład: bezrobotni, bezdomni, uzależnieni od alkoholu 
lub narkotyków po zakończeniu leczenia, osoby chore psychicznie, zwolnieni  
z zakładu karnego, uchodźcy, osoby niepełnosprawne. Założycielami spół-
dzielni mogą być też organizacje pozarządowe np. fundacje, stowarzyszenia, 
jednostka samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, które mogą 
prowadzić działalność pożytku publicznego.

Spółdzielnia socjalna może prowadzić bardzo szeroką działalność i reali-
zować wiele zadań społecznie pożądanych i użytecznych z korzyściami dla 
społeczności lokalnej, instytucji czy samych jej członków. Mogą to być: usługi 
opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, usługi w zakresie 
ochrony zdrowia, edukacji, kultury i ochrony środowiska, zbiorowe usługi 
komunalne, zielona gospodarka, usługi gastronomiczne, catering itp. 

Wszystkie te prace mogą 
być wykonywane na zlecenie 
różnych instytucji oraz lokalnych 
firm prywatnych na przykład 
urzędu gminy, ośrodków pomocy 
społecznej itp. Ważne jest, aby 
wspierać tego typu inicjatywy 
poprzez zlecanie części zadań pu-
blicznych właśnie spółdzielniom 
socjalnym. Dzięki tej współpracy 
korzyści osiągną wszystkie oso-
by bezrobotne, wykluczone, cała 
społeczność lokalna oraz gmina. 
Korzyści, które odnoszą władze 
lokalne oraz społeczność mają 
wymiar zarówno materialny, jak 
i społeczny, wpływając na relacje 
międzyludzkie, poziom życia  
i rozwój danej miejscowości. 
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Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania to przede wszystkim ludzie, którzy chcą, poprzez 
wykorzystanie lokalnych zasobów, stworzyć lepsze warunki życia dla wszyst-
kich mieszkańców. To one działają na rzecz swojej okolicy oraz aktywizują 
mieszkańców do podejmowania inicjatyw w interesie swojej społeczności, tak 
by to oni mogli stawać się na swoim terenie podmiotowymi partnerami w kon-
taktach z samorządami, organizacjami pozarządowymi czy przedsiębiorcami.

Lokalna Grupa Działania przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju, która 
zawiera, m.in. charakterystykę regionu oraz plan podejmowanych działań. Po 
akceptacji przez samorząd danego województwa, może ona korzystać ze środ-
ków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekty 
LGD swe źródło biorą ze specyfiki obszaru, na którym działają, jego historii, 
dziedzictwa kultury materialnej, tradycji, obrzędów oraz pięknej przyrody 
Małopolski. 

Za pośrednictwem LGD poprzez różnego rodzaju konkursy na małe granty 
można zyskać dofinansowanie np. na założenie własnej firmy lub jej rozwój, re-
witalizacje obszarów wiejskich czy działania zachowujące lokalne dziedzictwo 
kulturowe , turystykę, organizowanie wydarzeń artystycznych i sportowych itp. 
Warto skorzystać też ze szkoleń, warsztatów, projektów aktywizacji zawodo-
wej, doradztwa czy po prostu dobrze się bawić podczas letnich pikników, prze-
glądów, festiwali czy innych imprez z Lokalną Grupą Działania. Współpraca  
z lokalnymi twórcami ludowymi to również zadania Lokalnej Grupy.

Lokalne Grupy Działania, 
wykorzystując możliwo-
ści, jakie daje członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej 
w ten sposób mogą stać się 
potężną organizacją lokal-
ną, kreującą rozwój całego 
regionu. LGD współpra-
cują również z partnerami 
w innych miejscach Polski 
i Unii Europejskiej.
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