
"Taka Gmina - jak świadomi 
i aktywni obywatele"

 

Projekt realizowany jest w gm. Babimost, z siedzibą w Podmoklach
Małych. Odbiorcy to mieszkańcy gminy (wsi Podmokle Małe, 
 Wielkie i Laski): dzieci ze SP, ich rodzice, dziadkowie oraz
przedstawiciele rad sołeckich (30 dzieci, 35 dorosłych). 
Obszary działań wynikają z przeprowadzonej diagnozy potrzeb          
i oczekiwań mieszkańców. Z badań z 2020r. wynika, że
zmniejszyła się aktywność mieszkańców we współdecydowaniu  
 w swoich sprawach. W czasie pandemii przestali być widoczni
liderzy środowiskowi. To oni motywowali i aktywizowali
mieszkańców. Stąd blok warsztatów i praktycznych zadań
"Aktywni, samorządni obywatele", skierowany do osób, które
pełnią lub będą pełnić rolę liderów. Istotnym elementem
partycypacji będzie działalność Dziecięcych Rad Sołeckich. 
Zmniejszenie aktywności liderów przełożyło się na ograniczenie
działań wolontariuszy (szczególnie ważne w czasie pandemii). Dla
działających wolontariuszy oraz zainteresowanych przeznaczone
jest działanie "Wolontariat - nasza moc". 
W czasach izolacji ujawnił się problem przemocy wobec kobiet.   
 W badaniach stowarzyszenia widać bezradność ofiar, ale także
brak miejsca w gminie, gdzie kobiety mogą uzyskać kompleksowe
wsparcie. Założymy punkt wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy
"Nie jesteś sama". 
W kompleksowych działaniach na rzecz ochrony środowiska
wezmą udział całe rodziny. 
W 2021r. pojawił się nowy problem związany z pandemią: część
mieszkańców reprezentuje tzw. antyszczepionkowców          
i koronasceptyków.   Zaplanowaliśmy spotkania z lekarzem          
i ozdrowieńcami oraz debatę osób o przeciwstawnych poglądach
wobec zachowań w czasie pandemii i wynikających z nich
zagrożeń: "Życie po pandemii".



 

The project is undertaken in the Babimost Commune with the location
in Podmokle Male. Addressers are the inhabitants of the community
(villages Podmokle Male, Wielkie and Laski): children attending the
Primary School, their parents, grandparents and representatives of
village councils (30 children, 35 adults). The areas of activity result
from the Association's reliable diagnosis of the needs and
expectations of the residents. The research was carried out in
November/December 2020 and February/April 2021. The 2020
research shows that the residents’ activity in co-deciding on their own
affairs decreased. During the pandemic, local leaders: formal - village
administrators and village councils and informal ones ceased to be
visible. That was them who motivated and activated the residents.
Thus a block of workshops and practical tasks “Active, self-governing
citizens” aimed at the people, who act or will act as leaders. The
activity of the Children’s Village Councils will become a crucial
element of participation. The decrease in the leaders’ activity reflected
in limiting the volunteers’ activity (especially important during the
pandemic). The action “Volunteering – our power” is aimed at existing
volunteers and the ones interested in the activity. In the time of
isolation there emerged the problem of women’s abuse. In the Society
research the helplessness of the victims is observed but also the lack
of such a place in the community where women can get a complex
support. We will establish support for the women - the victims of
abuse called “You’re not alone”. The complex activities for the
environment will find their space in the aim: “Our environment – our
treasure”. Whole families will take place in the research on the
pollution of the natural environment. In the 2021 there emerged a new
problem connected with the pandemic: a part of the residents
represents so called anti-vaccine and corona sceptics. It leads to
dangerous behaviour and divides people. We have planned meetings
with a doctor and convalescents and a debate for people with opposite
views towards behaviour during the pandemic and the resulting
threats “Life during the pandemic”.

“Such a commune is like aware 
and active citizens are.”


