
Grupy defaworyzowane 
 

Przedsiębiorcy, szczególnie w sektorze turystyki 

NR Problem/potrzeba Uzasadnienie/sposób i cel interwencji/ efekt 

1.  Nie podejmowanie 
współpracy gospodarczej,  

 niezintegrowana oferta 

 nie targetowane produkty i 
usługi turystyczne,  

 niespójna promocja 
obszaru,  

 niski profesjonalizm usług,  

 sezonowość miejsc pracy 

Tworzenie warunków wzrostu gospodarczego 
szczególnie w sektorze turystyki na obszarze LGD 
przede wszystkim poprzez koncentrację wsparcia 
na działania proinnowacyjne i prośrodowiskowe w 
sektorze MŚP, wiążące się z tworzeniem miejsc 
pracy. Inwestycje poprawią oferowane przez MŚP 
produkty i usługi, zwiększając ich potencjał do 
przekształcania posiadanych zasobów w realne 
efekty gospodarcze, co przełoży się na rozwój 
całego obszaru. 

Źródło: Opracowana Diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru oraz Raport z badania 
przedsiębiorców, a także informacje ze spotkania z branżą turystyczną, przedsiębiorcami, 
reserch w Internecie, informacje od organizacji turystycznych. 

Młodzi ludzie  
NR Problem/potrzeba Sposób/cel interwencji 

  Brak ofert pracy dla młodych 
wykształconych 

 Duże bezrobocie młodych w grupie 18-
35 lat. 

 Niechęć do podejmowania ryzyka 
działalności gospodarczej  

 Niedostosowane wykształcenie i 
umiejętności do rynku pracy 

 Zagrożenia cywilizacyjne dotyczące 
zanieczyszczeń środowiska oraz 
pogorszającego się stylu życia ludzi, w 
tym młodych 

Tworzenie warunków i zachęt do 
podejmowania działalności 
gospodarczej przez młodych m.in. 
poprzez preferencje punktowe w 
kryteriach oceny operacji.  
Ponadto organizacja i dofinansowanie 
szkoleń w deficytowych zawodach 
związanych z zagrożeniami 
cywilizacyjnymi szczególnie w 
kontekście zdiagnozowanych potrzeb 
obszaru LGD, Działania te zwiększą 
szanse młodych na rynku pracy.  

Źródło: Diagnoza Obszaru, spotkania z podmiotami opieki społecznej, branżą turystyczną, 
przedsiębiorcami, a także poprzez badanie ankietowe, reserch ofert w Internecie, 
informacje od organizacji turystycznych, badania WSTiE.. 

Matki z dziećmi 
NR Problem/potrzeba Sposób/cel interwencji 

1.  Problem matek z dziećmi, które 
nie mają możliwości poświęcenia 
czasu dla siebie i dla swojego 
rozwoju osobistego i zawodowego 

 Czas opieki nad dzieckiem 
dezaktualizuje wyuczone 
kompetencje, a zmęczenie 
zniechęca do zajęć rekreacyjnych 

Powstawanie miejsc – centr lokalnych - w 
gminach, w których matki mogłyby liczyć na 
podnoszenie kwalifikacji, zajęcia rekreacyjne 
przy równoczesnym zapewnieniu 
kilkugodzinnej opieki nad dzieckiem.  
Innowacyjność rozwiązania mogłaby polegać 
na tworzeniu struktur wolontariatu 
polegającego na wzajemnej pomocy matek, 
wzajemnym dokształcaniu itp. 

Źródło danych: Spotkania z mieszkańcami oraz z pracownikami opieki społecznej i 
organizacjami pozarządowymi,, raporty z badań ankietowych różnych grup mieszkańców.  

