Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby (LGR Kaszuby) jest stowarzyszeniem, które
powstało w październiku 2009 roku. Obejmuje obszarem działania siedem
gmin z terenu powiatu kartuskiego, tj. Gminy: Kartuzy, Przodkowo, Somonino,
Chmielno, Stężyca, Sulęczyno i Sierakowice. Obecnie organizacja zrzesza
członków reprezentujących trzy sektory: publiczny (gminy oraz powiat),
społeczny (stowarzyszenia i fundacje) oraz gospodarczy (osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą,
rolników,
rybaków
oraz
przedsiębiorstwa). Członkami LGR są także osoby fizyczne nie będące
reprezentantami żadnego z wymienionych powyżej sektorów, w tym
mieszkańcy obszaru działania Stowarzyszenia.

Strona |2

Stowarzyszenie LGR Kaszuby ma charakter otwarty i nastawione jest na ciągłe
poszerzanie składu partnerstwa, które jest sposobem na realizowanie celów
statutowych takich jak:
 aktywizowanie mieszkańców,
 wspieranie lokalnej przedsiębiorczości,
 rozbudowa infrastruktury obszaru,
 rozwijanie współpracy międzysektorowej,
 wzmacnianie pozytywnego wizerunku regionu poprzez promocję
kultury i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa
rybackiego,
 wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej
mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

LGR Kaszuby to nie tylko instytucja, ale i forum, gdzie spotykają się partnerzy
reprezentujący różne zawody i sektory. Za każdym partnerem stoją różnego
rodzaju pomysły, interesy czy punkty widzenia. Powstanie stowarzyszenia
stanowiło dopiero pierwszy krok w kierunku ubiegania się o środki finansowe.
Spotkania z zainteresowanymi pozyskaniem dofinansowania prowadzone
były od dawna a ich owocem stała się Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów
Rybackich (LSROR), czyli dokument uwzględniający różne interesy, jak również
wskazujący główne dziedziny gospodarki, które powinny skorzystać z pomocy
jaką oferowała oś priorytetowa 4 PO Ryby 2007 – 2013.
Strategia na lata 2007-2013 została z powodzeniem zrealizowana, a kolejnym
etapem było pozyskanie środków na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze.

Strona |3

EFEKTY REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH
NA LATA 2007-2013

W 2010 roku LGR Kaszuby pozyskała ok. 42,5 mln zł na realizację Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, która wskazywała główne kierunki
rozwoju obszaru. Głównym celem wypracowanego dokumentu było:
zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej obszaru LGR Kaszuby, przy
zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, a poprzez to poprawa jakości
życia mieszkańców i środowiska.

Środki finansowe przeznaczone na działania realizowane
w ramach LSROR:
ok. 36,5 mln zł
Konkursy
o dofinansowanie
projektów
dla przedsiębiorców,
organizacji
pozarządowych, gmin
i powiatu.
Łącznie 123 wnioski
zostały rekomendowane
do dofinansowania.

ok. 4 mln zł

ok. 2 mln zł

Działalność LGR Kaszuby,
w tym działania
aktywizujące,
promocyjne i kulturalne:
- wizyty studyjne,
- kursy i warsztaty
fotograficzne, kulinarne,
ekologiczne, plastyczne,
kajakowe, szklane –
fusing,
- konkursy kulinarne,
plastyczne i
fotograficzne,
- wernisaże, wystawy
i pokazy,
-różnego rodzaju
publikacje,
- festiwale i plenery
twórczości,
- dofinansowanie imprez.

Współpraca
międzyregionalna
i międzynarodowa:
- wizyty studyjne
- udział i organizacja
wydarzeń np. Fischmarkt,
- projekty edukacyjne
np. Kuchnia z ikrą,
- projekty inwestycyjne
np. Północny Szlak
Rybacki.
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Pomost nad Jeziorem
Kłodno
- Gmina Chmielno

Droga w Warzenku
- Gmina Przodkowo

Ciąg spacerowowypoczynkowy wzdłuż
rzeki Słupii
- Gmina Sulęczyno

Most w Zaworach
- Powiat Kartuski
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LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020
W 2015 roku rozpoczął się proces tworzenia kolejnej strategii na lata 20142020. Po szeregu spotkań z mieszkańcami, rybkami, przedsiębiorcami,
młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi powstał dokument, którego
czterema głównymi celami są:
 zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru
obszaru LGR Kaszuby;
 podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców
i turystów na obszarze LGR Kaszuby;
 rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości w sektorze
rybołówstwa i akwakultury na obszarze LGR Kaszuby;
 poprawa funkcjonowania LGR Kaszuby w oparciu o zasady dialogu
i partycypacji oraz zarządzanie wdrażaniem LSR.

