
 

 

 

Strategia rozwoju 

Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” 

 

 

 

 

 
 

Wiązownica-Kolonia 2019 



- 2 - 
 

 

 

Spis treści. 
 

Wstęp. ............................................................................................................................... - 3 - 

Rozdział I. Charakterystyka, diagnoza i analiza organizacji i otoczenia zewnętrznego. ........ - 4 - 

1.1. Geneza, doświadczenie i charakterystyka organizacji .............................................. - 4 - 

1.2. Diagnoza i analiza potencjału organizacji................................................................. - 7 - 

1.3. Diagnoza otoczenia organizacji ............................................................................... - 9 - 

1.4. Analiza otoczenia strategicznego .......................................................................... - 12 - 

1.5. Analiza SWOT organizacji ...................................................................................... - 15 - 

Rozdział II. Założenia strategiczne rozwoju organizacji ..................................................... - 17 - 

2.1.  Misja i wizja organizacji. ........................................................................................... - 17 - 

2.2. Cele strategiczne i operacyjne ................................................................................... - 18 - 

2.3. Działania i harmonogram wdrożenia. ............................................................................ 19 

2.4. Źródła finansowania ...................................................................................................... 21 

Zakończenie. ........................................................................................................................ 22 

Bibliografia. ......................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

Wstęp. 
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” to stowarzyszenie, które powstało aby 

jednoczyć i inspirować ludzi do działania. Misją organizacji jest budzić do aktywności i sprawiać aby ludzie 

uwierzyli, że mają wpływ na rzeczywistość.  

 W celu usystematyzowania i jeszcze lepszej realizacji założonych celów statutowych, niezbędnym 

było opracowanie niniejszej Strategii, co było trudnym, czasochłonnym i wymagającym zaangażowania wielu 

osób zadaniem.  

Prezentowana Strategia jest dokumentem o charakterze planistycznym, adresowanym do członków 

stowarzyszenia oraz całej lokalnej społeczności z obszaru działania Stowarzyszenia.  

Z tej też przyczyny została tak opracowana, aby jej treść zawierała cele i kierunki działania 

Stowarzyszenia, które przyczynią się do aktywizacji społeczności wiejskich, przede wszystkim poprzez 

włączanie się różnych partnerów i mieszkańców do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw oddolnych.   

Dokument jest merytorycznie spójny z założeniami zawartymi w dokumentach strategicznych 

Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, powiatu staszowskiego, gminy Staszów, a także w Gminnym Programie 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Staszów i Lokalnym Planem Rewitalizacji Gminy Staszów. 

Kierowanie organizacją pozarządową w  sposób niezaplanowany może spowodować, że organizacja 

nie będzie rozwijać się prawidłowo. Bez jasno określonej strategii i braku wizji  rozwój organizacji może 

zostać zahamowany lub też wymknie się spod kontroli, podążając w nieoczekiwanym kierunku. Nawet, jeżeli 

organizacja podejmie się realizacji wielu nowych działań, programów i  projektów, brak profesjonalnej 

strategii rozwoju zwiększy jedynie zagrożenie i prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Dlatego też 

opracowanie strategii działania powinno być  kluczowym działaniem każdej organizacji pozarządowej. 

Celem standaryzacji w obszarze wyznaczania strategii rozwoju jest:  

– określenie misji i wizji organizacji pozarządowej,  

– optymalizacja wydajności i efektywności w gospodarowaniu zasobami organizacji,  

– integracja wszystkich elementów działalności statutowej i administracyjnej w jedną sprawnie 

działającą całość,  

– określenie metod i narzędzi niezbędnych do zarządzania strategicznego i operacyjnego organizacją, 

– usprawnienie i profesjonalizacja procesu planowania strategicznego,  

– pomoc w wypracowaniu dokumentów strategicznych, które będą miały praktyczne zastosowanie 

na terenie stowarzyszenia,  

– dążenie do realizacji celów statutowych, do osiągnięcia których organizacja została powołana,  

– kształtowanie wizerunku zewnętrznego stowarzyszenia lub fundacji jako organizacji profesjonalnej 

i dobrze zarządzanej, która dokładnie wie, do czego dąży. 
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Rozdział I. Charakterystyka, diagnoza i analiza organizacji i otoczenia 

zewnętrznego. 

1.1. Geneza, doświadczenie i charakterystyka organizacji. 
 

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” powstało 18 kwietnia 2013 roku w 

Wiązownicy-Kolonii. Genezą powstania Stowarzyszenia była potrzeba rozwoju najbliższej okolicy i wzięcia 

większej odpowiedzialności za przyszłość własną i przyszłych pokoleń. Misja organizacji jest określona i 

zapisana na stronie internetowej, gdzie czytamy: 

 „Dolina Kacanki to stowarzyszenie, które powstało aby jednoczyć i inspirować ludzi do działania. Naszą misją 

jest budzić do aktywności i sprawiać aby ludzie uwierzyli, że mają wpływ na rzeczywistość. Dolina Kacanki to 

ludzie i wyjątkowe miejsce na ziemi, razem sprawimy, że połączy nas nie tylko rzeka ale działanie dla dobra 

wspólnego. 

 Nasza organizacja nie zawęża się tylko do jednej wioski, ale swoim zasięgiem obejmujemy całą            Dolinę 

Kacanki, która zasługuję na lepsze poznanie, a co za tym idzie zachowanie jej unikatowych walorów. Nasza 

rzeka leży w obszarze Natura 2000 i jest wyjątkowym miejscem w powiecie staszowskim i województwie 

świętokrzyskim. Jednym z podstawowych celów naszego Stowarzyszenia jest aktywizacja i integracja 

społeczności tu mieszkającej. Rokrocznie organizujemy EKO FESTYN i rajd rowerowy Tour de Kologne. Dzięki 

nam setki dzieciaków podnosi wiedzę o naszej historii i przyrodzie oraz zdobywa liczne nagrody. Rzeka, która 

nas łączy ma długość prawie 34 kilometrów, wierzymy że nie będzie nas łączyć tylko rzeka, ale także wspólne 

działanie i wizja przyszłości.”1 

Stowarzyszenie Dolina Kacanki  dysponuje (użyczenie) lokalem na parterze z zapleczem socjalnym o 

powierzchni ponad 70 m2 w Wiązownicy-Kolonii w gminie Staszów. Na piętrze znajduje się świetlica 

Jutrzenka wyposażona w sprzęt komputerowy i sportowy, który może służyć  do realizacji celów statutowych. 

Poza tym siedziba Stowarzyszenia sąsiaduje z Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia oraz filią Biblioteki Publicznej 

dzięki czemu jest bezpośredni kontakt z potencjalnymi partnerami i miejscami działań uczestników działań 

Doliny Kacanki. 

Dzięki realizacji wielu projektów Stowarzyszenie dysponuje sprzętem komputerowym, aparatami 

cyfrowymi, rzutnikami, ekranami i sprzętem AGD. Organizacja ma dostęp do dobrze wyposażonej kuchni 

oraz sali szkoleniowej. W skład zarządu wchodzą osoby doświadczone w pracy społecznej i posiadający duże 

zaufanie społeczne (ksiądz proboszcz, była dyrektorka szkoły, sołtys, lokalna liderka, była kierowniczka OPS). 

W szeregach stowarzyszenia jest m.in. skarbniczka powiatu staszowskiego, była pracownica kuratorium i 

harcmistrzyni. Dzięki temu łatwiej jest pozyskiwać organizacji wolontariuszy i partnerów. 

 

 

Główne działania organizacji są oparte są o 4 filary:  

1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa lokalnego (historycznego i przyrodniczego). 

2. Tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej. 

3. Wzmacnianie, integracja i aktywizowanie środowiska lokalnego (grupy nieformalne,  sołectwa, 

lokalne organizacje pozarządowe). 

4. Ekonomizacja i rozwój organizacji (fundraising, odpłatna działalność statutowa, szkolenia innych 

podmiotów, turystyka, wioska tematyczna, promocja trzeciego sektora). 

