
Zadanie 5: „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wielopokoleniowych 
warsztatów w Gminie Wola Mysłowska” – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska 
 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska podpisało z Lokalną Grupą Działania „RAZEM” 
umowę na realizację grantu pt. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację 
wielopokoleniowych warsztatów w Gminie Wola Mysłowska”. Grant został wybrany do realizacji 
przez Radę LGD „RAZEM” i otrzymał dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 
26 799,00 zł. Celem grantu jest wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem tradycji i historii przez 
minimum 50 mieszkańców Gminy Wola Mysłowska do 8 października 2021 r. 
 
Zadanie obejmuje: 
- wyjazd studyjny z zakresu dobrych praktyk do aktywnie działających miejscowości, realizacją 
warsztatów ziołowych (2 dni x 20 osób); 
- warsztaty  kulinarne (5 spotkań x 4 godz. x 20 osób); 
- warsztatów garncarskich ( 4 spotkania x 4 godziny x 10 osób); 
- EKO ŻYCIE - Warsztaty aromaterapeutyczne „PACHNIDŁO” (1 warsztat x 6 godzin x 20 osób); 
- EKO ŻYCIE - Warsztaty „EKO-DOM” (1 warsztat x 7 godzin x 20 osób); 
- warsztaty zielarskie „HERBARIUM” (1 x 6 godzin x 20 osób); 
- warsztaty informatyczno-fotograficzne (4 warsztaty po 2 godziny). Warsztaty „informatyczne” 
SENIORZY W SIECI – POMÓŻ MI WNUSIU, podczas których osoby młode będą prowadziły zajęcia 
w formie wolontariatu dla seniorów, ucząc ich podstawowej obsługi komputera: nauka pisania, 
zakładanie kont pocztowych i na portalach społecznościowych, wyszukiwanie informacji w Internecie; 
- wystawę (1 godzina zajęć – 45 minut). Podczas wszystkich warsztatów wykorzystany będzie projektor, 
ekran zakupiony w ramach grantu w celu umożliwienia instruktorom prezentacji on-line. Ponadto 
każdy warsztat będzie dokumentowany przy użyciu zakupionego aparatu fotograficznego, a wystawa 
zdjęć z warsztatów oraz „starych zdjęć” zostanie zrobiona w UG Wola Mysłowska; 
- zakup sprzętu szkoleniowego (projektora, ekranu projekcyjnego na statywie, aparatu 
fotograficznego), który jest niezbędny aby zapewnić właściwe przeprowadzenie wszystkich 
warsztatów. Wykonywane przepisy będą każdorazowo wyświetlane przez projektor multimedialny. 
Całe warsztaty kulinarne będą sfotografowane (każdy etap wykonywania potraw). Powstanie 
fotorelacja, która na ostatnich podsumowujących warsztatach zostanie zaprezentowana 
i upubliczniona. 
 
O uczestnictwie we wszystkich warsztatach będzie decydować kolejność zgłoszeń osób z grupy 
docelowej, dla której dedykowane są warsztaty. Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu będą 
umieszczone w mediach społecznościowych Grantobiorcy oraz na stronie UG w Woli Mysłowskiej. 
 
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”. 

 
 


