


”WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU  
W KAŻDYM WIEKU”  - PROJEKT LOWE 

Gmina Zarszyn zrealizowała projekt Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na 
rzecz aktywizacji osób dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt LOWE „Wiedza drogą do sukcesu w 
każdym wieku” przy Szkole Podstawowej w Zarszynie skierowany był do osób 
dorosłych, które napotykają na istotne problemy edukacyjne, społeczne i 
środowiskowe, ale także dla tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje i 
umiejętności. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy naszej gminy oraz gmin 
ościennych będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje. 
Do projektu mogli przystąpić mieszkańcy gmin: Zarszyn, Haczów, Besko, Sanok 
w wieku powyżej 18 r.ż.

Kwota grantu: 193 780,00 zł 



CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

Rozwój oferty w zakresie edukacji osób dorosłych. Działania projektu 
skierowane są do mieszkańców całej Gminy Zarszyn oraz gmin 
sąsiednich, tj. Haczów, Besko, Sanok. 

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU: 

Wzrost kompetencji kluczowych 200 osób w wieku powyżej 18 r. ż.



ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II  
– Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  
i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się 

przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.



PARTNERZY - PROJEKTU LOWE 
• OSP w Zarszynie,

• Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej,

• KGW w Zarszynie,

• Stowarzyszenia INICJATYWA,

• GOK w Zarszynie,

• GBP w Zarszynie,

• Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka”,

• UG w Zarszynie,

• CUW w Zarszynie,

• DDS w Zarszynie,

• SP w Besku, SP w Odrzechowej, SP w Długiem, SP w Jaćmierzu, SP w Nowosielcach, SP w Bażanówce, 
SP w Pielni

• SP w Zarszynie,

• ZG/O ZOSP RP w Gminie Zarszyn.





8 września 2020r. w sali  konferencyjnej Gminnej Biblioteki 

Publicznej  w Zarszynie odbył się wywiad zogniskowany grupowy 

z udziałem lokalnych interesariuszy – 15 przedstawicieli instytucji 

lokalnych, pomocy społecznej oraz innych organizacji społecznych 

działających na terenie gminy Zarszyn. Wspólna rozmowa i debata 

pozwoliła wypracować ciekawe wnioski, które wzięte będą  pod 

uwagę przy tworzeniu oferty edukacyjnej Lokalnego Ośrodka 

Wiedzy i Edukacji „LOWE” w Zarszynie. Każdy chętnie dzielił się 

swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, uwagami i 

przewidywaniami.

W wywiadzie fokusowym uczestniczyli przedstawiciele projektów.

WYWIAD FOKUSOWY



KATALOG ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH  
W 2020 i 2021 ROKU: 

1) rozwijanie kompetencji porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka angielskiego  
i języka niemieckiego (poziom podstawowy); 

2) rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich: warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem; 
3) rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości na podstawie warsztatów z wizażu, rozwijanie świadomości  

i ekspresji kulturalnej w formie zajęć ze stylizacji; 
4) rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej w formie warsztatów taneczno-sportowych/zajęcia Zumba; 
5) rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich na podstawie kursu udzielania pierwszej pomocy; 
6) rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości w formie warsztatów rękodzieła;

7) rozwijanie kompetencji informatycznych: zajęcia z wykorzystaniem narzędzi IT/ pakietu Office/ wykorzystanie     
Internetu (poziom podstawowy); 

8) rozwijanie kompetencji matematycznych: warsztaty aranżowania ogrodów;
9) rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie zajęć z zakresu kompetencji rodzicielskich;
10) rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości: warsztaty kulinarne;
11) rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie warsztatów z dietetyki i promocji zdrowia;
12) rozwijanie kompetencji informatycznych na podstawie warsztatów fotograficznych, fotokompetencje.



KURS PIERWSZEJ POMOCY

Od 5 listopada do 6 grudnia 2021r. odbywały się 
się zajęcia z rozwijania kompetencji społecznych  
społecznych  
i obywatelskich na podstawie kursu pierwszej 
pomocy. W zajęciach uczestniczyli członkowie 
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy 
Zarszyn.

Liczba uczestników: 63 osoby







WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

W dniach 15 i 17.12.2020r. w Dziennym Domu Seniora w Zarszynie 
odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego w ramach projektu 
LOWE, których głównym celem było rozwijanie inicjatywności 
i przedsiębiorczości.

