
Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Stowarzyszenia Kraina 

Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania za 2018 rok 

 

 

I. Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu 

 Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania zarejestrowane      

w KRS 26 czerwca 2008 r., pod numerem 0000309067, NIP; 9252064582, REGON; 

080285747 

  

Siedziba Stowarzyszenia:  

ul. Nadodrzańska 9  

67-112 Siedlisko 

 

Telefon: 68 414 5391 

Tel./Fax: 68 388 34 09 

E-mail : biuro@klj.org.pl 

 

Zatrudnienie w LGD w okresie sprawozdawczym; 

- 2 etaty na czas nieokreślony, 

- 1 umowa na czas (od 07.04.2016–31.03.2020 r.) 

- 1 umowa z PUP – staż 

 

II. Członkowie LGD 

Według stanu na 31 grudzień 2018 r. organizacja zrzesza 49 członków, w tym sektor 

publiczny 8 osób, sektor gospodarczy 16, sektor społeczny 7 i 18 mieszkańców. 

 

III. Działania w zakresie informowania o obszarze LGD oraz o LSR 

Zgodnie z planem komunikacji zakupiono gadżety promujące obszar LGD. Gadżety były 

przekazywane podczas konkursów i na wyjazdach promocyjnych (balony, cukierki, kredki, 

długopisy, smycze, notesy, notatniki, torby bawełniane), które popularyzują nasz Region 

i budują markę Krainy. Wszystkie materiały kolportowane były na spotkaniach informacyjnych 

i szkoleniach organizowanych lub współorganizowanych przez LGD, a także za 

pośrednictwem Urzędów Gmin objętych LSR w celu tworzenia atrakcyjnego wizerunku Krainy 

Lasów i Jezior wśród mieszkańców.  



 

Udział pracowników Biura LGD w szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne 

1) 07.02.2018 - „Wpływ regulacji RODO-Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

osobowych i wynikające z niego nowe zadania dla administratorów danych w 

stowarzyszeniu oraz dla osób przetwarzających dane osobowe w 2018 r.” 

2) 06-10.04.2018 – „W poszukiwaniu dobrych praktyk w LGD/NGO, Samorządach oraz 

winnicach na Bałkanach.” 

3) 19-21.04.2018 – „Akademia umiejętności animatora LGD” 

4) 18-20.05.2018 - „Razem dla Lubuskiego – współpraca się opłaca” 

5) 23-25.05.2018 - „Akademia umiejętności animatora LGD” 

6) 19-21.06.2018 - „Akademia umiejętności animatora LGD” 

7) 16-17.11.2018 - „RODO – zmiany w ochronie danych osobowych w 2018 roku, 

w kontekście projektów unijnych”; 

8) 09-10.03.2018 – „Zjazd Liderów Pracowni Orange”; 

9) 21.09.2018 – „#SuperKoderzy – ścieżka Cyfrowi DJe”. 

 

Kampanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów organizowane przez  Stowarzyszenie  

Kraina Lasów i Jezior  

1) 16.04.2018 – Urząd Miejski w Sławie – spotkanie informacyjne 

2) 16.04.2018 – Urząd Miejski w Sławie – szkolenie 

3) 24.04.2018 – Urząd Gminy w Siedlisku – spotkanie informacyjne 

4) 24.04.2018 – Urząd Gminy w Siedlisku– szkolenie 

5) 13.09.2018 – Biuro LGD – szkolenie i spotkanie informacyjne 

 

W celu skutecznej informacji o terminach i miejscach  szkoleń  zostały  zaprojektowane 

i wydrukowane plakaty informacyjne, które następnie rozwieszono na tablicach 

informacyjnych w Urzędach Gmin oraz na  tablicach informacyjnych  w poszczególnych 

miejscowościach. Szczegółową informację zamieszczono również na stronie www.klj.org.pl 

 

Animacja społeczności lokalnej: 

1. Wizyty studyjne w ramach realizacji projektu pt. „ Turystyka kulinarna szansą na rozwój 

obszarów wiejskich” w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

na lata 2018-2019: 

http://www.klj.org.pl/
http://www.klj.org.pl/


1) 26-28.09.2018 – Wizyta studyjna pn. „Turystyka kulinarna szansą na rozwój 

obszarów wiejskich” woj. podkarpackie, 

2) 09-11.10.2018 – Wizyta studyjna pn. „Turystyka kulinarna szansą na rozwój 

obszarów wiejskich” woj. kujawsko-pomorskie. 

