
29.06.16 

Zasady przystąpienia i realizacji PROGRAMU EDUKACJA dla Doliny Baryczy 

PODSTAWOWE POJĘCIA 
§ 1 

Obszar Doliny Baryczy – zwany obszarem, stanowi wyznaczony zasięgiem: obszaru Natura 2000 Dolina Baryczy, 
zasięgiem Parku Krajobrazowego „Doliny Baryczy”, zasięgiem granic administracyjnych gmin: Cieszków , 
Krośnice, Milicz, Twardogóra, Żmigród oraz Odolanów,  Sośnie, Przygodzice obszar na pograniczu województw 
Dolnośląskiego i Wielkopolskiego. 
Projekt -  jest to „Projekt edukacji regionalnej i przyrodniczej dla Doliny Baryczy” zwany dalej Projektem 
koordynowany przez Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”, realizowany jako pilotaż Programu, 
od stycznia 2014 do czerwca  2015 roku w ramach Środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej 
i międzynarodowej” PO RYBY 2007-2013, w którym wzięło udział 47 szkół i przedszkoli oraz 20 podmiotów 
pełniących rolę ośrodków edukacji pozaszkolnej. 
Program „EDUKACJA dla Doliny Baryczy”, będący rezultatem projektu, zwany dalej Programem – dokument 
strategiczny na lata 2014 – 2020 (realizacja w latach 2016 – 2022), wyznaczający kierunki rozwoju dla działań 
edukacyjnych związanych zachowaniem specyfiki obszaru.  
EDUKACJA dla Doliny Baryczy to systemowy proces, realizowany w oparciu o edukację szkolną i pozaszkolną, 
kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych polegający na poznawaniu i zachowaniu specyfiki 
zrównoważonego rozwoju obszaru Doliny Baryczy, w powiązaniu z wartościami regionalnymi, przyrodniczymi     
i społecznymi.  

• Edukacja regionalna to budowanie tożsamości mieszkańców a także pobudzanie zainteresowania 
turystów, w oparciu o znajomość historii, tradycji i kultury oraz oferty turystycznej obszaru Doliny 
Baryczy. 

• Edukacja przyrodnicza to interdyscyplinarne rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym 
w Dolinie Baryczy tj. działaniami służącymi zachowaniu specyfiki i walorów krajobrazowych, 
poznawania i ochrony gatunków roślin i zwierząt, przeciwdziałania zmianom klimatu (OZE, segregacja 
odpadów, emisja gazów, ochrona wody itp.), a także środowiskowych  uwarunkowań lokalnej 
gospodarki (rybactwo, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, usługi i produkty lokalne).  

• Edukacja społeczna to inicjowanie procesów służących aktywizacji i współdziałania mieszkańców          
z różnych grup wiekowych i sektorów (gospodarczy, społeczny, publiczny), kształtowaniu postaw 
przedsiębiorczych, innowacyjnych, kreatywnych, służących zachowaniu specyfiki obszaru Doliny 
Baryczy. 

Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” zwane dalej Stowarzyszeniem – realizator projektu,  
koordynator Programu i wydawca pomocy edukacyjnych.  
Społeczna Rada na rzecz EDUKACJI dla Doliny Baryczy zwana dalej Społeczną Radą – społeczny organ inicjujący 
działania na rzecz edukacji w Dolinie Baryczy, odpowiedzialny za opracowanie i realizację Programu „EDUKACJA 
dla Doliny Baryczy”.  
Narzędzia edukacji przyrodniczej i regionalnej:  

• Pomoce dydaktyczne – seria materiałów edukacyjnych dotycząca tematyki regionalnej i przyrodniczej, 
opracowanych we współpracy z nauczycielami i edukatorami w ramach Projektu lub realizacji 
Programu.  

• Portal edukacyjny (www.edukacja.barycz.pl) – to zbiór wiedzy, działań  dotyczących  obszaru                
i specyfiki Doliny Baryczy  oraz narzędzie monitoringu prowadzonej na obszarze (przez ośrodki szkolne 
i pozaszkolne) Edukacji dla Doliny Baryczy. Prowadzącym serwis jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla 
Doliny Baryczy” 