                                                             
1 Źródło: http://www.dolinakacanki.pl/ 

http://www.dolinakacanki.pl/
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Cele statutowe pokrywają się z głównymi działaniami w obszarze zachowania i popularyzacji dziedzictwa 

lokalnego: 

1. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,  

2.  wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie tradycji, popularyzację 

dziedzictwa kulturowego, duchowego i kulinarnego,  

3. upowszechnianie wiedzy o historii regionu, 

4. poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja,  

5. ochrona zabytków i trwałego dziedzictwa kulturowego regionu, 

      Stowarzyszenie swoje cele w zakresie zachowanie i popularyzacja dziedzictwa historycznego i 

przyrodniczego realizuje poprzez zbieranie archiwaliów wśród lokalnej społeczności (opowieści, zdjęcia, 

dokumenty, przedmioty) oraz przeprowadzenia kwerend w archiwach, muzeach i kancelariach parafialnych. 

Działania te mają charakter ciągły, a ich efektem jest robocza wersja historii parafii i kilku okolicznych wiosek. 

Poza tym organizacja dysponuje bardzo licznym materiałem źródłowym, który potrzebuje skatalogowania i 

opracowania do dalszego wykorzystania. Stowarzyszenie bierze udział w programie realizowanym przez 

Ośrodek Karta dotyczącym archiwów społecznych. Dwóch członków Zarządu przeszło odpowiednie szkolenie 

w jaki sposób tworzyć Otwarty System Archiwizacji, ale brakuje mocy pracowniczych aby wprowadzić 

wszystkie dane i odpowiednio je opracować.  

Poza tym w ramach odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenie wydało  Przewodnik 

turystyczny po Dolinie Kacanki, gdzie zostały zawarte elementy historii regionu, turystyki i ochrony przyrody. 

Stowarzyszenie wsparło także grupę nieformalną, która w ramach lokalnego FIO zebrała, opracowała i 

wydała album starych zdjęć. Z inicjatywy Stowarzyszenia powstała broszura z historią szkolnictwa i szkoły z 

terenu Wiązownicy-Kolonii. 

      Tworzenie przyjaznej przestrzeni, wzmacnianie i aktywizowanie środowiska lokalnego  Stowarzyszenie 

Dolina Kacanki realizuje poprzez:  

1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.  

2. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

3. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz dobroczynności, sportu, 

czytelnictwa, sztuki, kultury, edukacji, ekologii, oświaty i ochrony zdrowia. 

4. Poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja. 

Cele te oparte są głównie na działaniach projektowych,  dzięki którym organizacja ma dofinansowanie 

do tworzenia przyjaznej przestrzeni dla ludzi i wzmacnianiu potencjału społecznego. Dolina Kacanki ściśle 

współpracuje z sołectwami, lokalnymi organizacjami i grupami nieformalnymi dzięki czemu przestrzeń 

wiejska zmienia się z każdym rokiem (murale, bulodrom sołecki, miejsca integracji i wypoczynku, siłownia 

wiejska). Każdego roku stowarzyszenie organizuje EKO FESTYN, którego celem jest popularyzacja ekologii, 

zrównoważonego rozwoju i aktywne spędzanie wolnego czasu. W ramach imprezy przeprowadzane są 

konkursy oraz zbiórka elektrośmieci. Od 2013 do 2019 roku zebrano blisko 10 ton elektro odpadów. Poza 

tym końcem wakacji Dolina Kacanki organizuje rajd rowerowy Tour de Kologne, który popularyzuje sport, 

rodzinne spotkania i walory przyrodnicze oraz historyczne naszego regionu. Przy tej okazji Stowarzyszenie 

współpracuje z PTTK Koło Grodzkie w Staszowie, Klub Rowerowy, Komendą Powiatową Policji w Staszowie, 

Pałacem Dzięki w Wiązownicy Kolonii, powiatem staszowskim i gminą Staszów. Zarówno EKO FESTYN jak i 

Tour de Kologne są realizowane jako zadania publiczne gminy Staszów. 

W ramach aktywizacji społecznej Stowarzyszenie Dolina Kacanki zrealizowało projekt Sieć Sołeckich Stron 

(Fundacja Dobra Sieć), który polegał na utworzeniu stron internetowych i profili społecznościowych 

kilkunastu sołectw. Praca opierała się głównie na działaniu wiejskich wolontariuszy. 
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Stowarzyszenie Dolina Kacanki zrealizowało projekt infrastrukturalny w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich polegający na budowie boiska wraz z bieżniami w miejscowości Kurozwęki. Dzięki tej 

inwestycji organizacja zdobyła bogate doświadczenie i  jeszcze większe zaufanie  gminy Staszów i Urzędu 

Marszałkowskiego w Kielcach. Koszt inwestycji to ponad 325 tysięcy złotych. 

W ramach zadania publicznego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stowarzyszenie 

utworzyło Klub Integracji Społecznej.  Głównym celem KIS jest zaktywizowanie 12 osobowej grupy 

mieszkańców gminy Staszów zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań reintegracji 

społecznej i zawodowej w utworzonym Klubie Integracji Społecznej. W pracy ze wszystkimi osobami zostaną 

kompleksowo wykorzystane instrumenty aktywnej integracji ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów 

o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. 

Objęcie tej grupy wsparciem specjalistycznym realizowanym w ramach rozszerzonego lokalnego 

programu reintegracji społeczno-zawodowej, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji przez 

realizację działań integrujących, aktywizujących i reintegrujących społecznie oraz zawodowo.  

W ramach programu Pomoc to Moc Fundacji PZU Stowarzyszenie Dolina Kacanki w 2019 roku pozyskało 

środki na Wiejską Strefę Aktywności. Projekt jest w trakcie realizacji i dotyczy aktywizacji  mieszkańców do 

działań na rzecz  poprawy wizerunku miejscowości, a zarazem wyzwolenie postaw gotowych do dalszych 

działań na rzecz dobra wspólnego. Spośród wszystkich miejsc przestrzeni publicznej  wymagających poprawy 

estetyki wybrano obszar będący wizytówką miejscowości. Prace będą poprzedzone konsultacją z dziećmi i 

młodzieżą w sprawie wyglądu i funkcji  miejsca. Wspólnymi siłami przy wsparciu ekspertów powstanie 

wielofunkcyjny plac ze sztuczną nawierzchnią dzięki czemu nie będziemy zależni od warunków pogodowych, 

bowiem grunt będzie zawsze gotowy i bezpieczny do gry.  

Dzięki zamontowaniu w tulejach słupków do siatki i stojaków do koszykówki będziemy mogli szybko 

zmieniać charakter tego miejsca w zależności od potrzeb. Raz będzie to arena zmagań sportowych a po 

wymontowaniu urządzeń mobilnych będzie to miejsce integracji tanecznej.   

W ramach projektu Stowarzyszenie zamierza także w lokalnej świetlicy i szkole podstawowej 

przeprowadzić spotkania, prelekcje i warsztaty w  zakresie zdrowego żywienia, ruchu i aktywnego spędzania 

wolnego czasu. Zajęcia będą dla dzieci jak również dla rodziców i całych rodzin. Projekt także zakłada 

partnerstwo ze świetlicą Jutrzenka, dzięki czemu 13 świetlic z gminy Staszów będzie mogło wziąć udział w 

turnieju świetlic w badmintona, mini siatkówkę czy zmagania w rzucie do kosza.  

 

          Ekonomizację i rozwój organizacji i wspieraniu innych podmiotów w tym zakresie Dolina Kacanki opiera 

o następujące cele: 

1. Wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,  

2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

3. Działalność wydawniczą i informacyjną, 

4. Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo,  

5. Organizację imprez i akcji promocyjnych,  

6. Organizacja wypoczynku, wycieczek, spływów, rajdów, 

7. Działalność edukacyjną i dydaktyczną, 

8. Współpraca z innymi organizacjami. 

 

Realizacja celów polega m.in. dzięki odpłatnej działalności statutowej w ramach, której zdobywamy 

środki na społeczną działalność. Działania te mają charakter akcyjny i są mało systematyczne. Największe 

przychody uzyskujemy z działalności wydawniczej, aktywizacji seniorów w DPS,  organizacji wizyt studyjnych 

i warsztatów w ramach testowania wioski tematycznej, ze sprzedaży przedmiotów darowizny. W skali 6 lat 
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suma przychodów z tego tytułu to około 25 tysięcy zł. Jest to zdecydowanie za mało na miarę naszych potrzeb 

i możliwości.  

