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Aktywna Dubica
____________________________
Projekt Aktywna Dubica odbywał się przez cały rok 2013. Projekt skierowany był do 30 mieszkańców
lubuskiej wsi oraz do członków lokalnych organizacji. Działania miały służyć czynnej partycypacji w
realizowaniu zadań publicznych oraz stworzeniu miejsca skupiającego aktywność społeczną
mieszkańców i animującego lokalne życie społeczne i kulturalne - wiejskiego klubu wolontariatu.
Cel projektu
Celem głównym projektu był wzrost aktywności obywatelskiej 30 mieszkańców wsi Dubica oraz
podniesienie wiedzy i kompetencji przywódczych lokalnych liderów. Celem działania była również
poprawa zdolności członków lokalnych organizacji do czynnej partycypacji w realizowaniu zadań
publicznych oraz stworzenie miejsca skupiającego aktywność społeczną mieszkańców i animującego
lokalne życie społeczne i kulturalne - wiejskiego klubu wolontariatu. Osiągniętym celem było również
przygotowanie oferty zajęć edukacyjnych i kulturalnych odpowiadających potrzebom mieszkańców wsi
Problematyka projektu
Projekt był odpowiedzią na potrzebę zwiększenia aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi Dubica
oraz wzmocnienia roli lokalnych organizacji w życiu publicznym. Projekt był jednym z pierwszych zadań
przekształconego stowarzyszenia OSP Jedna Dubica, skierowanym do mieszkańców własnej
miejscowości.
Metody
W ramach projektu zaplanowano szereg działań wynikających ze zdiagnozowanych problemów,
dostosowanych do potrzeb i oczekiwań grup docelowych 1. Akademia Lidera - szkolenie wspierające
kompetencje liderów 2. Warsztaty motywacyjno - integracyjne 3. Szkolenie z angażowania do działań
społecznych oraz roli lidera w społeczności lokalnej 4. szkolenie z animacji działań kulturalnych w
środowisku lokalnym 5. Szkolenie "wolontariat międzypokoleniowy" dla osób zainteresowanych
prowadzeniem zajęć dla młodzieży obejmujący metody integracji międzypokoleniowej: zajęcia
edukacyjne dla rodziców i małych dzieci, zajęcia międzypokoleniowe- pod okiem animatora seniorzy
wzięli udział w warsztatach międzypokoleniowych i prowadzili zajęcia dotyczące historii miejscowości
dla młodzieży.
Efekty
Dla zintegrowania mieszkańców zorganizowane zostały wspólne zajęcia teatralne. Mieszkańcy Dubicy
byli żywo zainteresowani teatrem. Przygotowali przedstawienie o tematyce obywatelskiej, które zostało
zaprezentowane na konferencji podsumowującej projekt.
Teatr o tematyce obywatelskiej cieszył się ogromna popularnością wśród mieszkańców gminy. Grupa
wyjeżdżała również na przeglądy teatralne do Lublina i Białej Podlaskiej. Zostali tam zauważeni
docenieni. Aktywność oraz umiejętności uczestników projektu sprawdzają się przy prowadzeniu szkoły
oraz działalności kulturalnej.
Stowarzyszenie dzięki realizacji projektu stało się znaczącym podmiotem w lokalnym środowisku,
poprawił się jego wizerunek oraz wiarygodność jako kompetentnego i ważnego partnera w życiu
publicznym. Zakup sprzętu, wzrost know-how zarządu stowarzyszenia wzmocnił potencjał
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merytoryczny i instytucjonalny organizacji.
Organizator
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica
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