
Szkolenie organów decyzyjnych LGD Stowarzyszenia Światowid

W dniach 22-25lńego br. w Międzpdroiact odbyło się szkolenie dla
Czlonków Rady Projektowej, Zanądu, pracownikół i innycft organór
decyzyjnych LGD Stoiłlarzryszenia Światorłid_ Głórnym ebm pĄektu
było szkolenie zwdrażanńa Lokalnej Strategii Rozwoju w ramaó
Programu Leder qazzintąrołanie grupy w celu poprawy komunikacji
iwspóĘracy między jej członkami.

Poplzypźdzb, zalcvateroyaniu sĘ w hotelu w godzinactt
popofudnkvyó odbyb się Debata Oksfordzka, której teza bżmiała

następujp: "Tylko udział we rłładzach samorządowyń jest motorem rozwoju lokalnego, zalóltno pod względem
spobcznym jak i gospodarczym'- 7aangażolłłanb uczestnikół,l szkolenia w debatę zaskoczyb samyó organizatorów i

pokazalo jak ważny jest to temat zar6ł,ttw dla przedstawicbli samorządów lrrkalnych, przedsiębbrców jak i organiza§i
pozarządanłyń- Celem debaty Ęło pzetrenoranie pzez uczeshikóvy szkolenia umiejętnąo budołvania argumentacii
stanorvisk za i pzeciw oraz spójnego i airakcyjnego prezentopania argumeńóur.

Wdrugi ózbń odbyło się szkolenie pt; 
"Łorvisko" - jest to gra opr.rooilana płzez amerykańskiego naukourca Richarda B.

polrrersa, która bardzo przelrzyście pokazuje rnec*lanżmy tworzenia §ę zespołór oraz warunkór, w jakich one
funkcionuĘ. Jednoznacznie pokazuje rebqę pomigźy wspólpracą, a wymiemymi efektami pracy zespołór- Jest to gra,

w której uczestnicy wcidają sĘ rł rybaków źyjry1ń z połoru ryb we wspolnym jeziolze. ilr wyniku ograniczenia
zasobów jeziua orazryzykacalkowitąo utracania możliwoś€i połoru, rybary rrulsząznabżć §po§ob, któryzapołmi im
dalsze pob,fy. ZabĘ Ę gry jest jednozn€rczne przebżenie korzyści ze wspólpfacy na wynik finansoiry indyłvidualnyctl
gra@y- Getem srybył, pokazanie rnec*ranżmórv bvorzenia §ę zespołht, i funkqionovania grup, sposobór tworzenia
pzez ludzi zasad i norm działania oraz efuktywnego korzystania ze wspólnycfi zasobórr. Uczeshicy Ę gry uczyli się: jak
budor# zespól w oparciu o zaufanie, jak wdrażać i egzekwołvać pzestłząEnie ustalonyctt norm i zasad działania, jak

motyrłrcwac innych członkóur zespołłt do wspólnąo działania, jakie zagrożenie niesie brak kmtrdi nad ustalonymi
normami, jak oenić, która z po§taw, w§półpraca czy konkurendaiest bardziej opłacalna w dłuższej perspektyvie.

Przez kolejne dwa dni szkobnitlre uczestnicy pracorrali nad autodiagnozą - Ja decydent realbarĄi Lokalnej Shategii
Rozwoju. Autodiagrłoza była czasem refleksji nad rłdasnymi kompelencjami i aktyrvno&j w pracań orpnorv
decydujągyń o realżacji misji stovvarzyszenia- Następnie warsztatową rnetoĘ zapomano słę z nołymi wskźnikami- W
podgrupach dokonano ocen wniosków zkażdĄ operacji według norych kryterióĄły i zachołaniem standardu minirnum.
Podczas prezenta§i każdej grupy odĘta sĘ dyskusja na temat ńżnąo stopnia ocerry darrych faktół. Podczas ocen
wniosków z operacji "Odnorva 

i rozrvój wsi" członkorie zaurnioskołali do7.ałządv o przeprouradzenie jeszcze w
miesiąa"l marąr szkolenia z tej operacji tlwzgĘdniaĘegoiei specyfikę do osi 4. Kolelnym wyzwaniem było
areryfikorłanie wnioskór @ względem wskaźnikór produktu, rezultatu i oddziałlrurań.

Te warsziatowe za!ęoa poĘczone z burzliwą dyskusją umocnily kompetencje czbnkół organów decyzyjnyń do
prawidłou/ej realżacji zacriń zawartyń w §rategii i przyażyły iń do lepsząo osi6nięcia uryznaczonej misji przez
stowarzyszenie. Caly czas spędzony na szkoleniu umocnil pańnerskie podejśc;ie do problemu i realizaĘi o§ 4 Leaderw
ramacfi PROW 2007-201 3. Zgodnie z zadą, że Ęlko poprzez wsńlne zrozumienie celór można zbudołać dobze
działajągy organizm.

Czas między szkołaniami został wypełrriony spotkaniem z działającą na terenie Międzrzdroji lokalną Grupą Działanb
oraz poznaniern okolicznycłl za§obót przyrodniczo-kraiobrazołryń tego terenu.

Vryiazd szkoleniory odĘł sĘ w rarnacfi dziatania ,Funkcionolanie loleln§ grupy dzia}ania, nabpvanie umieiętnafui i

ak§wiza§a" w ramach Programu Leader PROW 2007-2013, EFRROW - Europa irnłestująca w obszary wiejskie"
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