Nasza organizacja bierze udział w Programie Sektor 3.0 realizowanym przez Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego posiadając w swoich szeregach Mobilnego Doradcę. To osoba, która łączy w 

sobie pasję odkrywania nowych technologii i dzielenia się wiedzą z innymi. Doradcy działają w całej Polsce. 

Organizują szkolenia, prowadzą webinaria, udzielają indywidualnych porad organizacjom non profit: uczą 

pozyskiwania funduszy w Internecie, podpowiadają, jak skutecznie promować się w mediach 

społecznościowych, pomagają dobrać odpowiedni sprzęt. Mobliny Doradca z Doliny Kacanki działa głównie 

na terenie powiatu staszowskiego, czasem w powiecie opatowskim i sandomierskim. Wspiera lokalne 

organizacje, grupy nieformalne ale świadczy także usługi dla naszej organizacji zajmując się głównie stroną 

internetową i komunikacją. Poza tym prowadzi warsztaty nie tylko związane z nowymi technologiami, ale 

także dotykające strategii działania organizacji, budowania zespołu i motywacji.  

Stowarzyszenie Dolina Kacanki ma także doświadczenie w przeprowadzaniu zbiórek publicznych oraz 

internetowych.  

 

1.2.  Diagnoza i analiza potencjału organizacji (zasoby ludzkie, techniczne, 

kapitał społeczny, podmioty współpracujące, relacje, rola w środowisku, 

realizowane działania lub projekty). 
 

Stowarzyszenie Dolina Kacanki przez 7 lat działalności posiada ugruntowaną pozycję w regionie. 

Dzięki realizacjom wielu projektów organizacja posiada niezbędny sprzęt do realizacji celów 

statutowych. Poprzez współpracę z organizacjami, samorządami i instytucjami Stowarzyszenie cieszy się 

zaufaniem i dość często realizuje projekty w partnerstwie. Organizując rokrocznie dwie kluczowe 

imprezy EKO FESTYN i Tour de Kologne Stowarzyszenie na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń 

regionu. Dzięki temu przez lata została zbudowana trwała społeczność skupiona wokół Doliny Kacanki. 

Stowarzyszenie Dolina Kacanki posiada rozpoznawalne logo, stronę internetową i profil społeczności 

owy. Działania promocyjne i komunikacja są dobrze rozwinięte, głównie poprzez media społecznościowe 

i zaprzyjaźnione media. Strona na Facebooku skupia ponad 2000 fanów, a tygodniowo informacja o 

działaniach organizacji dociera średnio do  3000 odbiorców. Jest to realny potencjał, który 

Stowarzyszenie często wykorzystuje. 

Główne działania Stowarzyszenia Dolina Kacanki obejmują Wiązownicę –Kolonię i gminę Staszów. Wieś 

Wiązownica Kolonia leży na Wyżynie Sandomierskiej w województwie świętokrzyskim.  Pierwsze wzmianki 

o naszej miejscowości datujemy na 1255 rok. Miejscowość jest rozległa i obejmuje blisko 1200 ha, w tym 

kilka przysiółków o ciekawych, gwarowych nazwach (Wronio Góra, Zomłynie, Graniecznik, Browary, 

Kopanina).  

 Wiązownica Kolonia była wsią królewską, dzięki czemu prężnie się rozwijała (folwark, browar, 

wapiennik) i zachowały się liczne dokumenty z tego okresu. Od wielu wieków była tutaj parafia, zachowały 

się trzy cmentarze, mamy kościół i plebanię z pierwszej połowy XIX wieku.  

 W 1909 roku wybudowano drewniana szkołę, która została rozbudowana w 1938 i w tej formie 

zachowała się do dzisiaj. Tysiące osób uczyło się w niej i rozpoczynało swoją edukację.  

 We wsi znajduje się eklektyczny pałac z pierwszej połowy XIX wieku, który obecnie jest remontowany 

i niebawem zostanie udostępniony do użytkowania. Przy pałacu znajduje się 600 letni dąb i zespół parkowy 

z malowniczymi wąwozami. 
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 Poza bogatą historią mamy także piękną przyrodę z doliną rzeki Kacanki na czele, która to dolina jest 

włączona do sieci Natura 2000 (Ostoja Żyznów). Liczne pagórki, czysta rzeka, lasy, rozległe łąki i torfowiska 

powodują wyjątkowość tego miejsca. 

We wsi znajdowała się kopalnia torfu, która obecnie zalana jest wodą i tworzy malownicze jeziorko.  

Wieś ma bardzo bogatą kulturę i historię oraz wyjątkowe walory przyrodnicze, które organizacja chce 

wykorzystać w przyszłości tworząc wioskę tematyczną. 

Dolina Kacanki ma już doświadczenie we wdrażaniu usług przyszłej wioski tematycznej, bowiem brała 

udział w projekcie realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z 

Funduszy EOG. 

Wioski tematyczne – czyli wsie z motywem przewodnim – to innowacyjny sposób na ożywienie 

gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi 

tematycznych – budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej 

miejscowości – pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi. 

Dotychczas działające oddzielnie gospodarstwa agroturystyczne łączą siły i wspólnie tworzą markę 

miejscowości i lokalnych produktów. 

Organizacja w swojej ofercie organizuje warsztaty malowania i grawerowania na szkle, tworzenia 

biżuterii naturalnej oraz szybki kurs kaligrafii i czerpania papieru. 

Bardzo ważnym działaniem w perspektywie rozwoju organizacji i całego regionu jest ocalenie i 

przywrócenie funkcji społecznej budynku starej, drewnianej szkoły z 1909 roku. Sukcesywnie od 6 lat 

członkowie stowarzyszenia zabezpieczają i małymi krokami odkrywają przed społecznością magię tego 

miejsca. Robią to głównie za sprawą małych projektów Działaj Lokalnie, FIO, Moje miejsce na ziemi czy 

pracy wolontariuszy i środków własnych. Sam budynek jak i teren wokół wymaga wielkiego nakładu 

środków. Jest to  wyjątkowa budowla na skalę szerokiego regionu , który mógłby służyć jako Centrum 

Edukacji Przyrodniczej i Kulturowej, gdzie kultura traktowana jest bardzo szeroko jako lokalne 

dziedzictwo, historia, tradycja,  architektura  z wykorzystaniem lokalnych zasobów.  Tuż obok starej 

szkoły znajduje się jedyna w regionie latarnia leśna, kamienny obelisk prawdopodobnie z XVII wieku. W 

ramach małych grantów zabezpieczono przed degradacją ten obiekt i udostępniono szerszej rzeszy 

odbiorców. 

Poza tym budynek mógłby służyć jako centrum aktywności dla lokalnych organizacji, grup 

nieformalnych i mieszkańców, którzy chcieliby aktywnie i kreatywnie spędzić czas oraz dowiedzieć się 

więcej o tworzeniu i funkcjonowaniu wioski tematycznej. 

Duża kubatura budynku, rozległość przyległego ternu, boiska, starej latarni leśnej powoduje, iż obiekt 

ten mógłby przyjmować gości z zewnątrz  (szkoły, wycieczki, wizyty studyjne) i prowadzić zajęcia 

edukacyjno-kulturalne, a tym samym dać zatrudnienie części mieszkańcom w ramach wioski 

tematycznej. Remont budynku, adaptacja pomieszczeń i otoczenia (ławki, aleje, parking, założenie sadu 

ze starymi odmianami drzew owocowych) przyczyniłby się powstania  wiejskiego centrum spotkań oraz 

bazy turystycznej z żywą lekcją historii.  

W ramach Centrum powstałaby Retro Klasa, gdzie na bazie starych ławek, sprzętów i pomocy  

naukowych (które posiadamy) powstałaby swoista żywa lekcja historii. Dzieci i młodzież na  pokazowej 

lekcji uczyłyby się pisania stalówkami przy lampie naftowej, czerpania papieru i  poznałyby życie wiejskiej 

szkoły z początku XX wieku. Byłoby to jedyne w swoim rodzaju żywe muzeum szkolnictwa wiejskiego. 