Środki finansowe przeznaczone na działania realizowane
w ramach LSR:
7 438 038,72 zł

1 362 599,76 zł

283 360,00 zł

Konkursy
o dofinansowanie
projektów
dla przedsiębiorców,
rybaków, gmin i powiatu.

Działalność LGR Kaszuby,
w tym działania
aktywizujące,
promocyjne i kulturalne:
- warsztaty plastyczne
o tematyce kaszubskiej,
- warsztaty prezentujące
pracę rybaka
na Kaszubach,
- inicjatywy lokalne –
wydarzenia realizowane
we współpracy
z organizacjami
pozarządowymi,
- realizacja akcji
komunikacyjnych
z sektorem rybackim
np. publikacje nt.
ochrony wód, informacji
o zbiornikach wodnych,
problemach rybaków
itp.,
- prowadzenie punktu
konsultacyjnego i szkoleń
dla wnioskodawców
i beneficjentów.

Współpraca
międzyregionalna
i międzynarodowa:
- projekty edukacyjne
z zakresu edukacji
ekologicznej
i gastronomii,
- warsztaty dla dzieci
i młodzieży,
- wyjazdy studyjne,
- promocja obszaru LSR,
- rozwój infrastruktury
obszaru.

Łącznie 48 wniosków
zostało
rekomendowanych
do dofinansowania.
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EFEKTY REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

Beneficjent:
Powiat Kartuski

Podniesienie walorów turystycznych
historycznej części Kartuz poprzez budowę
ogólnodostępnego parkingu wielofunkcyjnego
z dostępem dla osób niepełnosprawnych

Miejsce realizacji:
Kartuzy
Kwota
dofinansowania:
300 000,00 zł

Beneficjent:
Gmina Chmielno

Miejsce realizacji:
Chmielno
Kwota
dofinansowania:
170 361,80 zł

Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem
Raduńskim Dolnym w Chmielnie – Etap I
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Beneficjent:
Gmina Kartuzy

Budowa małej infrastruktury
nad jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach

Miejsce realizacji:
Kartuzy
Kwota
dofinansowania:
300 000,00 zł

Beneficjent:
Gmina Przodkowo

Miejsce realizacji:
Pomieczyno
Kwota
dofinansowania:
200 000,00 zł

Budowa ciągu pieszo-jezdnego
wraz z siłownią zewnętrzną
dla osób niepełnosprawnych w Pomieczynie

Strona |8

Beneficjent:
Gmina Sierakowice

Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarsko-kąpieliskowego
nad jeziorem Gowidlińskim
w miejscowości Gowidlino

Miejsce realizacji:
Gowidlino
Kwota
dofinansowania:
300 000,00 zł

Beneficjent:
Gmina Somonino

Miejsce realizacji:
Połęczyno, Kamela
Kwota
dofinansowania:
212 651,70 zł

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
nad Jeziorem Połęczyńskim
w miejscowościach Połęczyno i Kamela
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Beneficjent:
Gmina Stężyca

Budowa trasy turystycznej
na odcinku Stężyca - Chróstowo

Miejsce realizacji:
Stężyca –
Chróstowo
Kwota
dofinansowania:
213 092,72 zł

Beneficjent:
Gmina Sulęczyno

Miejsce realizacji:
Sulęczyno
Kwota
dofinansowania:
200 000,00 zł

Przebudowa ciągu spacerowo- wypoczynkowego wzdłuż
rzeki Słupii
w miejscowości Sulęczyno- Etap II
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ANIMACJA LOKALNA

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby prowadzi działania mające na celu
uaktywnienie lokalnej społeczności w zakresie zachowania i popularyzacji
dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby oraz podniesienia
świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów.
W ramach animacji lokalnej prowadzone są m.in. zajęcia edukacyjne
dla dzieci i młodzieży, warsztaty, prezentacje, cykliczne akcje informacyjne.