REALIZACJA PROGRAMU  
1. Realizacja Programu odbywa się w formie rocznych edycji, w których monitorowana jest aktywność placówek 
oświatowych oraz podmiotów edukacji pozaformalnej w zakresie zajęć własnych, zajęć sieciujących, 
uczestnictwa placówek oświatowych w zajęciach podmiotów edukacji pozaformalnej,  innych wyznaczonych w 
rocznym planie Programu. 
2. Roczne edycje Programu będą podsumowywane. Sumowana jest aktywność danego podmiotu w cyklu 
rocznym. Edycja trwa od czerwca do czerwca roku następnego. 
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3. Zasady oceny aktywności podmiotów podawane będą do września każdego roku. 
4. Podsumowanie najbardziej aktywnych placówek zostanie udostępnione na serwisie edukacja.barycz.pl oraz 
przedstawione na Forum Edukacji – corocznym wydarzeniu Programu. 
 
 
 

PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU 
§2 

1 Do Programu EDUKACJA dla Doliny Baryczy mogą przystąpić: 
a) publiczne i niepubliczne placówki oświatowe wszystkich szczebli, realizujące treści związane                  

z edukacją o obszarze Doliny Baryczy. 
b) podmioty edukacji pozaformalnej/pozaszkolnej1, które realizują treści związane z edukacja o 

obszarze Doliny Baryczy:  
• świadczą całoroczną bądź sezonową, nie ograniczoną terytorialnie2, stałą ofertę, zajęć edukacyjnych 

jako ośrodki edukacji pozaszkolnej,  
• realizują cykliczne działania lub jednorazowe wydarzenia ograniczone terytorialnie (skierowane do 

określonych grup np. mieszkańców danej miejscowości, gminy, uczniów określonych szkół) w sposób 
stały lub projektowy,  

c) podmioty wspierające – organy założycielskie prowadzące placówki szkolne i pozaszkolne w obrębie 8 
gmin regionu (gminy, starostwa, NGO i inne)  

2 Podmioty, o których mowa pkt. 1 a, b niniejszego paragrafu mogą mieć swoją siedzibę w regionie lub poza 
nim.  

CELE I ZADANIA PROGRAMU 
§3  

1 Cele przekrojowe Programu:  
I. Kształtowanie świadomości i wzrost wiedzy o obszarze Dolinie Baryczy (DB)  
II. Promocja walorów obszaru DB  wśród turystów, mieszkańców 
III. Wzmocnienie tożsamości lokalnej  
IV. Inicjowanie interdyscyplinarnego charakter edukacji dla obszaru DB  
V. Wspieranie innowacyjnych, kreatywnych oraz systemowych rozwiązań na rzecz edukacji o obszarze DB 
VI. Współpraca trójsektorowa(podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych ) na rzecz edukacji 

dla zachowania specyfiki obszaru DB 
2 Cele operacyjne Programu:  

1. Interdyscyplinarna wymiana doświadczeń i aktywizacja na rzecz zachowania specyfiki obszaru DB. 
2. Rozwój bazy i narządzi edukacyjnych w tym gromadzenie w zasobów i informacji o obszarze DB. 
3. Wsparcie rozwoju oferty w ośrodków edukacji pozaszkolnej z obszaru DB. 
4. Nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy ośrodkami edukacji szkolnej i pozaszkolnej 

 
3 Cele i zadania operacyjne Programu:  

1. Interdyscyplinarna wymiana doświadczeń i aktywizacja na rzecz zachowania specyfiki obszaru DB.  
1.1 Podniesienie kompetencji nauczycieli (z różnych przedmiotów), edukatorów i animatorów w zakresie 

wiedzy (treści wynikających ze specyfiki obszaru) i umiejętności (warsztat i metody pracy, promocja 

                                                           
1 Przykładowe podmioty: publiczne tj: samorządy i ich jednostki, leśne kompleksy promocyjne, ośrodki kultury, 
sołectwa, biblioteki; uczelnie i ich jednostki badawcze; społeczne fundacje, stowarzyszenia podmioty koła 
łowickie (zrzeszenia), wędkarskie, osoby fizyczne; gospodarcze spółki lub działalności jednoosobowe, rolnicy, 
rybacy.  
2 Oferta co najmniej o zasięgu dla obszaru Doliny Baryczy.  
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oferty itp.) oraz prowadzenia działań edukacyjnych (np.: szkolenia, projekty, wyjazdy, warsztaty, fora, 
konferencje, spotkania - wymiana doświadczeń, kampanie);  

1.2 Identyfikacja i wsparcie sieciujących działań edukacyjnych dla obszaru DB o zasięgu co najmniej 
ponadgminnym (konkursy, przeglądy, festiwale, kalendarz działań itp.) realizowanych przez podmioty 
realizujące Program;  