Kolejna sala byłaby wykorzystywana do edukacji przyrodniczej i ekologicznej poprzez interaktywne 

prezentacje bogactwa flory i fauny, głównie w obrębie Natury 2000 Ostoja Żyznów. 

Dzięki zainstalowanej instalacji OZE (gruntowa pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory 

słoneczne, mini wiatrak turbinowy,) koszty ogrzewania i energii elektrycznej byłyby znacznie niższe, a 



- 9 - 
 

jednocześnie instalacje te byłyby elementem edukacji ekologicznej i pokazywały praktyczne 

wykorzystanie OZE. W jednej z sal można by modelowo pokazywać te mechanizmy  w skali mikro, tak 

aby dzieci i młodzież mając odniesieni do praktycznego wykorzystania mogła lepiej zrozumieć idee 

odnawialnych źródeł. 

Jedna z sal mogłaby być wykorzystana jako filia biblioteki, która obecnie  znajduję się w prywatnym 

domu. Dzięki temu gmina utrzymywałaby budynek posiadając w nim swoją jednostkę. 

Ostatnia z dużych sal można wykorzystać jako izba pamięci działalności naszych przodków, czyli 

pokazywać dawne sprzęty domowe i używane w gospodarstwie.  

Poza tym tętniąca życiem szkoła przyciągałaby okoliczne organizacje i grupy nieformalne, które 

mogłyby znaleźć u nas miejsce na realizację swoich pomysłów.    

W ramach działań wokół starej szkoły wyremontowano dwie sale tworząc w nich jedyną w 

województwie Retro Klasę, gdzie prowadzone są żywe lekcje historii. W drugiej sali są organizowane  

warsztaty czerpania papieru. W ramach projektu także zagospodarowano teren tworząc chodnik i 

kwietne rabaty. 

Tworząc szeroką koalicję na rzecz ocalenie starej szkoły Dolina Kacanki współpracuje z gminą Staszów, 

Wiejskim Klubem Sportowym w Wiązownicy Kolonii, sołectwem Wiązownica Kolonia, parafią Wiązownica, 

Ośrodkiem Karta, Placówką Wsparcia Dziennego w Staszowie, Szkołą Podstawową w Wiązownicy Dużej.  

 

1.3. Diagnoza otoczenia organizacji (położenie geograficzne lub opis środowiska, 

w którym funkcjonuje, otoczenie np. demograficzne, gospodarcze, 

infrastrukturalne, przyrodnicze, kulturowe, instytucjonalne itp. w 

zależności od profilu organizacji). 
 

Główne działania Stowarzyszenia Dolina Kacanki obejmują Wiązownicę –Kolonię i gminę Staszów. Wieś 

Wiązownica Kolonia leży na Wyżynie Sandomierskiej w województwie świętokrzyskim.  Pierwsze wzmianki 

o naszej miejscowości datujemy na 1255 rok. Miejscowość jest rozległa i obejmuje blisko 1200 ha, w tym 

kilka przysiółków o ciekawych, gwarowych nazwach (Wronio Góra, Zomłynie, Graniecznik, Browary, 

Kopanina).  

 Wiązownica Kolonia była wsią królewską, dzięki czemu prężnie się rozwijała (folwark, browar, 

wapiennik) i zachowały się liczne dokumenty z tego okresu. Od wielu wieków była tutaj parafia, zachowały 

się trzy cmentarze, mamy kościół i plebanię z pierwszej połowy XIX wieku.  

 W 1909 roku wybudowano drewniana szkołę, która została rozbudowana w 1938 i w tej formie 

zachowała się do dzisiaj. Tysiące osób uczyło się w niej i rozpoczynało swoją edukację.  

 We wsi znajduje się eklektyczny pałac z pierwszej połowy XIX wieku, który obecnie jest remontowany 

i niebawem zostanie udostępniony do użytkowania. Przy pałacu znajduje się 600 letni dąb i zespół parkowy 

z malowniczymi wąwozami. 

 Poza bogatą historią mamy także piękną przyrodę z doliną rzeki Kacanki na czele, która to dolina jest 

włączona do sieci Natura 2000 (Ostoja Żyznów). Liczne pagórki, czysta rzeka, lasy, rozległe łąki i torfowiska 

powodują wyjątkowość tego miejsca. 

We wsi znajdowała się kopalnia torfu, która obecnie zalana jest wodą i tworzy malownicze jeziorko.  

Wieś ma bardzo bogatą kulturę i historię oraz wyjątkowe walory przyrodnicze.  



- 10 - 
 

Gminę Staszów w 2013 r. zamieszkiwało 26 436 osób, z czego w mieście mieszkało  15 384 osób, a na 

obszarze wiejskim 11 052 (wykres 1). Gęstość zaludnienia w gminie  wyniosła 116 osób/km2, w Staszowie – 

572 osoby/km2, zaś na obszarach wiejskich 55 osób/km22 

Gmina Staszów to obszar szczególnie atrakcyjny pod względem ukształtowania terenu, jak również 

walorów krajobrazowych. Potwierdzeniem tego są liczne formy ochrony przyrody obecne na terenie gminy. 

Najbardziej obszerną formą pokrywającą 1/3 powierzchni gminy stanowi Jeleniowsko-Staszowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu. Na uwagę zasługuje również zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Golejów” oraz 

dwa Obszary Natura  

20002. W Gminie Staszów odnajdziemy również znaczną liczbę pomników przyrody w postaci drzew 

rosnących pojedynczo oraz w skupiskach. Na uwagę zasługuje duża liczba obiektów znajdujących się na 

obszarze gminy uznanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za zabytkowe. Do rejestru 

obiektów zabytkowych wpisane są 24 obiekty, a wśród nich 4 parki: w Kurozwękach, Staszowie, Wiśniowej i 

Wiązownicy Kolonii.3 

Głównymi instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną w gminie Staszów są Staszowski 

Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie. Celem Ośrodka jest prowadzenie  

wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz  

upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. Do podstawowych zadań placówki należy  

m.in. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, tworzenie 

warunków  dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, 

organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów oraz imprez artystycznych, rozrywkowych 

i turystycznych; nadzorowanie, organizowanie i koordynowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej. 

Ośrodek zajmuje się także gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem zbiorów kultury 

materialnej, dzieł sztuki oraz dokumentów dotyczących historii i teraźniejszości Staszowa i okolic.  

W ramach stałej działalności kulturalnej Staszowski Ośrodek Kultury oferuje dzieciom i młodzieży 

zajęcia w sekcjach plastycznej i teatralnej, uczestnictwo w klubach: kolekcjonera, matematyki, gier 

fabularnych i piosenki, kursy tańca, możliwość indywidualnej nauki gry na instrumentach muzycznych. Do 

osób starszych, w wieku 50+, adresowana jest oferta Klubu Inicjatyw Twórczych. Na terenie gminy Staszów 

odbywa się wiele imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, których organizatorami są zarówno 

władze gminy, jak i lokalnie działające organizacje, a nawet prywatni przedsiębiorcy.4 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie zajmuje się zaspokajaniem potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych mieszkańców gminy oraz gromadzeniem materiałów na temat regionu. Placówka dysponuje 

zróżnicowanym, regularnie uzupełnianym księgozbiorem, poza książkami obejmującym różnorodne 

czasopisma. 

Biblioteka jest również organizatorem lekcji bibliotecznych, konkursów, a także warsztatów, jak np. 

„Senior w Internecie”. Ponadto uczestniczy w innowacyjnym projekcie pn. „Młodzi Gospodarze”, mającym 

na celu kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez utworzenie Młodzieżowych Rad 

Sołeckich.  