Panie wykonały przepiękne bombki techniką decoupage, wykazując 
się przy tym niezwykłą kreatywnością. Oczywiście na początku 
spotkania pojawiały się: brak wiary we własne siły i niepewność. 
Uczestniczki podjęły ryzyko – udało się, można było dostrzec 
nieoczekiwany wzrost zainteresowania wykonaniem bombki – efekty 
zaskoczyły pozytywnie. Podczas wiązania kokardek świetnie 
sprawdziła się pomoc koleżeńska, a sposób umocowania gałązki 
jedliny do stojaczka wskazała jedna z pań udowadniając, że w każdej 
sytuacji można znaleźć wyjście.

Niewątpliwie ważnym atutem warsztatów był wspaniały klimat 
i rodzinna atmosfera, a bombki są prawdziwym dziełem sztuki  
– niepowtarzalnym i wyjątkowym.

Liczba uczestników: 12 osób







W dniu 30.01.2021 r. odbyły się 
zajęcia z rozwijania kompetencji 
przedsiębiorczości na podstawie 
warsztatów z wizażu, rozwijania 
świadomości i ekspresji kulturalnej 
w formie zajęć ze stylizacji. 

Liczba uczestników: 5 osób

WARSZTATY  

Z WIZAŻU





WARSZTATY Z WIŻAŻU II

W dniu 16.04.2021r.  po raz 
drugi odbyły się zajęcia  
z rozwijania kompetencji 
przedsiębiorczości na podstawie 
warsztatów z wizażu, 
rozwijania świadomości i 
ekspresji kulturalnej w formie 
zajęć ze stylizacji. 

Liczba uczestników: 5 osób





"WARSZTATY Z ZAKRESU  
RADZENIA SOBIE ZE 
STRESEM„

W dniach 25 i 30.03.2021 r. odbyły się zajęcia 
online z rozwijania kompetencji społecznych  
i obywatelskich: "Warsztaty z zakresu radzenia 
sobie ze stresem". Prowadzone przez panią 
psycholog Justynę Haduch w sposób ciekawy  
i profesjonalny. 

Liczba uczestników: 62 uczestników



ZAJĘCIA Z JĘZYKA AGIELSKIEGO

Zajęcia z rozwijania kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych -
zajęcia z języka angielskiego, trwające od 
04.12.2020r. do 08.06.2021r.  
w formie online.  
Zajęcia prowadzone były przez Panią Joannę 
Bętkowską.

Liczba uczestników: 10 osób





ZAJĘCIA Z JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO

Rozwijanie kompetencji porozumiewania się  
w językach obcych – zajęcia z j. niemieckiego  
(poziom podstawowy) trwające od 18.03.2021r.  
Do 17.06.2021r. Zajęcia prowadzone były przez  
Panią Ewę Ziobro. 

Liczba uczestników: 5 osób





WARSZTATY KULINARNE
W dniu 28.06.2021 r. odbyły się warsztaty  
pn. „Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości: 
warsztaty kulinarne”  w pomieszczeniach 
udostępnionych przez partnera projektu – Gospodę 
Karpacką. Zajęcia poprowadził Pan Adam Ciupka –
absolwent Szkoły Podstawowej w Zarszynie z roku 2000, 
doświadczony szef kuchni w Anglii i w Warszawie, od 
kilku lat doradca kulinarny Chefs Culinar w Warszawie. 
Warsztaty obejmowały wiedzę teoretyczną i praktyczne 
wykonanie potraw kuchni bałkańskiej i orientalnej. 

Wysokie temperatury i gorąca atmosfera w kuchni nie 
przeszkodziły uczestnikom w ciężkiej pracy, której 
efektem był bogato zastawiony stół pysznymi daniami. 

Liczba uczestników: 14 uczestników





ZAJĘCIA SPORTOWO-
TANECZNE

W dniach od 19.10.2020 r. do 29.06.2021 r.  
w Zarszynie i Jaćmierzu, odbywały się zajęcia 
sportowo-taneczne prowadzone przez 
instruktora ZUMBY, właściciela Mobilnej 
Szkoły Tańca - Pana Pawła Kuligę. W związku 
z pandemią część zajęć odbywała się w formie  
on-line. 

Liczba uczestników: 30 osób





ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM 
NARZĘDZI IT/PAKIETU 
OFFICE/WYKORZYSTANIE 
INTERNETU"

"Rozwijanie kompetencji informatycznych 
zajęcia z wykorzystaniem narzędzi IT/pakietu 
Office/ wykorzystanie Internetu" to nazwa 
kolejnych warsztatów, które ukończyło 9-ciu 
uczestników  
w ramach projektu LOWE. Szkolenie 
przeprowadziła Pani Agata Żuchowska  
w dniach od 23.06.2021 r. do 12.07.2021 r. 

