
Zadanie 12: „Aktywne KGW w służbie Gminie Wojcieszków” – Koło Gospodyń Wiejskich w Burcu 
„Wyjątkowe i Gospodarne” 
 
Koło Gospodyń Wiejskich w Burcu „Wyjątkowe i Gospodarne”  odpisało z Lokalną Grupą Działania 
„RAZEM” umowę na realizację grant pt. „Aktywne KGW w służbie Gminie Wojcieszków”. Grant został 
wybrany do realizacji przez Radę LGD „RAZEM” i otrzymał dofinansowanie ze środków PROW 2014-
2020 w wysokości 21 046,00 zł. 
Grant ma na celu aktywizację, integrację oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju 21 członkom 
należącym do KGW, OSP oraz placówek oświatowych z terenu gminy Wojcieszków, poprzez 
poszerzenie ich wiedzy z zakresu komunikacji i pracy w zespole, diagnozy zasobów i potrzeb, tworzenia 
strategii rozwoju społeczności lokalnej w terminie do 8 października 2021 r. 
 
Zadanie obejmuje: 
- spotkanie integracyjno-organizacyjne 
- zakup sprzętu szkoleniowego (ekran na statywie, rzutnik, laptop, myszka do laptopa, kabel HDMI, 
rozgałęziacz pięciogniazdowy) 
- wyjazd studyjny do powiatu opolskiego, gdzie działa Klub Aktywnych Kobiet przy Gminnej Bibliotece 
i Domu Kultury, która pokaże jak funkcjonują, współpracują oraz rozwijają się lokalne organizacje 
o podobnych profilach oraz wyjazd do Kazimierza Dolnego. 
- szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej 
- szkolenie z zakresu pracy w zespole 
- szkolenie z zakresu metod diagnozy zasobów i potrzeb grupy 
- szkolenie z zakresu strategii rozwoju lokalnej społeczności 
- diagnozę potencjałów i potrzeb organizacji biorących udział w projekcie 
- szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych 
- szkolenie „księgowość NGO w praktyce” 
- sprzątanie lasów w Gminie Wojcieszków 
- spotkanie ewaluacyjne. 
 
Każda z 21 organizacji Z Gminy Wojcieszków będzie miała możliwość zgłoszenia do projektu 1 osoby 
do listy podstawowej i 1 do listy rezerwowej. O uczestnictwie w projekcie decydowała będzie kolejność 
zgłoszeń. Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu będą umieszczone w mediach społecznościowych 
Grantobiorcy. 
 
Grant współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. 
„Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD 
"RAZEM", realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ 
PRZYSZŁOŚCI”. 

 
 