Biblioteka wraz z filiami bierze udział w projekcie pn. „Dyskusyjne Kluby Książki”, będącym 

elementem wieloletniego ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa, objętego patronatem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem „Klubu” jest kształtowanie na spotkaniach otwartych postaw 

czytelniczych, popularyzowanie książki i czytelnictwa, kreowanie mody na czytanie oraz promowanie 

aktywnego udziału w życiu literackim, m.in. poprzez interesujące dyskusje. Biblioteka jest także lokalnym 

                                                             
2 Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów  na lata 2015–2025, s. 4. 
3 Tamże. 
4 Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Staszów  na lata 2016-2020, s. 28. 
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inspiratorem ogólnopolskich akcji, np. pn. „Narodowe czytanie” czy „Cała Polska czyta dzieciom”. Działalność 

kulturalną w gminie uzupełnia oferta świetlic wiejskich, będących miejscem integracji lokalnej społeczności.5 

Działalnością w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku na terenie gminy Staszów zawiaduje 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie. Do jego zadań należy m.in. organizowanie i współorganizowanie 

imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz festynowym, administrowanie obiektami i urządzeniami 

sportowymi i rekreacyjnymi, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, udostępnianie bazy sportowej i 

rekreacyjnej mieszkańcom gminy Staszów, a także klubom i związkom sportowym, szkołom, 

stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom społecznym oraz prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i 

młodzieży.  

W ramach stałej działalności Ośrodek oferuje dzieciom i młodzieży zajęcia w sekcjach: badmintona, 

piłki ręcznej, lekkoatletycznej, piłki koszykowej, tenisa stołowego, rekreacyjno-sportowej oraz strzeleckiej.  

Działalność sportową OSiR-u uzupełniają lokalne kluby, zespoły i drużyny sportowe. 

W gminie Staszów funkcjonuje ponad 80 organizacji pozarządowych. Samorząd gminy posiada 

„Roczny Program Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, w oparciu o który ma możliwość podejmowania z nimi 

współpracy w formach finansowych i pozafinansowych. 

Na terenie gminy Staszów działa ośrodek Działaj Lokalnie  program Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych zagadnień o 

charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach 

których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. 

Kolejną organizacją organizującą konkursy grantowe na terenie gminy Staszów jest Lokalna Grupa 

Działania „Białe Ługi. Misja Lokalnej Grupy Działania definiuje sposób działania społeczności lokalnej 

zamieszkującej obszar, który podlega analizie w Lokalnej Strategii Rozwoju. Główne zadania LGD to 

inicjowanie przedsięwzięć określonych w LSR poprzez aktywizowanie wszystkich lokalnych podmiotów 

publicznych, społecznych i gospodarczych, które dzięki wykorzystaniu środków oferowanych przyczynią się 

do rozwoju społeczno - gospodarczego omawianego obszaru. Ponadto Lokalna Grupa Działania jest także 

realizatorem własnych projektów, zmierzających do rozwoju obszaru, upowszechniania jego walorów, 

ułatwiania współpracy partnerów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

W promieniu 30 km od siedziby Stowarzyszenia znajdują się ośrodki miejskie (Staszów, Sandomierz, 

Tarnobrzeg i Połaniec) dobrze skomunikowane z Wiązownicą – Kolonią, dzięki czemu organizacja ma 

potencjalnie łatwy dostęp do przyszłych klientów. 

 W perspektywie utworzenia wioski tematycznej ważne jest, iż w najbliższej okolicy znajdują się duże 

ośrodki turystyczne i rekreacyjne takie jak Sandomierz, Kurozweki, Baranów Sandomierski, Ujazd, zalew 

Chańcza, Jezioro Tarnobrzeskie, Golejów. Dzięki temu naturalny ruch turystyczny może generować w 

przyszłości profity dla Stowarzyszenia Dolina Kacanki, które już teraz posiada bogatą ofertę inną niż wyżej 

wymienione ośrodki.  

 

 

                                                             
5 Tamże, s. 30. 
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1.4. Analiza otoczenia strategicznego (analiza najważniejszych dokumentów 

strategicznych z poziomu miejscowości np. plan rozwoju wsi, plan 

rewitalizacji, strategia rozwoju gminy/miasta/powiatu/województwa, 

strategia rozwiązywania problemów społecznych, itp.). 
 

   

Na podstawie dostępnych dokumentów strategicznych, które swoim zasięgiem obejmują działalność 

Stowarzyszenia Dolina Kacanki można znaleźć szereg zapisów, które są bliskie misji i wizji organizacji. 

Strategia Rozwoju Lokalnego  Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 zakłada cel ogólny: LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami 

mieszkańców. Z tego celu ogólnego wynikają 3 cele szczegółowe: 

  

1. Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

Przedsięwzięcia celu szczegółowego odpowiadają za niwelowanie problemu jakim jest niska 

przedsiębiorczość mieszkańców oraz wysoki wskaźnik bezrobocia za pomocą mocnej strony – 

walorów turystycznych. Przedsięwzięcia realizowane będą przy zaangażowaniu różnych sektorów. 

Działanie w postaci wybudowania lub zmodernizowania niekomercyjnej infrastruktury wpłynie na 

atrakcyjność obszaru  

pod względem turystycznym oraz umożliwi powstanie obiektów, które będą mogły służyć do 

gospodarowania czasu wolnego mieszkańcom poprzez organizację wydarzeń (głównie przez 

organizacje społeczne).6 

2. Pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców. 

Pobudzenie przedsiębiorczości, która jest niższa niż w porównywanych jednostkach 

terytorialnych, wpłynie na polepszenie sytuacji na rynku pracy i dochodowość mieszkańców, a co za 

tym idzie – podniesienie jakości życia. Szczególne uwzględnienie poprzez dedykowanie 

przedsięwzięcia Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35. 

roku życia przełoży się na zahamowanie zjawiska depopulacji, na którą w dużej mierze wpływa 

emigracja zarobkowa ludzi młodych, a która jest ogromnym problemem. 7  Przedsiębiorczość 

rozumiemy tu także w odniesieniu do ekonomizacji organizacji pozarządowych. 

3. Wsparcie realizacji pasji mieszkańców i turystów. 

Rozwijanie pasji mieszkańców odzwierciedli się w istocie inicjatyw oddolnych oraz pozwoli 

uświadomić, jak ogromny wpływ na rozwój regionu ma społeczeństwo obywatelskie (szczegółowy 

opis rozdział III.2). W celu szczegółowym 1.3 ujęto przedsięwzięcia, które oprócz wpływu na 

zagospodarowanie czasu wolnego, w tym rozwijaniu pasji mieszkańców i turystów przyczynią się do 

podnoszenia wiedzy i kompetencji oraz promocji obszaru, a także uatrakcyjnienia oferty turystycznej. 

Realizacja przedsięwzięcia Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów – 

prozdrowotność, spowodowana jest potrzebą realizacji zadań, w ramach  

których nastąpi wsparcie działań aktywnego, zdrowego wypoczynku.8 

 

 

                                                             
6 Strategia Rozwoju Lokalnego  Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020, s. 28. 
7 Tamże, s.28-29. 
8 Tamże, s.29. 
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Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2020. Cel strategiczny: Rozwój nauki 

i oświaty, upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia. Troska o zachowanie dóbr kultury. 

 

Działania zmierzające do zachowania dóbr kultury, zapobieganie dewastacji zabytków i 

pomników przyrody. Prowadzenie działalności edukacyjnych i promocyjnych dotyczących 

dziedzictwa kulturowego. Budowa ścieżek edukacyjnych. Stworzenie dzieciom i młodzieży warunków 

kształcenia na poziomie krajów europejskich z uzupełnieniem oferty szkolnej zajęciami 

pozalekcyjnymi: sportowymi, kulturalnymi i rekreacyjnymi, przeciwdziałanie rozwarstwieniu 

społecznemu w edukacji prowadzonej w szkołach, wyrównywanie dostępu wszystkich uczniów do 

wysokiej jakości edukacji i doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zwiększenie 

powiązań między nauczaniem zawodowym a przedsiębiorcami, zachowanie i zabezpieczenie 

obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z dostosowaniem ich do funkcji turystycznych.9 

 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Staszów  na lata 2015–2025.  

Misja: Tworzenie możliwości do rozwoju aktywności społecznej i gospodarczej, z wykorzystaniem 

tradycji przemysłowych regionu przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i 

kulturowego, zapewnia wysoką jakość życia mieszkańców. 