Tradycyjne kaszubskie malarstwo na szkle
Planowana liczba uczestników:
225 os.

Realizacja zadań w zakresie aktywizacji lokalnej społeczności ma na celu
inspirowanie mieszkańców obszaru LGR Kaszuby do zdobywania wiedzy,
podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw oraz realizacji nowych zadań.
Działania skierowane są zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży
w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby,
z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej
Podczas zajęć tradycyjnego malarstwa na szkle uczestnicy poznają
technikę, tematykę i historię malarstwa na szkle, tradycji i kultury.
Poznają podstawowe motywy stosowane w malarstwie, tj. kwiatów,
motywy nawiązujące do tradycji oraz świętych kaszubskich itp.
Następnie dzieci poznają metodę nakładania farb, używania pędzli,
drobnych poprawek malarskich, zasady „odbicia lustrzanego”.
Poznaną wiedzę wykorzystują w praktyce: wybrane przez siebie
wzory odrysowują na szkle, potem za pomocą pędzli nakładają
akrylowe farby.

Znajomość nut kaszubskich i haftu kaszubskiego
Planowana liczba uczestników:
225 os.
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Realizowane warsztaty nie są typowym regionalnym rękodziełem,
ale bogactwo kaszubskich wzorów oraz języka pozwala
na stworzenie przez dzieci indywidualnych i niepowtarzalnych prac.
Uczestnicy zapoznani zostają z tradycyjnymi strojami oraz atrybutami
kaszubskimi. Poznają wzory kaszubskie stosowane np. w hafcie
i strojach ludowych. Pozyskują informacje na temat atrybutów
kaszubskich np. instrumentów muzycznych (np. diabelskie skrzypce,
burczybas, bazuna itp.), nut kaszubskich, fajki kaszubskiej, itp.
W ramach części praktycznej zajęć dzieci poznają metodę
rysowania wzoru oraz nakładania farb, używania pędzli, drobnych
poprawek malarskich. Wybrane przez siebie wzory (kwiaty
kaszubskie,
instrumenty,
itp.)
odrysowują
na
ceramice
np. kubeczkach, talerzykach lub kafelkach, potem za pomocą
pędzli nakładają akrylowe farby.

Projekcja przyrodniczych filmów edukacyjnych
Planowana liczba uczestników:
650 os.

Tradycyjny sprzęt rybacki
i praca rybaka na Kaszubach
Planowana liczba uczestników:
225 os.
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Działania kulturalne ukierunkowane na odnowienie kaszubskiej
tożsamości LGR Kaszuby, w tym upowszechniające wiedzę
o tradycyjnym sprzęcie rybackim i pracy rybaka
W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy poznają m.in. wzory
i elementy tradycyjnych strojów rybackich stosowanych w różnych
sytuacjach – stroje do pracy, wyjściowe. Pozyskują również wiedzę
na temat pracy rybaka. Podczas warsztatów prezentowane są
sprzęty rybackie służące do połowów, rodzaje wykorzystywanych
sieci oraz różne techniki połowu.

Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków,
spływów i odpadów na stan biologiczny i chemiczny wód
w zbiornikach wodnych
Zakres działalności LGR Kaszuby jest bardzo szeroki i obejmuje,
oprócz działalności na rzecz popularyzacji tradycji i kultury
kaszubskiej, również wiele innych dziedzin m.in. edukację
ekologiczną. Prowadzone działania szkoleniowe, poprzez projekcję
filmów edukacyjnych, mają na celu uświadomienie uczestnikom
negatywnego wpływu ścieków, spływów i odpadów na jakość wód.
Filmy przyrodnicze w zasobach LGR prezentują m.in. wpływ
działalności człowieka na stan wód, fauny i flory.