Liczba uczestników: 9 uczestników





WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
W dniach 3,5,10.08.2021 r. zrealizowano 
warsztaty fotograficzne prowadzone przez 
Pana Waldemara Czado. Znanego fotografa 
amatora, autora blogu fotograficznego 
„Pejzaże Karpackie”. Najważniejszym 
punktem zajęć było wykonanie zdjęć w 
plenerze. Grupa fotografów udała się na 
Jaćmierski Rynek, na którym zorganizowano 
sesję zdjęciową tańczącym mażoretkom. 
Sfotografowano też kościół w Jaćmierzu oraz 
ścianę Olzy w Rudawce Rymanowskiej. 
Następnie zdjęcia te zostały obejrzane i 
omówione. 

Liczba uczestników: 10 uczestników







WYCIECZKA 
KRAJOZNAWCZA

W ramach działań "Lokalnego 
Ośrodka Wiedzy i Edukacji - Wiedza 
drogą do sukcesu w każdym wieku" 
odbyła się wycieczka krajoznawcza 
mająca na celu integrację lokalnej 
społeczności  
w ramach rozwijania kompetencji 
społecznych i obywatelskich oraz 
ekspresji kulturalnej dla partnerów, 
kadry i uczestników projektu.

Liczba uczestników: 50 osób





WARSZTATY  
ARANŻOWANIA OGRODÓW

W dniach 27 i 28 sierpnia 2021r. odbyły się 
warsztaty aranżowania ogrodów.  
Zajęcia poprowadziła Pani mgr inż. Agata 
Janowska - właścicielka firmy Garden 
Desing w Warszawie zajmującej się 
projektowaniem ogrodów. Uczestnicy 
poznali etapy tworzenia projektów, zasady 
kompozycji oraz doboru roślin, na koniec 
prezentowali  i omawiali swoje pomysły.

Liczba uczestników: 10 osób





WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 
PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM PT. 
„TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH”

7 września 2021r. odbyły się warsztaty dla rodziców dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pt. „Trening kompetencji 
rodzicielskich”, które poprowadziła Pani Justyna Haduch. Obecni 
na spotkaniu rodzice mogli dowiedzieć się, w jaki sposób pandemia 
koronawirusa wpłynęła na kondycję psychiczną dzieci, oraz w jak 
wspierać dzieci w niwelowaniu negatywnych skutków izolacji. 

Poruszano tematy związane z budowaniem i rozwijaniem relacji 
opartej na szacunku i akceptacji. Mówiono o roli uważności we 
wspieraniu rozwoju dziecka. Rodzice poznali 15 kroków Programu 
„Jestem z Ciebie Dumny” – dowiedzieli się w jaki sposób wspierać 
mocne strony swoich dzieci oraz jak ważnym jest przekuwanie 
problemów w umiejętności. 

Uczestnicy zapoznali się z pozycjami książkowymi oraz 
zabawkami wspierającymi rozwój kompetencji emocjonalnych, 
zwłaszcza umiejętności rozpoznawania i regulacji emocji u dzieci.

Liczba uczestników: 19 osób







WARSZTATY Z BARISTYKI
Warsztaty kulinarne- barista poprowadził Pan 
Michał Mec - szkoleniowiec, przedstawiciel 
regionalny Firmy COFFEE&SONS, promotor 
kawy. Uczestnicy poznali historię i proces 
produkcji kawy. Zaznajomili się z zawodem baristy, 
baristy, narzędziami jego pracy, technikami 
przygotowania oraz metodami parzenia kawy.

Liczba uczestników: 10 osób





WARSZTATY ZE STYLIZACJI 

DLA KOBIET
25.09.2021 r. – odbyły się warsztaty z 
rozwijania kompetencji świadomości 
i ekspresji kulturalnej „Stylizcja i wizaż”. 
Zajęcia poprowadziła Sofi Socha -
właścicielka firmy zajmującej się stylizacją 
i kreowaniem wizerunku z Rzeszowa.

Uczestnicy dowiedzieli się jak ważny jest 
wizerunek, poznali zasady ubioru, typy 
sylwetek, rolę makijażu oraz swoje kolory 
i strategie zakupowe. 

Liczba uczestników: 18 osób







WARSZTATY KULINARNE 

TWORZENIE DESERÓW

• 27.09.2021 r. – odbyły się 
warsztaty z rozwijania 
inicjatywności 
i przedsiębiorczości: warsztaty 
kulinarne-desery, które 
poprowadziła Pani Barbara 
Kozieradzka – właścicielka firmy 
„Torcikowe Fantazje - torty 
artystyczne” z Nowosielec. 
Uczestniczki wykonały pod 
czujnym okiem prowadzącej pięć 
różnych deserów w formie mini 
i poznali tajniki ich powstawania.







Koordynator projektu
Anna Ćwiąkała,  
tel. 608078886,  
e-mail: lowe.spzarszyn@gmail.pl

Dziękuję za uwagę 