1. Rozwój tożsamości  i aktywności społecznej. 

a. Rozwój sektora ekonomii społecznej.  

b. Wspieranie organizacji  i partnerstw na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców 

Ekonomia społeczna odgrywa kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym, oparta  

jest na wartościach takich jak solidarność, partycypacja i samorządność. Ekonomia społeczna  

wykorzystując zasoby ludzkie działa komplementarnie do sektora prywatnego i publicznego,  

zapobiega wykluczeniu społecznemu oraz łagodzi napięcia społeczne. Wspomaga również  

proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki temu, iż przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić 

bardzo różnorodne funkcje, istnieje możliwość ich działania we wszystkich sektorach, a kluczowe znaczenie 

w ich funkcjonowaniu ma działanie na rzecz ludzi.  

Promowanie inicjatyw lokalnych może mieć miejsce poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży oraz ich rodzin. Celem takich spotkań jest integracja społeczna w lokalnym środowisku oraz 

kreowanie tożsamości lokalnej. Podmioty sektora ekonomii społecznej mają możliwość działania na rzecz 

społeczności lokalnej10 

Ważnym elementem rozwoju jest promowanie demokracji lokalnej, odradzanie się aktywności 

środowisk lokalnych, a także wspieranie działań takich społeczności. Inicjatywy lokalne powinny mieć wpływ 

na samoorganizację małych społeczności. Poprzez przekazywane treści należy zwiększać identyfikację z 

miejscem urodzenia, zamieszkania oraz środowiskiem lokalnym. Więzi powinny być oparte na świadomości 

i pielęgnowaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego, poszanowaniu praw i tradycji oraz rozwijaniu postaw 

tolerancji. Na wysoką jakość kapitału społecznego wpływa kształcenie oraz współpraca.  

Kształtowanie regionalnej i lokalnej tożsamości to obowiązek wspólnego działania najważniejszych 

podmiotów funkcjonujących w sferze administracji, życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego czy 

edukacyjnego. Integracja społeczna jest podstawową składową w procesie kształtowania społeczeństwa 

obywatelskiego. Organizacje pozarządowe powinny swoją działalność kierować na najmłodszą grupę 

                                                             
9 Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2020, s. 49-50. 
10 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Staszów  na lata 2015–2025, s.22. 
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społeczną. Promowanie inicjatyw lokalnych utworzonych np. w postaci centrów aktywności lokalnej, 

umożliwi organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, celem będzie integracja społeczna 

w lokalnym środowisku, a co za tym idzie – kreowanie tożsamości lokalnej. Mogą to być działania edukacyjne, 

kulturalne i wychowawcze, czy też zajęcia rekreacyjne i sportowe. Istnieje potrzeba wyrównywania szans 

edukacyjnych oraz motywowania do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez 

wsparcie utalentowanych uczniów. 11 

 

2. Wykorzystanie dziedzictwa naturalnego  i kulturowego gminy Staszów. 

a. Organizacja przemysłu turystycznego wykorzystującego dziedzictwo naturalne  i 

kulturowe gminy.  

b. Rozwój infrastruktury turystycznej  i około turystycznej. 

Sektor turystyczny Gminy Staszów powinien bazować na potencjale jaki tworzy  

dziedzictwo kulturowe i naturalne. Turystyka musi opierać się na posiadanych przez gminę  

walorach naturalnych i kulturowych, jako podstawie dla swojego rozwoju. Rozwój  

działalności gospodarczych powinien bazować na potencjale, jaki posiada gmina.  

Aby przemysł turystyczny mógł się rozwijać, planowane jest organizowanie szkoleń  

w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Budowanie turystycznej marki Staszowa jest jednym  

z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed gminą w najbliższych latach. Jednym ze sposobów  

wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego będzie tworzenie wspólnych  

produktów turystycznych (np. tras tematycznych bazujących na rozpoznawalnych produktach, takich jak 

Pałac w Kurozwękach, Wiązownica Kolonia, Wiśniowa oraz Golejów), które będą uwzględniać potrzeby 

ochrony przyrody i kultury. Korzystnym dla rozwoju funkcji  

turystycznej Gminy Staszów będzie utworzenie sieciowego produktu turystycznego:  

Ekomuzeum wykorzystującego dziedzictwo naturalne i kulturowe jako podstawę swojego  

funkcjonowania. Ekomuzeum mogłoby działać pod egidą Muzeum Ziemi Staszowskiej,  

zrzeszającego atrakcje turystyczne, tj.: zabytki techniki, architektury, obiekty sakralne,  

gospodarstwa agroturystyczne, izby pamięci itp. (np. Kuźnia i Młyn w Staszowie, Pałac  

Kołłątaja). W drewnianym budynku szkoły w Wiązownicy Kolonii może powstać muzeum  

szkolnictwa wiejskiego.12 

Ważnym dla rozwoju regionu i zwiększenia liczby turystów jest stworzenie  

odpowiedniej bazy technicznej na potrzeby usług turystycznych. Racjonalne wykorzystanie  

zasobów cennych przyrodniczo dla rozwoju przemysłu czasu wolnego przyniesie korzystne  

efekty zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne oraz wpłynie na zrównoważony rozwój  

Staszowa. Oferta turystyczna i rekreacyjna musi być bardziej atrakcyjna (zarówno dla  

wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców), aby zapewnić wysoką i trwałą renomę w sferze  

turystyki. Należy dążyć do zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych mieszkańców,  

ich chęci do prowadzenia aktywnego stylu życia oraz tworzenia miejsc pracy związanych  

z realizacją usług turystycznych.13 

 

3. Kształtowanie przestrzeni publicznych na obszarze wiejskim i miejskim. 

a. Tworzenie warunków do rozwoju rekreacji  i kultury na obszarach wiejskich i miejskich.  

b. Tworzenie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej. 

                                                             
11 Tamże, s. 23. 
12 Tamże. 
13 Tamze, s.24. 
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Znaczną część gminy stanowi obszar wiejski, dlatego też konieczne jest stwarzanie  

odpowiednich warunków do rozwoju różnych dziedzin życia na tym obszarze. Przy rozwoju  

obszarów wiejskich istotną rolę będą odgrywały inicjatywy lokalne, to właśnie społeczność  

będzie motorem do ich rozwoju. Rozwój na obszarach wiejskich powinien wpłynąć  

pozytywnie na wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej. Wsparcie powinno być  

kierowane na poprawę warunków rekreacyjnych i kulturalnych.14 

Przestrzeń publiczna powinna być nie tylko funkcjonalna, ale i estetyczna. Dobrze  

zagospodarowana decyduje o konkurencyjności gminy, stanowi jej swoistą wizytówkę.  

Przestrzeń publiczna to obraz wartości wyznawanych przez lokalną społeczność. Jakość  

przestrzeni publicznej przekłada się na jakość życia mieszkańców, jest też podstawą  

budowania wizerunku.15 

 

1.5. Analiza SWOT organizacji. 
 

Analiza ma za zadanie zidentyfikować domeny organizacji, czyli jej silne strony, które staną się 

fundamentem realizacji przyszłych działań oraz obszary deficytowe, wymagające wzmocnienia/korekt. Jest 

to jeden z trudniejszych etapów, wymaga od zespołu wypracowującego strategię szerokiego spojrzenia i w 

miarę możliwości obiektywizmu. 

Badanie powinno być przeprowadzone w miarę możliwości z zachowaniem szczerości, dlatego praca 

nad strategią była dokonywana przez osoby związane z organizacją. Rodzajów rozpatrywania i 

wnioskowania, za pomocą których można zweryfikować otocznie i wnętrze organizacji jest kilka. Najczęściej 

stosowanymi są analiza SWOT, w której zawarte są 4 obszary poddawane badaniu, połączone w dwie części: 

wewnętrzne otoczenie organizacji i zewnętrzne.  

Analiza mocnych i słabych stron organizacji obejmuje pierwszą część i jej dwa obszary związane z 

wnętrzem organizacji silne i słabe strony, które dotyczą organizacji.   

