Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej
wtorek, 31 stycznia 2012
30 stycznia br. w sali konferencyjnej PiMBP w Miechowie dokonano uroczystego otwarcia „Miechowskiego Centrum
Aktywności Lokalnej”. Z inicjatywy Powiatowej i Miejs
30 stycznia br. w sali konferencyjnej PiMBP w Miechowie dokonano uroczystego otwarcia „Miechowskiego Centrum
Aktywności Lokalnej”. Z inicjatywy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie oraz Oddziału PTTK
w Miechowie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej „Meritum”w Krakowie rozpoczęto projekt, którego
efektem ma być stworzenie „Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej”. Patronat honorowy nad projektem objął:
Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa, Starosta Miechowski - Marian Gamrat oraz Burmistrz Gminy i Miasta
Miechów - Dariusz Marczewski.
Centrum rozpoczęło swoją działalność dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Centrum ma stać się innowacyjnym ośrodkiem
szkoleniowo-badawczym, napędzanym pracą, zaangażowaniem, inicjatywą i kreatywnością młodzieży z 5 miechowskich
szkół, pod opieką specjalistów odpowiedzialnych za każdą ścieżkę tematyczną.
Uczestnikami spotkania byli – wicestarosta Bogusław Miś, burmistrz Gminy i Miasta Miechowa Dariusz Marczewski,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalni historycy i regionaliści, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie uczestniczący
w projekcie oraz dziennikarze. Gośćmi z Krakowa byli :Anna Łyżwa, dyrektor Wydziału Organizacyjnego MISTIA i jednocześnie
kierownik Regionalnego Ośrodka EFS przy MISTIA - świadczącego profesjonalne usługi animacyjne, szkoleniowe i doradcze
oraz dr Robert Lisowski, wybitny specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych i zarządzania projektami, doradca i opiekun
projektów współfinansowanych ze środków europejskich m.in. projektu "Ziemia miechowska moja mała ojczyzna", promotor
na kierunku Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej w AGH w Krakowie, ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w
zakresie projektów EFS dla organizacji pozarządowych.Zaproszeni na spotkanie goście wysłuchali słowa wstępu, który
wygłosiła Dyrektor PiMBP Maria Słuszniak, dziękując jednocześnie za przybycie i wspieranie propagowania miechowskiej
tradycji i historii poprzez jej rozpowszechnianie, m. in. przez czynne uczestnictwo w różnych inicjatywach kulturalnych.
Bartosz Kosiński – prezes Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej „Meritum” przedstawił strukturę stowarzyszenia, opisał w
jaki sposób funkcjonuje i czym się zajmuje. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie oraz popularyzowanie innowacyjnych
metod edukacyjnych, w szczególności technik edukacji nieformalnej (nauka poprzez praktykę) na każdym poziomie
kształcenia. Kształtując jednocześnie postawy społeczne w szczególności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu i marginalizacji. Do dotychczasowych projektów Stowarzyszenia należą m. in.: „Żywa Biblioteka” w Krakowie i
Oświęcimiu, „Doświadczyć Historii”, oraz cykl konferencji pod nazwą „”Youth Sapek Out”.
Prezes Stowarzyszenia krótko przybliżył i scharakteryzował również „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”. W ramach
realizowanego projektu zorganizowane zostaną 3 ścieżki szkoleniowe: Młody Miechowianin, Młody Obywatel oraz Młody
Przedsiębiorca. W ramach ścieżki Młodego Miechowianina 25 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu
miechowskiego weźmie udział w 15 spotkaniach z regionalistami, historykami, kulturoznawcami odkrywając historię, kulturę
i tradycję Ziemi Miechowskiej. Następnie zorganizowane zostaną 3 wyprawy badawcze, w trakcie których młodzież będzie
rozmawiać ze starszymi mieszkańcami powiatu, robić zdjęcia, ale i skanować stare fotografie, przeglądać kroniki, badać
inskrypcje. Zebrane dzięki temu materiały umożliwią ponownie odkrycie i utrwalenie sekretów Ziemi Miechowskiej, z punktu
widzenia jej młodych mieszkańców.
Ścieżka Młodego Obywatela zapozna równie liczną (czyli 25 osobową) grupę młodych mieszkańców powiatu miechowskiego
z prawami i obowiązkami obywatela Rzeczpospolitej, ale i swojego województwa, powiatu gminy. Przedstawione zostaną
prawa i obowiązki konsumenta, osoby niepełnoletniej i pełnoletniej. Przeprowadzony zostanie także warsztat metod i technik
dziennikarskich. Następnie uczestnicy ścieżki szkoleniowej będą mieli możliwość rozpoczęcia praktyki dziennikarskiej.
Wyposażeni w sprzęt do utrwalania informacji (aparaty, kamery, dyktafony) przeprowadzą wywiady z lokalnymi politykami,
urzędnikami, władzami, przedstawicielami społeczności lokalnej i postarają się opisać i zrelacjonować najważniejsze dla
regionu wydarzenia.
Ostatnia grupa młodzieży rozpocznie szkolenie z zakresu zarządzania projektami, w ramach ścieżki Młody Przedsiębiorca.
Zdobyta na szkoleniu wiedza umożliwi im stworzenie inicjatywy lokalnej, organizowanej przez młodzież, a skierowanej do
szerszej społeczności miechowskiej. Najlepsze inicjatywy otrzymają dotację finansową, umożliwiającą ich realizację.
Wszystkie efekty prac młodzieży zostaną umieszczone na stronie internetowej, która ma stanowić interaktywną bazę wiedzy
o historii, kulturze, tradycjach Ziemi Miechowskiej, ale także o aktualnych wydarzeniach z regionu.
Ścieżki szkoleniowe zostaną opracowane i wydane w formie podręczników dla nauczycieli i bezpłatnie przekazane wszystkich
szkołom i placówkom kulturalnym w regionie. Stworzone w ramach Centrum programy dydaktyczne zostaną dostosowane do
obowiązujących sylabusów zajęć z historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.
Wspomniane działania to jednak dopiero początek. Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej będzie dynamicznie się
rozwijać, oferując mieszkańcom Ziemi Miechowskiej coraz więcej ciekawych aktywności.
W trakcie uroczystego otwarcia „Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej” wykład na temat: „Regionalizmu
miechowskiego dawniej i dzisiaj” z uwzględnieniem aspektu zbieżnych działań samorządów, instytucji i stowarzyszeń na
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rzecz pełniejszego i głębszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, wygłosił historyk i regionalista Ziemi Miechowskiej
Stanisław Piwowarski.

Po przerwie uczestnicy I ścieżki tematycznej: „Młody Miechowianin” mieli okazję wysłuchać czterech wykładów
teoretycznych:
1. „Ziemia Miechowska – warunki przyrodniczo – geograficzne i zarys dziejów” – Stanisław Piwowarski,
2. „Miechów i jego zabytki w pigułce” – Włodzimierz Barczyński,
3. „Najciekawsze miejsca i obiekty zabytkowe, szlaki i ścieżki krajoznawczo-turystyczne” – Rafał Kielecki,
4. „Dziedzictwo kulturowe ziemi miechowskiej i Miechowa a edukacja regionalna młodzieży szansą nowych możliwości
wydobycia i uprzystępnienia zapoznanych (zapomnianych) kart i spraw tego dziedzictwa” –Stanisław Piwowarski.

Tekst pochodzi ze strony: http://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/Miechowskie-Centrum-Aktywnosci-Lokalnej/
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