1.3 Identyfikacja potrzeb, wsparcie lub organizacja współpracy pomiędzy podmiotami edukacyjnymi a 
lokalnym rynkiem pracy (targi, spotkania, wymiana doświadczeń, staże, praktyki, promocja lokalnej 
przedsiębiorczości, wolontariatu itp.);  

2. Rozwój bazy i narządzi edukacyjnych w tym gromadzenie w zasobów i informacji o obszarze DB. 
2.1  Promocja, organizacja udostępnienia i prowadzenie – bazy materiałów i wiedzy – portal (system 

rejestracji, weryfikacji, monitoringu, udostępnienia i ochrony danych, aktywności podmiotów, 
administrowanie portalem);  

2.2 Wsparcie powstawania innowacyjnych i kreatywnych narzędzi edukacyjnych bazujących na specyfice 
obszaru DB (interaktywnych, tradycyjnych itp.);  

2.3 Udostępnienie do sprzedaży materiałów edukacjach – organizacja i prowadzenie sklepu;  
3. Wsparcie rozwoju oferty w ośrodków edukacji pozaszkolnej z obszaru DB. 
3.1 Identyfikacja potrzeb edukacyjnych  i opracowanie oferty  lub działań edukacyjnych w szczególności 

związanych z przedsiębiorczością na rzecz obszaru, edukacją na rzecz przeciwdziałania zmianom 
klimatu, gospodarki odpadami, kształtowanie postaw kreatywnych, prospołecznych, 
proekologicznych.(program, specjalizacja ośrodka)  

3.2 Budowa, rozbudowa, doposażenie ośrodka w zakresie powstania lub rozwijania oferty związanej ze 
specyfika obszaru DB  

3.3 Przygotowanie kadr do zarzadzania, opracowania oferty i prowadzenia zajęć ( szkolenie, kursy, 
warsztaty itp. ) związanej ze specyfiką obszaru DB 

3.4 Opracowanie i udostępnianie( portal, katalog , ulotki itp.) ofert ośrodków zgodnie z celami i zasadami 
Programu 

4. Promocja Programu i utrwalanie współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi Program.  
4.1 Opracowanie mechanizmu wsparcie i dofinasowania dojazdów dla mieszkańców obszaru do miejsc 

realizacji oferty na obszarze DB,  
4.2 Monitoring i ocena aktywności podmiotów realizacjach Program - Certyfikacja  
4.3 Inicjowanie i wsparcie działania organizacji pozarządowych (NGO) działających na rzecz współpracy 

pomiędzy podmiotami realizującymi Program (wsparcie zakładania i funkcjonowania NGO, wymiana 
doświadczeń, promocja działań itp.)  

4.4 Wsparcie funkcjonowania Społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy (organizacja 
posiedzeń, wsparcie administracyjne, podnoszenie kompetencji, integracja)  

4.5 Promocja Programu i dobrach praktyk na obszarze i poza nim, nawiązanie współpracy z instytucjami 
NGO itp.  

4.6 Kontynuacja badań i ewaluacja Programu 
 

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU 
§4  

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.  
2. Do Programu można przystąpić dokonując zgłoszenia.  
3. Dokonanie zgłoszenia następuje drogą elektroniczną w serwisie. 
4. Zgłoszenia do udziału w Programie dokonuje, w imieniu podmiotu (określonego w § 2 p. 1), 

upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, edukator, pracownik - dalej 
Zgłaszający) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza „rejestracji” (dalej Zgłoszenie)  

5. Aby dokonać Zgłoszenia do Programu użytkownik: 
a. dokonuje rejestracji w serwisie zgodnie z formularzem jako „nowy podmiot” 
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b. zapoznaje się z dokumentami: regulamin serwisu, niniejszym dokumentem - zasady przystąpienia 
do Programu, Program Edukacja dla DB, 

6. wysyła Zgłoszenie drogą elektroniczną skan/wydruk formularza z podpisem dyrektora lub osoby 
zarządzającej placówką lub drogą pocztową na adres Stowarzyszenia 

7. Zgłoszenie podmiotu do Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 
Serwisu oraz Zasad Przystąpienia do Programu. 

8. Zgłaszający dostaje automatyczne potwierdzenie z serwisu w sprawie przesłanego formularza na adres 
podany przy rejestracji. 