2. Wizyta Studyjna Francja – Hiszpania w ramach realizacji projektu pn. „Przetwórstwo 

oparte na lokalnych zasobach szansą rozwoju dla polskich sadowników” w ramach Planu 

Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 

1) 14-20.10.2018 – Wizyta studyjna Francja – Hiszpania pn. „Przetwórstwo oparte na 

lokalnych zasobach szansą rozwoju dla polskich sadowników” 

3. „Akademii umiejętności animatora LGD” w ramach „Odlotowe wakacje w Grochowicach 

i Chociemyśli”: 

1) 25.07.2018 r. - „Carving na zdrowo i wesoło”, 

2) 28.07.2018 r. - „Ćwicz razem z nami”, 

3) 08.08.2018 r. - „Folkowe karaoke”, 

4) 21.08.2018 r. - "Zdrowo i wesoło w Krainie Lasów i Jezior", 

5) 22.08.2018 r. - „Lato z GOKiS”. 

4. Wizyta studyjna dla członków stowarzyszenia i liderów lokalnych: 

24.09.2018 - Wizyta studyjna pn. „Winogrodnictwo szansą na rozwój Lubuskich wsi”. 

5. Konkursy organizowane przez Stowarzyszenie:  

1) Konkursu na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior w ramach Jarmarku Produktów 

Lokalnych w Sławie, dnia 1 maja 2018 r., 

2) Konkursu na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior w ramach Mieszczańskiego 

Jarmarku Produktów Tradycyjnych we Wschowie, dnia 1 lipca 2018 r. , 

3) Konkurs plastyczny „Kraina Lasów i Jezior w Twoich oczach” w gminie 

Szlichtyngowa, 

4) Zostań mistrzem kodowania Scratch, 

5) Konkurs Mikołajkowy. 

 

IV. Dodatkowe informacje 

W ramach Pracowni Orange zostały zrealizowane następujące zadania: 

1) 27.02.2018 r. - Dni Bezpiecznego Internetu; 

2) 23.03.2018 r. - Warsztaty rękodzielnicze z dziećmi; 

3) 28.03.2018 r. - Warsztaty rękodzielnicze 2018; 

4) 06.06.2018 r. – Pierwsze Mistrzostwa w Piłkę Nożną FIFA18; 



 

 

Stowarzyszenie pozyskało dotację w wysokości 2 404,50 zł na realizację programu 

#SuperKoderzy – ścieżka Cyfrowi DJe. W ramach zadania zakupiono słuchawki, głośniki do 

komputerów, rozgałęźniki do słuchawek, mikrofony do komputerów oraz  zestawy Makey 

Makey. Zostały zrealizowane następujące zadania: 

31.10.2018 r. – Podstawy Scratcha; 

23.11.2018 r. – Zapoznanie z programem do tworzenia muzyki; 

20.12.2018 r. – Tworzenie utworów muzycznych; 

 

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD złożyło do Fundacji BGK wniosek do 

I edycji Programu grantowego „Generacja 5.0”. Dzięki temu otrzymaliśmy dofinansowanie na 

kwotę 14 652,00 zł.  

Projekt zakłada poprawę jakości i poziomu życia 40 osób w wieku 50+ z terenu gminy 

Nowa Sól, pozostających w niekorzystnej sytuacji, stworzenie dla nich sprzyjających  

warunków dla rozwoju osobistego i społecznego poprzez zróżnicowane formy aktywności. 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty: 

• Ramię w ramię z technologią,  

• Warsztaty Wielkanocne, 

• Wypieki Wielkanocne, 

• Jarmark Wielkanocny, 

• Aktywnie wśród starszych, 

• Z wizyta w teatrze. 

Projekt jest realizowany od lutego do czerwca 2019 r. i zakłada że w ramach tych działań 

obudzimy w uczestnikach ciekawość i otwartość na różne oferty, wpłyniemy na rozbudzenie 

zainteresowań i rozwoju zdolności w dziedzinie artystycznej. 

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła:  