Rybacki kącik czytelniczy
w LGR Kaszuby

Raport o stanie wód zbiorników
z obszaru LGR Kaszuby
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Działania polegające na gromadzeniu informacji o stanie wód
obszaru LGR Kaszuby
Cele statutowe LGR Kaszuby obejmują wspólne działanie na rzecz
ochrony wód i ich zasobów, wspieranie edukacji ekologicznej,
aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego, a także koordynacja działań na rzecz ekologii,
ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Stowarzyszenie
czynnie wspiera działania na rzecz ekologii i informacji o stanie wód
na obszarze swojego działania.
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami:
 Raport o stanie wód zbiorników z obszaru LGR Kaszuby
 Ochrona jezior

Akcje informacyjne na rzecz rozpowszechniania wiedzy
i informacji o zbiornikach wodnych, zasobach przyrodniczych
i zasobach rybołówstwa na Kaszubach
W ramach akcji informacyjnych na rzecz rozpowszechniania wiedzy
i informacji o zbiornikach wodnych, zasobach przyrodniczych
i zasobach rybołówstwa na Kaszubach powstał „rybacki kącik
czytelniczy”. W siedzibie LGR Kaszuby dostępnych jest zbiór ponad
50 publikacji, opracowań i raportów o zasobach kulturowych,
przyrodniczych, naturalnych, w tym wodnych oraz zasobach
rybołówstwa na Kaszubach.
 Biblioteka rybaka

Akcje informacyjne prezentujące negatywny wpływ
kormoranów na opłacalność
i niską dochodowość gospodarstw rybackich
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Rozwój świadomości mieszkańców i turystów w zakresie szkód
spowodowanych w rybostanie przez chronione gatunki zwierząt
Od 2004 r. kormorany są pod częściową ochroną, dzięki czemu
rybacy mogą ubiegać się o pozwolenia na ich odstrzał. Niestety
liczni rybacy twierdzą, że nie stanowi to rozwiązania problemów
jakie przysparzają kormorany, czyli ogromnego zniszczenia
w rybostanie jak i zniszczenia drzew i roślinności przez ich odchody.
 KORMORANY
NOWE
WYZWANIE.
kormoranów na opłacalność i
gospodarstw rybackich.

Negatywny
wpływ
niską dochodowość
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INICJATYWY LOKALNE
LGR Kaszuby współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, dzięki
czemu realizowanych jest wiele interesujących wydarzeń m.in. imprezy
plenerowe, zawody wędkarskie, akcje sprzątania wód z obszaru LGR.
Do stałych partnerów LGR należą:
 Lokalne Grupy Rybackie z Województwa Pomorskiego, ZachodnioPomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i inne
 Kaszubska Fundacja Nasza Checz
 Stowarzyszenie Katolickie Dzieło Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Chmielnie
 Fundacja „Aby Chciało się Chcieć” z Sulęczyna
 Stowarzyszenie Kaszubianki
 KGW Kożyczkowianki z Kożyczkowa
 KGW Marzëbiónci z Długiego Krza
 PZW okręg Gdańsk i Koło 57 w Kartuzach
 Kaszubski Uniwersytet Ludowy
 Klub Wędkarstwa Sportowego Kaszub Somonino
 Społeczna Straż Rybacka
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi
"Przyjazna Wieś Kaszubska"
 Fundacja ,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei
 Klub Sportowy LAMELKA

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby zaplanowała realizację
12 inicjatyw lokalnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Celem działań podejmowanych przez LGR Kaszuby jest poprawa
funkcjonowania Stowarzyszenia w oparciu o zasady dialogu i partycypacji
oraz zarządzania wdrażaniem LSR, a także rozwój inicjatyw wspierających
dialog obywatelski i zwiększających rolę społeczności na obszarze LSR,
w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym.