9. Deklarację  rozpatruje Stowarzyszenie i przesyła elektronicznie odpowiedź do 21 dni kalendarzowych. 
10. Stowarzyszenie ma prawo wezwać zgłaszającego do uzupełnień lub zadać dodatkowe pytania.  
11. Odpowiedź w sprawie Zgłoszenia zostaje przesłana mailowo na adres podany podczas rejestracji. 
12. Po zaakceptowaniu Zgłoszenia do Programu zgłaszający zostanie wpisany na listę uczestników w 

serwisie oraz podmiot, którego jest reprezentantem zostanie aktywowany – to znaczy uzyska pełne 
uprawnienia do umieszczania zasobów w serwisie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu pkt 2) a 
inni pracownicy placówki będą mogą przypisać się do danego podmiotu podczas rejestracji. 

13. Gdy Zgłoszenie do Programu nie zostanie zaakceptowane, użytkownik jest aktywny w serwisie i 
posiada uprawnienia użytkownika indywidualnego. 

14. W przypadku podmiotów będących uczestnikami Projektu edukacji regionalnej i przyrodniczej 
uczestnicy automatycznie zostają przypisani do Programu Edukacja dla Doliny Baryczy. 

 

KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU 
§5 

1. Podmioty o których mowa w par. 2 mają prawo do:  
a. udostępniania własnych lub opracowanych przez uczniów materiałów edukacyjnych, umieszczania 

zasobów, publikacji, materiały audio-video, zdjęć itp.; zgodnie z zasadami umieszczania zasobów 
w serwisie  znajdujących się w Załączniku  nr 2 do Regulaminu Serwisu 

b. gromadzenia i promocji aktywności indywidulanego dorobku nauczycieli, edukatorów, szkół, gmin 
w zakresie realizacji celów Programu (pomocne m.in. w awansie zawodowym,  promocji i 
archiwizacji działalności szkoły)  

c. nieodpłatnego korzystania z elektronicznej bazy materiałów edukacyjnych, elektronicznych 
narzędzi i gier  – zgodnie z zasadami korzystania z zasobów określonych w Regulaminie Serwisu  

d. korzystania ze statystyk monitoringu realizacji zajęć lub działań edukacyjnych z zakresu edukacji 
dla Doliny Baryczy, (pomocne w ocenie bieżącej działalności szkoły/szkół, systemie 
motywacyjnym, aplikowaniu o dotacje)  

e. wsparcia merytorycznego ekspertów Społecznej Rady w zakresie treści materiałów edukacyjnych, 
organizacji oferty, konkursów, projektów o charakterze co najmniej ponadgminnym;  

f. promocji i współpracy w organizacji, w ramach realizacji Programu konkursów, wydarzeń 
służących celom Programu;  

g. korzystania z tzw. działań sieciujących tj udziału w konferencjach, wyjazdach spotkaniach itp. 
pomiędzy podmiotami i placówkami realizującymi Program;  

h. udziału w certyfikacji/rankingu aktywności podmiotów –  zgodnie z zasadami oceny aktywności 
określonymi w Załączniku nr 1 do  Regulaminu Społecznej Rady,  

i. wspierania programu, 
j. kandydowania i pełnienia roli eksperta w  Społecznej Radzie;  
k. informowania i promowania działań podmiotu – korzystania ze znaku i marki Programu Edukacja 

dla Doliny Baryczy na zasadach określonych w Programie czy Systemie Identyfikacji Wizualnej;  
l. Wsparcie działań przyczyniających się do realizacji przez Podmiot celów i zadań Programu;  

2.  Podmioty, o których mowa w §2 pkt. 1 b  mają  ponadto prawo do:  
a.  bezpłatnego  korzystania z bazy kontaktów,  
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b. umieszczenia i promowania oferty zajęć spełanijących warunki  Programu Edukacji dla Doliny 
Baryczy na portalu, na zasadach określonych w  Regulaminie Serwisu 

