O LOWE
Projekt LOWE

w Stolnie

realizowany jest ze środków UE w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II –

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie
2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

Grant w wysokości 203.895 zł

O LOWE
Projekt LOWE realizowany jest na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Stolno z
Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (grantodawcą), dla której partnerami są:

4ES Sp. z o.o. z Torunia
firma doradczo - szkoleniowa

Gmina Gozdnica
województwo lubuskie
powiat żagański

O LOWE

Pierwsze Ośrodki LOWE
II etap – LOWE Stolno

Lokalne Ośrodki Wiedzy
i Edukacji 2017/2018
pilotaż (I etap)

Od jesieni 2017
powstało 50
ośrodków

Poszerzenie sieci
LOWE o
następnych 100
szkół w latach
2020-2022
(II etap)

O LOWE
Priorytety Modelu LOWE:






szkoły nie powinny działać same - rozwój LOWE jako sieci lokalnej
współpracy (partnerstw)
rozwój współpracy ponadlokalnej – zwłaszcza w zakresie podstaw
tworzenia ofert edukacyjnych, tj. badań potrzeb dorosłych na umiejętności
oraz w zakresie partnerskiego uczenia się w sieci LOWE w całym kraju, w
podobnych sieciach inicjatyw koordynowanych przez inne resorty oraz w
podobnych sieciach działających w państwach UE
zbliżanie założeń LOWE do działań promowanych w zaleceniu Rady
Europy z grudnia 2016 w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe
możliwości dla dorosłych (Upskilling Pathways)

O LOWE
LOWE powołany 01.09.2020 przy Szkole Podstawowej w Stolnie uchwałą Rady Gminy Stolno

O LOWE
• Z oferty LOWE skorzysta minimum 200 osób

– dorosłych mieszkańców

gminy Stolno

• powstanie

ciekawa oferta edukacyjna wykorzystująca nieformalne
i pozaformalne narzędzia edukacji i rozwoju kompetencji osobistych,
zawodowych, społecznych

• działania jak najmniej oparte o klasyczną formę przekazywania wiedzy przy
tablicy szkolnej

• działania elastycznie dostosowane do oczekiwań i potrzeb uczestników
LOWE

• oferta

edukacyjna opracowana na podstawie przeprowadzonej
pogłębionej diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju
kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie
działania LOWE

Czym jest LOWE
LOWE to:
• rozwój osobisty, społeczny
i zawodowy uczestników
• miejsce tworzone przez
ludzi i dla ludzi, w którym
każdy znajdzie coś dla
siebie
• szansa na integrację
lokalnej społeczności

Czym jest LOWE
• funkcjonuje w oparciu o potencjał szkoły (baza infrastrukturalna,
instytucjonalno-organizacyjna i baza kapitału ludzkiego i społecznego)

• LOWE miejscem, gdzie m.in. poprzez doświadczenie, można nabyć
i rozwinąć różne kompetencje, które następnie mogą być wykorzystane
np. w poszukiwaniu ofert pracy lub zmiany pracy, przekonywaniu do siebie
pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych,
nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, uczestniczeniu w grupach
społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie i w otwieraniu wielu innych
ścieżek wyprowadzających z wykluczenia społecznego.

Kto może skorzystać z LOWE
Z oferty Ośrodka będą mogły korzystać osoby dorosłe mieszkańcy Gminy Stolno,
w szczególności:

•
•

pochodzące z obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych

•
•

posiadające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji

•
•
•
•
•
•
•
•

mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych rozwijających umiejętności
stanowiące podstawę dla uczenia się w różnych formach i miejscach oraz przez całe życie
przejawiające brak aktywności zawodowej i społecznej, w tym osoby przejawiające jedynie
aktywność w rolnictwie jako jedynym źródłem utrzymania
bezrobotni, zwłaszcza długotrwale
osoby uzależnione od form pomocy społecznej i wsparcia rodziny

osoby osamotnione
osoby NEET (nie pracujące, nie uczące się, bez doświadczenia zawodowego)
osoby związane z niskowydajnym rolnictwem
osoby w wieku niemobilnym (mężczyźni - 45-64 lata, kobiety - 45-59 lat)
osoby pracujące chcące podwyższyć swoje kompetencje ważne w poszukiwaniu lepszej pracy
lub poprawy swojej pozycji w miejscu pracy
Pozostałe osoby chcące skorzystać z oferty LOWE

