Projekt LOWE inspiracją i wsparciem rozwoju społecznego wsi Małochwiej Mały.
W roku 2014 z inicjatywy mieszkańców powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja
Małego „Rodzinne Gniazdo”. Jego podstawowym celem jest działalność publiczna na rzecz poprawy
warunków życia społeczności naszej wsi oraz jej rozwoju poprzez wykonywanie różnorodnych zadań.
W latach 2014 – 2017 zrealizowaliśmy około 60 działań aktywizując do ich realizacji przede wszystkim
mieszkańców wsi jak i mieszkańców gminy.
W roku 2018 jako Stowarzyszenie otrzymaliśmy zaproszenie od Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie oraz Międzynarodowego
Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie do udziału w spotkaniach doradczych z zakresu
partnerstwa lokalnego. Głównym celem w/w spotkań doradczych jest budowanie partnerstwa na
rzecz edukacji dorosłych w oparciu o model LOWE oraz zwiększenie dostępu osób dorosłych do
różnych form uczenia się przez całe życie w Gminie Krasnystaw. Jest to bardzo cenna inicjatywa
polegająca na współpracy partnerów, którzy wspólnie, w sposób systematyczny i trwały
z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz rozwiązań planują, projektują, wdrażają i realizują
określone działania, inicjatywy i usługi edukacyjne w zakresie kształcenia ustawicznego osób
dorosłych w Gminie Krasnystaw na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego i aktywizacji rynku
pracy.
Jesteśmy świadomi tego, że postępująca globalizacja wymaga od każdego obywatela w tym
szczególnie obywatela wsi, szerokiego wachlarza umiejętności pozwalających na łatwe
przystosowanie się do szybko zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne
powiązania.
W ramach projektu mieszkańcy Małochwieja Małego i Małochwieja Dużego mają szansę doskonalić
swoje umiejętności kluczowe z grupy społecznych i obywatelskich uczestnicząc w;
- zajęciach aerobiku i zumby
Dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek) w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. w Wiejskim Domu
Kultury w Małochwieju Małym odbywają się zajęcia aerobiku i zumby, w których uczestniczy 17
kobiet. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów z wielką korzyścią dla ich
uczestniczek.
- zajęciach kulinarnych
W dniu 6 lutego 2018 r. w kuchni Wiejskiego Domu Kultury odbyły się zajęcia kulinarne, w których
uczestniczyło 11 osób. Zajęcia prowadził prezes Stowarzyszenia Kucharzy Lubelskich w Lublinie.
Podczas zajęć doskonaliliśmy umiejętność działania w zespołach przygotowujących i wykonujących
poszczególne potrawy.
- kursie I Pomocy Przedmedycznej
W dniu 26 lutego 2018 r. w kursie I Pomocy Przedmedycznej uczestniczyło 36 mieszkańców Gminy
Krasnystaw w tym 21 mieszkańców naszej wsi. Zajęcia prowadzili ratownicy medyczni i strażak
zawodowy. Nabyliśmy wiedzę i umiejętności pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
Udział w działaniach z zakresu kształcenia ustawicznego osób dorosłych w naszej wsi funkcjonuje od
wielu lat. Dzięki powołaniu Stowarzyszenia podejmowane przez nas działania są zawsze celowe
i przemyślane, służą rozwojowi mieszkańców i rozwojowi wsi. Wspólnie planujemy, projektujemy,
wdrażamy i realizujemy poszczególne zadania nabywając i doskonaląc umiejętności kluczowe do
których należą; porozumiewanie się w języku ojczystym( dbamy o poprawność języka i mowy

ojczystej); inicjatywność i przedsiębiorczość (pozyskujemy fundusze z różnych źródeł na rozwój
naszej wsi i Stowarzyszenia, realizujemy ciekawe inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej wsi, gminy
i kraju ), doskonalimy umiejętność uczenia się (uczymy się od siebie i innych, organizujemy szkolenia,
warsztaty, kursy, wycieczki, imprezy i uroczystości rozwijając swoją wiedzę, uczestniczymy
w szkoleniach, kursach i wizytach studyjnych organizowanych przez inne instytucje),rozwijamy
świadomość i ekspresję kulturalną (nasza oferta kulturalna jest bogata i kierowana do różnych grup
mieszkańców - dzieci, młodzieży i dorosłych),rozwijamy i doskonalimy kompetencje społeczne
i obywatelskie aktywizując lokalną społeczność do udziału w działaniach na rzecz wsi i gminy).
Jesteśmy dumni z tego jak wiele już zrobiliśmy w edukacji dorosłych ale też świadomi jak wiele
kompetencji należy doskonalić aby nie zostać w tyle szybko rozwijającego się świata XXI wieku.
Kompetencje, które należy rozwijać wśród mieszkańców naszej wsi to; porozumiewanie się
w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne
oraz kompetencje informatyczne.
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