 
 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROGRAMU 
§6 

1.  Podmioty, o których mowa w par. 2 pkt 1 a, b deklarujące przystąpienie do Programu 
zobowiązane są do:  
a. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej (koordynatora Programu) za kontakty ze Stowarzyszeniem 

lub Społeczną Radą w celu realizacji założeń Programu, 
b. aktywowania konta podmiotu na portalu oraz poinformowania pracowników o możliwości 

założenia indywidualnego konta i przypisania go do podmiotu,  
c. zamieszczanie interdyscyplinarnych zasobów w portalu (m.in.: różne zakresy treści, przedmioty 

nauczania, grupy wiekowe, metody) materiałów edukacyjnych, bazy wiedzy, ścieżek edukacyjnych, 
wg sposobu i zasad określonych w Regulaminie serwisu i załączniku nr 2 do Regulaminu Serwisu 
pn. Zasady zamieszczania zasobów w serwisie,   

d. prowadzenia bieżącego monitoringu zajęć, oferty, działań (w tym z wykorzystaniem pomocy 
edukacyjnych i sprzętu zrealizowanych w ramach projektu edukacji regionalnej i przyrodniczej lub 
materiałów udostępnionych w serwisie) wg formularza i na zasadach określonych w Regulaminie 
Serwisu, Załącznik 4 pn. Zasady wprowadzania monitoringu do serwisu,  

e. promowania i informacji na temat realizacji Programu m.in. poprzez oznakowanie, informowanie, 
co najmniej: umieszczanie informacji o Programie w swoich serwisach, dystrybuowanie 
materiałów dotyczących Programu,  

f. uczestniczenia w procesie certyfikacji, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ocenę 
aktywności podmiotów w serwisie i monitoringu Programu. Zasady oceny aktywności znajdują się 
w Załączniku  nr 2  Regulaminu Społecznej Rady  

       2.   Podmioty, o których mowa w §2 pkt.1a, zobowiązane są do uczestnictwa w ofercie podmiotów      
edukacji pozaformalnej, które są zamieszczone na portalu, co najmniej raz w roku szkolnym wskazanych 
grup/klas. Grupy te łącznie stanowią min 30 % uczniów placówki.  

3. Podmioty, o których mowa w §2 pkt.1b zobowiązane są do:  
a. aktualizacji oferty zajęć w serwisie zgodnie z założeniami programu i formularzem udostępnienia 

oferty  
b. poniesienia odpowiedzialności za przeprowadzenie zajęć zgodnie z opisem w serwisie edukacji (w 

tym realizację treści programowych)  
1. Podmioty o których mowa w §2 pkt.1c, zobowiązane są do: 

a. aktywowania po rejestracji i prowadzenie konta podmiotu w serwisie,  
b. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej a kontakty ze Stowarzyszeniem lub Społeczną Radą, w celu 

realizacji założeń Programu, 
c. promowania Programu, m.in. poprzez oznakowanie, informowanie, dystrybuowanie na terenie 

przez siebie zarządzanym materiałów dotyczących Programu oraz umieszczanie informacji o 
Programie w swoich serwisach, 

d. zachęcanie do zaangażowania i przystąpienia placówek do Programu. 
e. wspierania  Programu jak i placówek/nauczycieli w realizacji Programu, 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE Z PROGRAMU 
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§7 
1. Udział w programie jest dobrowolny, każdy podmiot ma prawo z niego wystąpić zachowując 

jednomiesięczny okresem wypowiedzenia.  
2. W przypadku podmiotów, które przystąpiły do realizacji projektu Edukacja dla Doliny Baryczy 2014-

2015 obowiązują zapisy Umowy o współpracy partnerskiej. 
3. Zobowiązania zaciągnięte podczas współpracy muszą zostać zakończone i rozliczone w sposób 

satysfakcjonujący obie strony. 
4. Rezygnację z Programu należy złożyć pisemnie na adres Stowarzyszenia. 
5. Społeczna Rada ma prawo wykluczyć uczestnika Programu w przypadku niewywiązywania się z założeń 

Programu, realizacji obowiązków o których mowa w § 6 lub w przypadku wyraźnego działania na 
szkodę Programu.  

6. Wykluczenie następuje po dwóch informacjach pisemnych (dopuszcza się forma mailową) 
skierowanych do podmiotu, dotyczących uchybień w realizowaniu zobowiązań.  

7.  W informacji wskazuje się termin  na usunięcie uchybień.  
8. W przypadku braku reakcji ze strony podmiotu - następuje wykluczenie poprzez usunięcie konta 

podmiotu (w tym osób przepisanych do  podmiotu portalu)  
9. Podmiot występujący/usunięty nie ma prawa roszczeń do materiałów, które wcześniej zamieścił w 

serwisie. 

Dokumenty uzupełniające: 

Regulamin serwisu – wraz z załącznikami 

Regulamin Społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy - wraz załącznikami 

 