Analiza otoczenia jest kontynuacją poprzedniego etapu – analizy wnętrza organizacji.  

Przeprowadza się je zwykle łącznie. Dotyczy szans i zagrożeń, wynikających z funkcjonowania  

w danym miejscu, danych warunkach społeczno-ekonomiczno-politycznych. Żadna bowiem  

organizacja nie jest samotną wyspą. Musi stosować wymogi prawa podmiotowo przedmiotowo jej 

dotyczące, winna słuchać głosów odbiorców działań i klientów, ma obowiązek orientowania się, co się dzieje 

wokół.    

Przy opracowywaniu analizy wzięto pod uwagę głównie to, co było, czyli aktualne bądź historyczne 

fakty, a także znane i potwierdzone trendy, prognozy odnośnie dynamiki zjawisk z zachowaniem 

obiektywizmu. Najczęściej stosowaną metodą także tu jest analiza SWOT. Druga część – szanse i zagrożenia 

– dotyczy wszystkich tych elementów, które wpływają na organizację, a które od niej nie zależą.   

 

MOCNE STRONY: 

 Zaangażowanie członków. 

 Atrakcyjna przyroda, kultura, bogata historia. 

 Wyposażenie stowarzyszenia. 

 Kontakty i stali partnerzy. 

                                                             
14 Tamże, s.26. 
15 Tamże. 



- 16 - 
 

 Dużo pomysłów oraz potencjalnych możliwości. 

 Dobre relacje między członkami. 

 Stałe działania, imprezy cykliczne. 

 Duża rozpoznawalność stowarzyszenia, szeroka promocja działań. 

 Duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów. 

 

SŁABE STRONY: 

 Zaawansowany wiek większości członków stowarzyszenia. 

 Zbyt niska liczba członków i wolontariuszy. 

 Małe zaangażowanie lokalnego środowiska. 

 Brak czasu i etatowych pracowników stowarzyszenia. 

 Brak stałego lokalu (umowa użyczenia co 3 lata). 

 Brak systematycznego finansowania działań. 

 

SZANSE: 

 Zbudowanie trwałego partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego. 

 Stała siedziba, własność. 

 Stabilne źródła finansowania działań statutowych. 

 Uratowanie starej szkoły i stworzenie na jej bazie centrum edukacji regionalnej i ekologicznej. 

 Utworzenie wioski tematycznej z zaangażowaniem mieszkańców i wielosektorowych partnerów.  

 Większa niezależność ekonomiczna mieszkańców i stowarzyszania dzięki usługom wioski 

tematycznej, warsztatów, wizyt studyjnych. 

 Większa promocja regionu i stowarzyszenia. 

 Pozyskanie nowych członków i wolontariuszy. 

 Stworzenie centrum turystycznego i szkoleniowego na bazie zasobów lokalnych. 

 Zachowanie lokalnych tradycji, folkloru, lepsze poznanie historii. 

 Większe kompetencje i dodatkowe doświadczenie członków stowarzyszenia. 

 Pozyskanie nowych, strategicznych partnerów w działaniu. 

 

ZAGROŻENIA: 

 Potencjalne konflikty w zespole. 

 Brak ludzi i upadek organizacji. 

 Utrata zaufania społecznego, całkowity brak zaangażowania społeczności lokalnej. 

 Brak współpracy i zła wola samorządu lokalnego. 

 Apatia, marazm i wypalenie członków. 

 Misja organizacji niepokrywająca się z lokalnymi potrzebami. 
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Rozdział II. Założenia strategiczne rozwoju organizacji. 

2.1.  Misja i wizja organizacji. 
 

Misja i cele długoterminowe w organizacjach pozarządowych są zwykle określone przez ich założycieli 

w momencie powstawania tych organizacji i w większości wypadków nie ulegają zmianom podczas ich 

funkcjonowania. Ponadto E. Bogacz-Wojtanowska stwierdza, że „misja jest kluczowym wyzwaniem dla 

organizacji, musi zaspokajać zarówno oczekiwania interesariuszy organizacji, jak i  

pewne potrzeby społeczne. Cele natomiast stanowią główny powód istnienia organizacji pozarządowych, 

bowiem ludzie organizują się po to, żeby móc je realizować. […]. Każda, najmniejsza nawet organizacja 

dobrowolna u podstaw ma jakiś cel, strategie działań mogą przez całe życie organizacji się zmieniać, lecz cel 

zwykle pozostaje ten sam”16 

Misja ma precyzyjny charakter. Dotyczy przyszłości, wyznacza główny kierunek rozwoju organizacji i 

stawia przed jej członkami konkretne wyzwania. Misja została sformułowana w sposób zrozumiały dla jej 

bezpośrednich i pośrednich odbiorców oraz możliwy do jej realizacji. Jednocześnie nie jest zbyt szczegółowa, 

by nie utrudniać wprowadzania zmian w środowisku lokalnym, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

Wyraża wspólne wartości uznawane i podzielane przez członków Stowarzyszenia, określając ich dalszą 

filozofię działania. Misja jest także odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie określone w diagnozie i 

obserwacji. 

   

MISJA 

Tworzenie przestrzeni do działania i przyjaznego miejsca do życia, aktywności i integracji 

mieszkańców, sprzyjającym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w oparciu  o lokalne zasoby oraz 

współpracę międzysektorową. 

 

Wizja to obraz organizacji w przyszłości, przy założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Wizja 

przyjęta w strategii jest odzwierciedleniem marzeń i ambicji członków Stowarzyszenia, wiążących się z jej 

działaniem oraz stanem docelowym, który chcą osiągnąć w przyszłości.  

 

WIZJA 

Silna, niezależna finansowo, dobrze rozwinięta organizacja, działająca na rzecz partycypacji społecznej i 

aktywności obywatelskiej, integrująca mieszkańców, której działalność opiera się na lokalnych zasobach i 

współdziałaniu partnerów z różnych sektorów. 

 

     

                                                             
16 E. Bogacz-Wojtanowska, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń  
krakowskich, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 
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2.2. Cele strategiczne i operacyjne. 
 

 

Cele pozwalają odpowiedzieć na pytanie, dlaczego organizacja robi konkretne rzeczy. Określenie 

celów zwiększa szanse na osiągnięcie zamierzeń poprzez sprecyzowanie kierunków aktywności. Cele muszą 

wpisywać się w wizję i misję organizacji i wynikać z analizy wnętrza i otoczenia. Definiowanie kierunków 

działań – czyli celów to określanie pozycji lub stanów docelowych, które organizacja chce osiągnąć w zakresie 

działalności statutowej i gospodarczej w czasie realizacji strategii.  

Cele powinny wynikać przede wszystkim z silnych i słabych stron organizacji.  
Są uszczegółowieniem obszarów (programów) i określają zakładany do osiągnięcia poziom ich realizacji, 
zwykle stanowią minimalizację/eliminację słabych stron, jednocześnie mogą wzmacniać silne strony 
organizacji. Cele powinny także brać pod uwagę szanse i zagrożenia. 
 Zaplanowanie adekwatnych celów zwiększa szansę na rozwój organizacji tak, by stała się dobrze 
zorganizowaną i nowoczesną. Planując cele, należy pamiętać o tych związanych z rozwojem działalności 
gospodarczej w stowarzyszeniu czy fundacji. Wszystkie określone cele najczęściej stanowią bardzo szerok i 
katalog, budzący obawy o szanse na realizację wszystkich. Dlatego kolejnym krokiem jest wybór 
priorytetowych celów. 
 Po analizie SWOT oraz konsultacjach wśród członków Stowarzyszania Dolina Kacanki zostały 
wypracowane 4 cele strategiczne: 

 

 

 

Niezależność finansowa i lokalowa. 

Pozyskanie więcej członków i wolontariuszy. 

Zwiększenie zaangażowania społecznego. 

Podniesienie kompetencji i rozwój członków stowarzyszenia.
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CELE OPERACYJNE STOWARZYSZENIA DOLINA KACAN 
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2.3. Działania i harmonogram wdrożenia. 
 