Partner:
Stowarzyszenie „Kaszubianki"

Partner:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu
i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska”

S t r o n a | 16

XIX Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej
20-21 października 2017 r., ZSP w Somoninie
Liczba uczestników: ok. 70 osób
Forum Twórczości Ludowej miało na celu zachowanie rybackiego
charakteru obszaru LGR Kaszuby oraz zrzeszenia osób, instytucji oraz
jednostek samorządowych w celu propagowania kultury Kaszub
i Pomorza. Tematem przewodnim wydarzenia było kaszubskie
rybaczenie, podczas którego można było także podziwiać prace
twórców
ludowych
z
całego
regionu
Kaszub.
Wśród
prezentowanych prac artystów znalazły się: obrazy, rzeźby, hafty,
malarstwo na szkle, wiklina, itp.
Relacja z wydarzenia…

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
8 marca 2018 r., siedziba LGR Kaszuby w Chmielnie
Liczba uczestników: ok. 30 osób
Wydarzenie miało na celu propagowanie kultury Kaszub
i kaszubszczyzny w życiu codziennym, aktywizację kobiet z obszaru
działania LGR Kaszuby, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Relacja ze Spotkania…

Partner:
Kaszubska Fundacja Nasza Chëcz

Partner:
Polski Związek Wędkarski Okręg Gdański
Koło Nr 57 w Kartuzach
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Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka
26 maja 2018 r., Wyspa Łabędzia w Kartuzach
Liczba uczestników: ok. 50 osób
Realizacja Pikniku Wędkarskiego miała na celu m.in. wzrost
świadomości ekologicznej w aspekcie ochrony ekosystemu wód
(impreza promująca eko-świadomość), zachowanie rybackiego
charakteru obszaru LGR Kaszuby oraz promowanie wędkarstwa
na Kaszubach.
Relacja z Pikniku Wędkarskiego…

Konkurs plastyczny „Kaszubska kartka świąteczna”
23 listopada - 12 grudnia 2018 r.
Liczba uczestników: 198 prac z 27 szkół
Konkursu miał na celu rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie
aktywności twórczej z wykorzystaniem akcentów regionalnych,
rozwijanie wrażliwości estetycznej, stworzenie możliwości własnych
dokonań twórczych, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy
dzieci i młodzieży wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej
z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia, a także popularyzacja
twórczości utalentowanych uczniów.
Wyniki konkursu plastycznego…

Partner:
Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich
Kożyczkowianki

Partner:
Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich
Marzëbiónci
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Konkurs kulinarny „Święta z rybką i nie tylko …”
13 grudnia 2018 r., siedziba LGR Kaszuby w Chmielnie
Liczba uczestników finału konkursu: ok. 60 osób
Realizacja konkursu kulinarnego miała na celu promocję kaszubskiej
kuchni regionalnej w oparciu o potrawy rybne z wykorzystaniem
zasobów jezior z obszaru LGR Kaszuby, aktywizację lokalnej
społeczności oraz promowanie wykorzystania zasobów lokalnej
żywności poprzez regionalną gastronomię.
Łącznie do konkursu zgłoszono 57 potraw przez 45 uczestników.
Relacja z Finału Konkursu…

Piknik Rybny z okazji obchodów 10–lecia LGR Kaszuby
4 października 2019 r., siedziba LGR Kaszuby w Chmielnie
Liczba uczestników: ok. 100 osób
Piknik Rybny miał na celu promocję kaszubskiej tradycji rybackiej
oraz dziedzictwa kulturowego Kaszub, promocję kaszubskiej kuchni
regionalnej w oparciu o potrawy rybne z wykorzystaniem zasobów
jezior z obszaru LGR Kaszuby, aktywizację lokalnej społeczności,
w tym członków Stowarzyszenia oraz promocję działalności
LGR Kaszuby z okazji obchodów 10-lecia.
Relacja z uroczystości…
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PROJEKTY WSPÓŁPRACY
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 zakłada działania w zakresie
współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej takie jak projekty
edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej
i gastronomii, wyjazdy studyjne, promocję obszaru LSR oraz rozwój
infrastruktury obszaru. Zaplanowano 5 projektów współpracy na łączną kwotę
dofinansowania 283 360,00 zł.

