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Rady WZRKiOR Bydgoszcz
PROGRAM DZIAŁANIA Rady Wojewódzkiej KGW w BYDGOSZCZY na 2022 r.
Koło Gospodyń Wiejskich jest dobrowolną, samorządną organizacją kobiet wiejskich;
niezależną od administracji rządowej i samorządu terytorialnego wspiera
wszechstronny rozwój terenów wiejskich oraz przedsiębiorczości na wsi, inicjuje
działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich, ich rodzin
oraz środowiska wiejskiego.
Koła Gospodyń Wiejskich dla wzmocnienia skali działania oraz reprezentowania ich
interesów mogą zrzeszać się w strukturach Związków Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych na zasadach ogólnych przewidzianych statutem oraz posiadać swoją
reprezentację w organach Związku jako: Wojewódzka Rady Kół Gospodyń Wiejskich.
Koła gospodyń Wiejskich zrzeszone w WZRKiOR w Bydgoszczy oraz działające
zespołowo poprzez swoje przedstawicielki w Wojewódzkiej Radzie Kół Gospodyń
Wiejskich, będącej integralną częścią Związku lub GZRKiOR zainteresowania swoje
realizują w trzech obszarach aktywności społeczno – zawodowej tj.:
 Rodzina,
 Gospodarstwo domowe i rolne
 Społecznym na rzecz środowiska wiejskiego zrzeszając się w KGW
w szczególności, jako działalność:
1. Społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną na wsi;
2. Na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
3. Wspierania rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
4. Inicjowania działań dla poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
5. Upowszechniania metod gospodarowania oraz racjonalnego współdziałania przy
prowadzeniu gospodarstw domowych;
6. Rozwoju kultury ludowej, w tym kultury lokalnej lub regionalnej oraz
7. Reprezentującą interesy kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
Program działań Rady Wojewódzkiej KGW będącej integralną częścią
Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
wynika ze zgłaszanych potrzeb i oczekiwań kobiet wiejskich działających w
strukturach Związku, oraz uwarunkowań zewnętrznych dla proponowanych działań
w 2022 roku zawiera, co następuje:
1. Integrowanie działań środowisk wiejskich na rzecz współpracy pomiędzy grupami
społeczności wiejskiej według wieku: młodzież, wiek produkcyjny, seniorzy tj.:
a) Pomoc w wychowaniu oraz kształceniu dzieci i młodzieży, zapewnieniu im
aktywnego wypoczynku oraz udziału w różnych formach kolonie, półkolonie,
„zielone dziecińce”, wycieczki krajoznawcze, etc.;
b) Działania na rzecz osób starszych, chorym, posiadającym status seniora,
samotnego mieszkańca wsi organizując ich wsparcie indywidualne i grupowe,
jako Kluby Rolnika zlokalizowane przy świetlicach wiejskich.
2. Podnoszenie kwalifikacji poprzez organizowanie szkoleń w zakresie:
a) Obsługi Internetu, programów komputerowych: e-recepta, e-dowód. haftu, etc
b) Marketingu, organizacji małego biznesu, agroturystyki, ekonomiki, RHD,
c) Uruchamiania działalność gospodarczej MOL (wytwarzania zdrowej żywności,
przetwórstwa rolno-spożywczego), handlowej - Gminne targowiska wiejskie

3.

4.

5.
6.
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9.

Promowanie rozwoju wsi oraz działalności gospodarczej, kulturalnej (produkt
regionalny, rękodzieło), uczestnictwo: targi, wystawy, festyny, dożynki promując
miejscową społeczność
Działalność na rzecz poprawy ekonomicznej rodzin wiejskich, ochrony zdrowia,
pomocy i opieki ludziom starszym oraz niepełnosprawnym, poprawa stanu
sanitarnego siedliska,
Budowa i rozszerzenie współpracy struktur gminnych KGW, oraz podjęcie działań
na rzecz kreowania liderów młodzieżowych.
Organizowanie spotkań integracyjnych i okazjonalnych (Dzień Kobiet, dziecka,
matki, dożynki itp.) Wyjazdy grupowe wg uzgodnionych potrzeb np. na
profilaktyczne badania mammograficzne, do teatru, etc
Organizowanie konkursów np. piękny ogród, czysta zagroda, zespołów ludowych,
czy teatralnych;
Podejmowanie innych działań bezpośrednio lub pośrednio związanych z szeroko
pojętą sytuacją kobiet w rolnictwie.
Prowadzenie kronik swojego KGW i wsi, ewidencja zdarzeń „Małej Ojczyzny”.

Zadania szczegółowe do realizacji:
1) Praca nad wzmocnieniem i udoskonaleniem sposobu komunikowania się poprzez
pracę online (styczeń, luty)
2) Pomoc w pracach porządkowych i uruchomieniu działalności Domu Dziennego
Pobytu -( marzec ). .
3) .Zorganizowanie uroczystego spotkania z okazji ,,Dnia Matki "- (maj).
4) Pomoc przy naborze dzieci na wypoczynek letni - (czerwiec).
5) Wsparcie organizacji Festiwalu Kujawskiej Pieśni Ludowej i obrzędów związanych
z Sobótką Świętojańską (czerwiec)
 Zorganizowanie konkursu kulinarnego (ciasta, gastronomia, deser)
 Zorganizowanie konkursu wianków świętojańskich
6) Udział w Dożynkach (sierpień, wrzesień).
7) Promocja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego -Konferencja -(lipiec)
8) Udział w Jubileuszach i pielęgnowanie naszej narodowej tradycji - (Wielkanoc ,
Boże Narodzenie,11 Listopada)
9) Współpraca i partnerstwo przy realizacji projektów z innymi Organizacjami
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