Realizacja działań w LOWE
• Pierwsza rekrutacja uczestników do projektu
rozpocznie się z końcem września 2020

• Pierwsze działania edukacyjne rozpoczną się
w październiku 2020

• LOWE w ramach grantu będzie funkcjonował do
końca listopada 2021 a następnie przez okres
minimum 2 lat w okresie trwałości projektu

• W ramach działań LOWE planuje się minimum 35
różnego rodzaju wydarzeń i form wsparcia

Działania LOWE - założenia projektowe a...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurs pierwszej pomocy
Warsztaty kulinarne
Trening interpersonalny

Nowoczesne rękodzieło
Trening umiejętności
społecznych

Kurs j.angielskiego
Warsztaty
przedsiębiorczości

Akademia talentów
Warsztaty wizażu

• Warsztaty taneczne
• Szkolenie z doradcą
zawodowym

• Warsztaty
skutecznego uczenia

• Warsztaty
fotograficzne

• Gra symulacyjna
• Zumba
• Doradca zawodowy
• Wyjazdy edukacyjne
• Piknik rozwojowy

…potrzeby edukacyjne wynikające
z przeprowadzonej diagnozy potrzeb
• Kurs j.angielskiego
• Kursy informatyczne
• Kurs zakładania działalności
gospodarczej

• Warsztaty przedsiębiorczości
• Kurs pierwszej pomocy

• Warsztaty kulinarne
• Warsztaty dietetyczne
• Warsztaty autoprezentacji i
wystąpień publicznych

• Wyjazdy edukacyjne
• Warsztaty rozwijające
kompetencje miękkie

Partnerstwo na rzecz LOWE
Model współpracy w LOWE oparty jest na partnerstwie, gdzie liderem
partnerstwa jest organ prowadzący szkołę – Gmina Stolno, zaś
członkami partnerstwa są Szkoła Podstawowa w Stolnie – partner
wiodący, w której usytuowane jest LOWE oraz zaproszeni partnerzy
lokalni, którzy zdeklarowali aktywny udział w działaniach partnerstwa
wspierającego działalność LOWE.
Rozwój LOWE wymaga również tworzenia ponadlokalnych sieci współpracy w
celu wymiany doświadczeń, upowszechniania przykładów dobrej praktyki w
sieci LOWE w całym kraju, szkolenia kadry, czy opracowania metod
badania potrzeb dorosłych i społeczności lokalnych na umiejętności.
W dalszej perspektywie podmioty zaangażowane w misję tworzenia LOWE
będą przygotowane do współpracy i wymiany doświadczeń w skali
europejskiej.

Partnerstwo na rzecz LOWE

Korzyści z partnerstwa na rzecz LOWE
•
•
•
•
•
•
•
•

integracja środowisk i wspólne działania na rzecz edukacji osób dorosłych podmiotów
lokalnych, nawiązywanie nowych kontaktów,
uczestnictwo – silne zaangażowanie uczestników – osób dorosłych w uczenie się i
partnerów lokalnych w spotkaniach, konsultacjach i działaniach na rzecz wspierania i
trwałości LOWE,
otwartość i elastyczność, optymizm i kreowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w
uczeniu się dorosłych, nowe formy współdziałania,
wspólna wizja, misja, jasno określony cel działania w zakresie uczenia się osób dorosłych
przez całe życie,
wspólne diagnozowanie, planowanie, realizowanie i monitoring usług edukacyjnych dla
osób dorosłych,
wyjść naprzeciw wspólnym problemom i potrzebom szkół i placówek w gminach, i w
powiecie oraz rynku pracy,
zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy edukacji osób dorosłych, szkoły
funkcjonującej jako LOWE, w zadania edukacyjne gminy/powiatu na rzecz uczenia się
dorosłych,
różnorodne mechanizmy umożliwiające każdemu partnerowi efektywne wykorzystanie
posiadanych kompetencji i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych korzyści

Partnerzy LOWE w Stolnie
Lider – Gmina Stolno i Partner Wiodący -Szkoła Podstawowa w Stolnie podjęli
decyzję o przyjęciu do LOWE 22 partnerów:
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Trzy OSP: Robakowo, Rybieniec i Małe Czyste