Edukacja młodzieży
w zakresie gastronomii

Kontynuacja projektu
„Północny Szlak Rybacki”

Zakres:

Tematyka projektów i zakładane efekty ich realizacji
Celem głównym projektu jest rozwój kapitału społecznego,
nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy oraz wymiana informacji
i doświadczeń przez LGR-y – partnerów projektu oraz promocja
i rozwój obszarów zależnych od rybactwa (rozwój i udoskonalenie
Północnego Szlaku Rybackiego).
Operacja jest kontynuacją projektu współpracy realizowanego
w latach 2012 – 2015 przez 9 LGR-ów z Północnej części Polski.
Nawiązana wtedy współpraca zaowocowała stworzeniem produktu
turystycznego „Północny Szlak Rybacki” od Świnoujścia do Orzysza.
W
ramach
Projektu
rozwinięta
i
wzbogacona
zostanie
oferta
Północnego
Szlaku
Rybackiego
m.in.
poprzez
działania informacyjno-promocyjne propagujące ideę Szlaku
oraz doposażenie Centrum Edukacji i Promocji LGR Kaszuby.

Projekt ma na celu rozwój kapitału społecznego, nawiązanie
współpracy,
zdobycie
wiedzy
oraz
wymiana
informacji
i doświadczeń poprzez edukację gastronomiczną młodzieży.
Operacja jest kontynuacją kilku projektów współpracy pomiędzy
LGR Kaszuby, PLGR i LGR z Bułgarii – FLAG Shabla-Kavarna-Balchik.
W ramach LSR kontynuowana będzie współpraca w oparciu
o projekt adresowany do przedstawicieli sektora rybackiego
oraz uczniów szkół gastronomicznych. Projekt ukierunkowany jest
na wymianę doświadczeń oraz wspólne tworzenie podstaw
zwiększających dochody rybackie poprzez rozwijanie łańcucha
dostaw produktów rybackich.

Promocja obszaru

Wyjazdy studyjne dla wędkarzy i rybaków

Edukacja ekologiczna
dzieci i młodzieży
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Głównym celem projektu jest rozwój kapitału społecznego,
nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy oraz wymiana informacji
i doświadczeń poprzez edukację ekologiczną oraz promocję
zachowań proekologicznych.
Projekt ukierunkowany na: rozwijanie zainteresowania otaczającym
światem, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące
zasoby wody, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia
ludzi, zwierząt i roślin.

Planowany
projekt
ma
na
celu rozwój kapitału
społecznego,
nawiązanie
współpracy oraz zdobycie
wiedzy, wymiana informacji
i doświadczeń przez LGR-y –
partnerów projektu, a także
rozwój
i
dywersyfikacja
działalności rybackich.
Projekt ukierunkowany jest na wymianę doświadczeń oraz podjęcie
wspólnych działań na rzecz:
 podnoszenia wartości produktów rybackich i propagowania
innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów
w sektorze rybołówstwa,
 wykorzystania portów rybackich i potencjału lokalnego sektora
rybackiego dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru
LGR,
 organizowania warunków do rozwoju wędkarstwa jako istotnego
czynnika rozwoju lokalnego.
Celem głównym projektu jest rozwój kapitału społecznego,
nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymiana informacji
i doświadczeń oraz promocja obszarów zależnych od rybactwa
poprzez działania ukierunkowane na zachowanie i promocję
dziedzictwa obszaru.
Projekt ukierunkowany jest na wymianę doświadczeń oraz podjęcie
wspólnych działań na rzecz zachowania i promocji lokalnych
tradycji związanych z jeziornym położeniem obszarów lgr-ów:
rybackich,
kulinarnych i rękodzielniczych, które narażone są
na stopniowe zanikanie.
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Cel projektu:

Partnerzy
projektu

Tytuł

Obecnie realizowany jest pierwszy projekt współpracy w zakresie edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży.

Edukacja ekologiczna na obszarach rybackich
– wsparcie prowadzenia spójnej edukacji o regionie

 Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
 Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka
Umożliwienie zdobycia wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń
w zakresie wykorzystania atutów środowiska na obszarach rybackich
i akwakultury oraz wzmocnienie świadomości ekologicznej poprzez
edukację regionalną i ekologiczną, tj.
 organizację 20 zajęć edukacyjnych - stacjonarnych (10 grup
6-12 lat + 10 grup 13-19 lat x 2 godz.= 40 godz.),
 organizację 1 ekologicznego konkursu plastycznego,
 organizację 10 zajęć edukacyjnych terenowych (10 grup
13-19 lat x 1 godz.= 10 godz.),
 organizację 2 wizyt studyjnych na obszar działania partnerów
projektu.