 

 



Podmioty kultywujące tradycję 

NR Problem/potrzeba Sposób/cel interwencji 

1.  Niewystarczające środki na 
kultywowanie tradycji 

 Brak zachęt ekonomicznych dla 
tradycyjnych zawodów i twórczości 

 Potrzeba przekazywanie 
doświadczeń kulturowych młodym 

 Odpowiedzialność za utrwalenie i 
niewyginięcie dorobku kulturowego 

Rozwój dziedzictwa kulturowego i 
uczestnictwo w kulturze (m.in. dzięki 
stymulowaniu kreatywnego myślenia, 
wyobraźni) jest skuteczną metodą 
rozwijania kompetencji społecznych i 
obywatelskich oraz inicjatywności i 
przedsiębiorczości, a więc kompetencji 
kluczowych dla gospodarki opartej na 
wiedzy i innowacji. 

Źródło: Wyniki badań ankietowych, spotkania z mieszkańcami, spotkania sektorowe z 
instytucjami kultury, karty projektów 

Starsi – kobiety 45+ 
NR Problem/potrzeba Sposób/cel interwencji 

1. Zdiagnozowano problem kobiet w 
wieku +45, które nigdy lub prawie 
nigdy nie pracowały zawodowo, 
gdyż zajmowały się wychowaniem 
dzieci. Po ich odchowaniu i 
wykształceniu pozostają grupą 
defaworyzowaną na rynku pracy. 

LGD zamierza w porozumieniu z Wyższą Szkołą 
Turystyki i Ekologii przygotować program 
szkoleń w zakresie zawodów rozwijających się 
na obszarze tj. dotyczących zdrowego trybu 
życia, w tym zdrowego odżywiania się.  Osoby 
po skończeniu certyfikowanego szkolenia w tym 
zakresie znacząco zwiększając swoje szanse w 
zatrudnieniu np. w pensjonatach lub w szkołach. 

Źródło danych:. Spotkania z mieszkańcami, spotkania sektorowe z instytucjami rynku 
pracy oraz kultury, karty projektów 

Starsi 
NR Problem/potrzeba Sposób/cel interwencji 

1.  Udział osób starszych w populacji 
ogółem wzrasta, a przy aktualnym 
trendzie migracyjnym wielu 
starszych jest też samotnych.  

 Starsi nie zawsze są świadomi 
zagrożeń cywilizacyjnych 
wynikających np. z 
zanieczyszczenia środowiska 

Zajęcia dla seniorów ukierunkowane na 
ekologię i zmianę złych nawyków 
codziennych. Ponadto seniorzy posiadają 
wiedzę i doświadczenia, które należy 
wykorzystać w relacjach 
międzypokoleniowych. Grupa seniorów 
powinna także mieć zapewnioną ofertę 
zajęć zarówno związanych z rekreacją jak i 
zdrowym trybem życia. 

Źródło danych: GUS BDL, spotkania z mieszkańcami, spotkania sektorowe z instytucjami 
pomocy społecznej, badania ankietowe własne. 

Uzależnienie (szczególnie młodzi) 
NR Problem/potrzeba Sposób/cel interwencji 

  Wzrost liczby uzależnionych (od 
używek, komputera, 
niewłaściwego odżywiania itp itp.) 

 Łatwy dostęp do używek 

 Brak świadomości zagrożeń u 
rodziców i bliskich 

 Alienacja osób z uzależnieniami,  

 Niewystarczające struktury 
pomocy. 

Problemy nie są rozpoznawane odpowiednio 
wcześnie gdyż opiekunowie nie mają na ten 
temat wiedzy. LGD zamierza w porozumieniu 
z WSTiE przygotować program szkoleń 
związany z cywilizacyjnymi zagrożeniami.  
Osoby po skończeniu certyfikowanego 
szkolenia w tym zakresie mogłyby znaleźć 
zatrudnienie w organizacjach i instytucjach 
zajmujących się terapiami uzależnień. 

Źródło: Diagnoza Obszaru, dane z PCPR, spotkania z podmiotami opieki społecznej, 
reserch ofert w Internecie, informacje od organizacji zajmującymi się uzależnionymi, 
badania WSTiE 

 