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Chełmnie

Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Zawodowego w Grubnie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Stolnie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie
Szkoła Podstawowa w Robakowie
Trzy Koła Gospodyń Wiejskich: Robakowo,
Stolno i Paparzyn

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra
Culmensis” z siedzibą w Sztynwagu
Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” z Gorzuchowa
Klub Sportowy „Wojownik” Wabcz

Trans-Bud Grubno Sylwester Nogalski
Zakład Dekarsko – Murarski Mariusz Bonisławski
Adam Kocioł – Gospodarstwo Rolne z Wabcza

Zajazd Pomorski z Małego Czystego
Akademia Innowacyjnej Edukacji z Bydgoszczy

Harmonogram spotkań Partnerów
minimum 7 spotkań partnerskich
średnio 1 raz na dwa miesiące

II.2021

IX.2020
XI.2020

VI.2021
IV.2021

XI.2021

IX.2021

Struktura organizacyjna LOWE

Zarządzanie partnerstwem i rola
partnerów we wsparciu LOWE
Rola i zadania organu prowadzącego w partnerstwie lokalnym:

•

•
•

•
•

•
•
•
•

organizacja LOWE poprzez zawarcie partnerskiego porozumienia i współpracy pomiędzy organem
prowadzącym, a dyrektorem szkoły wskazanej jako LOWE,
zapewnienie wsparcia w zainicjowaniu budowy lokalnej sieci współpracy podmiotów, organizacji i osób na
rzecz rozwoju kompetencji osób dorosłych poprzez powołanie Partnerstwa na rzecz uczenia się osób dorosłych,
udział w diagnozie potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych
w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonowało LOWE,
przygotowanie wspólnie ze szkołą, wyznaczoną do roli LOWE, oferty edukacyjnej wynikającej z diagnozy
potrzeb grupy docelowej,
wspieranie szkoły w pełnieniu roli LOWE w środowisku lokalnym i udzielanie wsparcia na rzecz aktywizacji
edukacyjnej grupy docelowej LOWE,
wpieranie ośrodka LOWE jako miejsca wdrażania innowacji pedagogicznych na rzecz uczenia się osób
dorosłych,
promocja LOWE wśród społeczności lokalnej,
monitorowanie działalności LOWE w okresie trwałości,

przygotowanie sprawozdań z działalności LOWE w okresie trwałości.

Rola i zadania Partnerów
• Włączenie partnerów do promocji i informowania o działaniach LOWE
oraz o rekrutacji uczestników LOWE

Korzyści - dotarcie do szerszego grona, marketning szeptany wśród
pracowników partnerów chcących poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe
umiejętności niezbędne do codziennego życia;

• Skorzystanie z potencjału kadrowego do przeprowadzenia pogłębionej
diagnozy oraz do przeprowadzania diagnozy potrzeb kompetencyjnych
uczestników działań oferowanych przez LOWE;

• Skorzystanie z infrastruktury partnerów do realizacji działań LOWE;
• Skorzystanie z potencjału kadrowego do prowadzenia warsztatów,
szkoleń, kursów, itp.;

• Spotkania mają na celu wspólne wypracowanie działań wspierających
funkcjonowanie i trwałość LOWE w społeczności lokalnej.

Pierwsze spotkanie partnerów LOWE
Zadania na dziś:

-

Integracja partnerów wokół idei uczenia się dorosłych przez całe życie i roli
oraz zadań LOWE

-

Identyfikacja wszystkich zasobów i potencjałów partnerów lokalnych,
jakimi dysponuje partnerstwo do wspierania LOWE – mapa lokalnych
zasobów

-

wypracowanie Zasad współpracy i Regulaminu Partnerstwa

-

Personalizacja usług edukacyjnych w LOWE w oparciu o zdiagnozowaną
lukę kompetencyjną w podziale na partnerów lokalnych

Poznanie zadań i ról partnerów
Wypracowanie lokalnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń i
informacji z innymi ośrodkami.

Dziękuję za uwagę
Anna Bochen
Koordynator LOWE
Tel. 601161722
e-mail: sekretarz@stolno.com.pl