Główne zadania w projekcie

 opracowanie scenariuszy zajęć edukacji ekologicznej
dla czterech grup wiekowych uczniów od 4 do 19 lat
 zakup
niezbędnego
sprzętu
oraz przygotowanie materiałów
edukacyjnych,
W ramach zadania powstała
aplikacja edukacyjna pt. „Jeziora
Kółka Raduńskiego”.
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stacjonarne zajęcia edukacyjne w LGR Kaszuby dla dzieci
z grupy wiekowej 6-12 lat
W ramach zadania przeprowadzono zajęcia ekologiczne
dla 13 grup uczniów ze szkół z obszaru działania LGR Kaszuby.

Główne zadania w projekcie





ekologiczny konkurs
wiekowej 6-12 lat

plastyczny

dla

dzieci

z

grupy

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych.
Mogli do niego przystąpić również uczniowie nie biorący udziału
w zajęciach edukacyjnych. Podzielony został na trzy kategorie
wiekowe: klasy 0-3 i klasy 4-6 oraz klasy 7-8.
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zajęcia edukacyjne w LGR Kaszuby dla dzieci z grupy
wiekowej 13-19 lat
W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie dla uczniów
ze szkół z obszaru działania LGR Kaszuby 10 ekologicznych zajęć
stacjonarnych w LGR Kaszuby oraz 10 zajęć terenowych
m.in. w gospodarstwach rybackich oraz podczas zarybiania jezior.

Główne zadania w projekcie



pokazowe zajęcia edukacyjne na obszarze LGR Kaszuby,
Północnokaszubskiej LGR i Mieleńskiej LGR
W ramach projektu 4 grupy uczestników zajęć z grupy wiekowej
13-19 lat wezmą udział w wyjazdach studyjnych oraz lekcjach
pokazowych na obszarach partnerów projektu. Wizyty studyjne
będą nagrodą za pracę uczniów podczas zajęć w LGR Kaszuby oraz
na zajęciach terenowych.
Lekcje pokazowe mają na celu wymianę doświadczeń
oraz prezentację wdrożonych rozwiązań na obszarze partnerów
projektu.
W ramach współpracy na obszarze LGR Kaszuby odbędą się również
lekcje pokazowe dla grup z obszaru Północnokaszubskiej LGR
i Mieleńskiej LGR.
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CENTRUM PROMOCJI I EDUKACJI LGR KASZUBY

W dniu 29 czerwca 2015 roku
otwarte zostało Centrum Promocji
i Edukacji w Chmielnie prowadzone
przez LGR Kaszuby.
Przy tej okazji po raz pierwszy
odbyła się impreza plenerowa
pn. Święto Piotra Patrona Rybaków.
Nasze Centrum jest miejscem z mnóstwem atrakcji, zabaw i kreatywnych
zajęć warsztatowych, gdzie na gości czekają rybackie gry, zabawy ruchowe,
kalambury, rebusy i konkursy. To miejsce, w którym w sali multimedialnej
/interaktywnej prowadzone są zajęcia edukacyjne m.in. z zakresu ekologii
i ochrony przyrody, a także tematyczne warsztaty plastyczne oraz projekcje
filmów przyrodniczych w 3D.
Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby czynne jest od poniedziałku
do piątku od godz. 10.00 do godz. 16.00.

LGR Kaszuby zaprasza grupy zorganizowane także do udziału w warsztatach
plastycznych np. malarstwo na szkle, ecotorbach, ceramicznych
kubeczkach, drewnianych deskach kuchennych, itp.
Szczegółowa oferta znajduje się na stronie internetowej LGR Kaszuby
w zakładce „Działalność LGR Kaszuby”  „Centrum Promocji i Edukacji
LGR Kaszuby”.
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LICZBA ODWIEDZAJĄCYCH
CENTRUM PROMOCJI I EDUKACJI
LGR KASZUBY:
(OD CHWILI UROCZYSTEGO OTWARCIA
DO DNIA 31.10.2019 r.)

11 789 osób
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LOKALNA GRUPA RYBACKA KASZUBY
ul. P. Bukowskiego 2a
83-333 Chmielno
Tel. 58 684 35 80
http://www.lgrkaszuby.pl/

