
     

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 

 

 

W dniach 14 – 15 grudnia 2012 roku w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego                  

w Barzkowicach odbyło się szkolenie i Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Sieja” , gdzie 

wiodącym tematem była ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów Rybackich                        

i wprowadzenie zmian w tym dokumencie.  

Szkolenie „Aspekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich  Stowarzyszenia 

Sieja – informacja, promocja, aktywizacja, współpraca, ewaluacja” realizowane było ramach 

środka 4.1 Rozwój  obszarów  zależnych  od  rybactwa, w zakresie realizacji  operacji  

polegających  na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności                  

i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony  rozwój  sektora  

rybołówstwa  i  nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. W szkoleniu wzięli udział 

mieszkańcy z obszaru objętego działaniem lokalnej grupy rybackiej Stowarzyszenia „Sieja”, w tym 

przede wszystkim liczni członkowie Stowarzyszenia. 

W pierwszym dniu odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym z Centrum Szkoleń Marleny Płonki, 

który w ramach krótkich warsztatów zasygnalizował zagadnienia związane z autoprezentacją, 

uświadamiając uczestnikom, jak mogą być postrzegani przez innych i jak można samodzielnie 

wpływać na kształtowanie i zmianę własnego wizerunku. Ponadto odbyło się podsumowanie 

warsztatów i konkursu „Inspiracje fotograficzne z obszaru Stowarzyszenia "Sieja", wystawa prac              

i wręczenie przez Prezesa Stowarzyszenia nagród młodzieży uczestniczącej w tej formie 

aktywizacji.  

Na szkoleniu, w ramach podsumowania 2012 roku, zaprezentowane zostały działania 

szkoleniowe, promocyjne i aktywizujące lokalne społeczności oraz realizacja projektów  i plany                

w zakresie środka 4.2, tj. projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Głównym  

punktem szkolenia były zagadnienia dotyczące badania ewaluacyjnego, które były omawiane                 

w pierwszym i drugim dniu spotkania. Ewaluator strategii przedstawił wyniki ewaluacji, 

zaproponował zmiany wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich                            

i w załącznikach oraz poddawał je pod dyskusję z członkami Stowarzyszenia.  Zagadnienia 

omawiane w ramach szkolenia były przygotowaniem uczestników, członków Stowarzyszenia,  do 

podjęcia decyzji na Walnym Zebraniu Członków. 

 

Dziękujemy wszystkim za  uczestnictwo i wyrażenie swoich opinii w dyskusji. 

 

 