Wdrażanie strategii wymaga konkretnych działań i ciągłej ewaluacji. Aby strategia spełniła swoje zadanie i 

stała się częścią lokalnej aktywności społecznej powinna być odpowiednio komunikowana. Głównym celem 

planu komunikacyjnego jest stworzenie optymalnych warunków wdrażania Strategii, poprzez systematyczne 

informowanie społeczności o aktualnych priorytetach działań oraz angażowanie mieszkańców w realizowane 

przedsięwzięcia.   

Plan komunikacji będzie pełnić rolę informacyjną, promocyjną i edukacyjną, zarówno dla 

mieszkańców obszaru, jak i dla Stowarzyszenia. Ma przyczynić się do wzmacniania lokalnego kapitału 

społecznego oraz zapewnienia przejrzystości działań prowadzonych. Jego realizacja przyczyni się do 

zwiększenia poziomu współpracy partnerskiej i zaangażowania lokalnych partnerów, co w konsekwencji 

doprowadzi do bardziej skutecznego osiągania założonych celów strategii.  

Stowarzyszenie zakłada używanie według potrzeb działań komunikacyjnych oraz towarzyszących im 

środków przekazu, spośród następujących:   

a) komunikacja bezpośrednia np.: organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych  

i promocyjnych, sprzyjających bezpośrednim kontaktom z odbiorcami;   

b) komunikacja pośrednia np.: działania informacyjno-promocyjne za pośrednictwem  

Internetu, mediów i materiałów drukowanych.   

 Jednym z kluczowych efektów realizacji strategii jest spowodowanie pozytywnych  

zmian w obszarach diagnozowanych. Aby pożądana przemiana mogła zaistnieć, niezbędne jest podjęcie 

działań, które umożliwią osiągnięcie ustalonych założeń. Pomocne w tym są  

monitoring i ewaluacja.   

Nadrzędnym celem monitoringu i ewaluacji jest zapewnienie informacji niezbędnych dla lepszego 

zarządzania strategią i informowania o wynikach jej realizacji. Umożliwi to ocenę skuteczności i poprawności 

wdrażania strategii oraz funkcjonowania organizacji, co pozwoli na wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami 

oraz dostarczy informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o ewentualnych zmianach.  

Monitoring obejmuje zbieranie i selekcjonowanie danych, gromadzenie,  

przechowywanie i przetwarzanie informacji niezbędnych do prowadzenia ewaluacji.  

„Rejestruje” także najbardziej bezpośrednie efekty wdrażania strategii i funkcjonowania  

organizacji oraz sprawdza czy to, co zostało zaplanowane jest w prawidłowy sposób  

realizowane.  

Ewaluacja obejmuje przede wszystkim analizę i interpretację danych zgromadzonych  

w monitoringu. Ustala następnie związki pomiędzy podjętymi działaniami, a uzyskanymi  

efektami i ukierunkowuje rekomendacje na przyszłość.  

W celu sprawnego prowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji realizacji strategii,  

system ten będzie realizowany przez Stowarzyszenie w przyjętych wewnętrznie terminach  

i przez wyznaczone do tego zaangażowane osoby, przy wsparciu odbiorców strategii.  

W przypadku opracowania wniosków i rekomendacji służących polepszeniu jakości przyszłych 

działań, będą one jak najszybciej wdrażane.   

 Efekty monitoringu i ewaluacji oraz zachodzące zjawiska społeczne, gospodarcze  

i polityczne, mogą wymuszać dostosowywanie zapisów strategii do zmieniających się  

warunków. Mając to na uwadze, zakres i czas dostosowania dokumentu powinny być  

adekwatne do zachodzących przemian. Przede wszystkim jednak nie powinno ono  
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powodować dezorganizacji w Stowarzyszeniu i osłabienia motywacji do działań. Zmiany  

aktualizujące zapisy strategii będą dokonywane z rozwagą i w pełnym uzasadnieniu  

konieczności ich wdrażania. 

 Wdrożenie celów strategicznych planowane jest na ostatni kwartał tego roku i początek przyszłego. 

Część z celów ma charakter długofalowy i będzie realizowane przez kolejny rok. Pierwszą ewaluację działań 

Stowarzyszenie zamiera  przeprowadzić na początku roku 2020 aby dokonać podsumowania wdrażania 

strategii i dokonać ewentualnych korekt. 

 

 

2.4. Źródła finansowania. 
 

Stowarzyszenie Dolina Kacanki na swoje działania statutowe otrzymuje środki głównie dzięki 

darowiznom, składkom członkowskim, dotacjom, z odpłatnej działalności statutowej, z odliczenia 1% 

podatku dochodowego oraz zbiórkom publicznym.  

W ramach zadania publicznego Stowarzyszenie realizuje rokrocznie dwie sztandarowe imprezy: EKO 

FESTYN i Tour de Kologne. Na oba wydarzenia otrzymuje dofinansowanie z gminy w wysokości 1000 zł na 

każdą imprezę. Ze względu na dużą popularność tych inicjatyw ta kwota jest zbyta mała i pokrywa nieco 

ponad połowę realnych wydatków. Dlatego w przyszłym budżecie Dolina Kacanki będzie wnioskować o 

zwiększenie tej kwoty. 

Stowarzyszenie ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł, dlatego swoje 

główne przychody opierają na konkursach dotacyjnych. Poza tym duży potencjał otoczenia, zasobów 

organizacji i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów Stowarzyszenie pragnie wykorzystać w 

organizowaniu warsztatów kaligrafii, czerpania papieru, malowania i grawerowania na szkle, głównie w 

starej szkole. Grupą docelową będą szkoły, gdzie całe klasy będą mogły wziąć udział w tych zajęciach w 

ramach odpłatnej działalności statutowej. 

Stowarzyszenie ogłosiło zbiórkę publiczna na ratowanie starej, drewnianej szkoły, która będzie trwała 

do końca 2019 roku. Organizacja zamierza podobną zbiórkę ogłosić także w przyszłym roku. W 2020 roku 

Wiązownica-Kolonia będzie obchodzić 765 rocznicę pierwszej, udokumentowanej wzmianki historycznej. Z 

tej okazji Stowarzyszenie zamierza wydać książkę z historią wsi i najbliższej okolicy. Publikacja ta będzie 

sprzedawana w ramach odpłatnej działalności statutowej, a wszelkie środki zostaną wykorzystane m.in. na 

wdrażanie strategii. 

Organizacja zamierza zdecydowanie włączyć się w kampanię 1% i pozyskać dodatkowych, kluczowych 

darczyńców.  

Pieniądze są istotną częścią działania każdej organizacji pozarządowej, ale nie należy zapominać, iż 

najważniejsi są ludzie, ich potrzeby, marzenia i ciągłe dążenie do realizacji postawionych celów. Strategia 

działania Stowarzyszenia Dolina Kacanki głównie opiera się o pracę z ludźmi i dla ludzi. Członkowie 

Stowarzyszenia głęboko wieżą, że inwestując w ludzi tworzą wspólną przyszłość dla wszystkich, a pojawienie 

się dodatkowych środków na realizację celów jest tylko konsekwencją wdrożenia strategicznych celów 

ukierunkowanych na ludzi.  
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Zakończenie. 
 

Dobrze określona misja dla organizacji to jakby skumulowana energia, której musi  

wystarczyć na całe życie organizacji. Bez skumulowania energii dla organizacji, czyli  

właściwego zdefiniowania misji, określenia celów nie sposób dobrze zorganizować, a następnie dobrze 

zarządzać organizacją. 

Misja to marzenia o lepszym świecie, który na określonym odcinku chcemy  

Poprawić, udoskonalić. Misja to niezgoda na braki, które wokół dostrzegamy, na mierność, apatię i 

asekuranctwo. Misja wyzwala wewnętrzną determinację, wzmacnia motywację, inspiruje rozwój i realizację. 

Misja to jakby mały kamyczek rzucony na fale Kacanki, który  swoją siłą rozejdzie się w górę i dół rzeki 

powodując realne zmiany. Proces ten, jeżeli zostanie poddany właściwym reakcjom i wzmocniony klarowną 

strategią, potrafi wygenerować niewyobrażalne ilości energii i zmienić świat. 
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