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§ Kompleksowe projekty mające na celu ożywienie gospodarki

wiejskiej, poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień
związanych z jakimś produktem, usługą, lub kulturą danego regionu.

§ Miejscowości, których rozwój podporządkowany jest jakiemuś

konkretnemu pomysłowi, stanowiący swoisty produkt turystyczny,
wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody
mieszkańców.

Krzysztof Szustka

seminarium pt. „Specjalizacja oferty turystyki wiejskiej”, Wrocław, 24 luty 2017 r

,

§ Oferta która pobudza

uczucia i emocje

§ Oferta oryginalnych przeżyć

i ponadprzeciętnych emocji,
angażowania wszystkich
zmysłów

§ Klient wciągnięty w

przeżywanie w przygody,
która nie jest masową
propozycją lecz czymś
wyjątkowym, co jemu się
przydarza

,

§ Odbiorcy i dostarczyciele usług

stają się aktorami i współtwórcami
przeżyć

§ Edukacja i doznania poprzez gry,

zabawy, zajęcia warsztatowe,
program edukacyjny

§ Przykłady turystyki emocji:

kulinarna, sakralna przyrodnicza,
militarna, obiekty poprzemysłowe,
turystyka ubóstwa, katastrof i
powodzi, turystyka couch surfingu, wydarzeń/eventowa
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§ Tradycje upraw
§ Hodowla
§ Przetwórstwo
§ Rzemiosło
§ Działalność artystyczna
§ Sport
§ Wydarzenia historyczne
§ Walory przyrody i krajobrazu
§ Hobby jednego z mieszkańców
§ Nazwa wsi

www.WioskizPomyslem.pl

Mieszkańcy i proces
tworzenia powiązań

Alternatywne wizje
rzeczywistości

Oferta wsi

Zasoby wsi
i otoczenia

Działania
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Lipiany
Wioska Smaków

¡ Mieszkańcy chętniej angażują się
w sprawy wsi
¡ Prężnie działa Stowarzyszenie
Kobiet Aktywnych, pozyskując
środki i animując życie na wsi
¡ Uprzątnięto wspólnie wieś (kilka
akcji) tworząc wizerunek Wioski
Smaków i mieszkańcy zaczęli
dbać o swoje posesje
¡ Organizacja Bałkańskie Święto
Pity (ok 1000 osób)
¡ Rejestracja Pity Bałkańskiej na
Liście Produktów Tradycyjnych (w
trakcie)
¡ Dodatkowy dochód dla
mieszkańców z oferty pobytowej
dla grup szkolnych i wizyt
studyjnych (ok 1000 os/rok)

Lipiany
Wioska Smaków

OFERTA WSI:
¡ Pakiety tematyczne - WŁOSKIE
SMAKI i CUKIERNICZA
PRZYGODA

Lipiany
Wioska Smaków

¡ QUEST - gra terenowa – Smakiem
Lipowego Zagajnika
¡ Poczęstunek-herbata lipowa i
racuchy
¡ Warsztaty kulinarne - Pieczenia
PIZZY, pieczenie i zdobienie
mufinek
¡ Gry i zabawy ruchowe
¡ Artystyczny Smaczek - warsztaty
rękodzielnicze
¡ Certyfikat „MAŁY KUCHARZ –
WŁOSKIE SMAKI” , „MAŁY
KUCHARZ – CUKIERNIK”
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Leśne specjały i ziołowe smaki

Malownicza wieś we Wrzosowej Krainie w Borach Dolnośląskich z
ofertą edukacyjną na temat zielarstwa i leśnych specjałów dla grup
zorganizowanych oraz osób indywidulanych.
Pakiet: ZIELARSKI
Dwa warsztaty zielarskie we Wrzosowej Chacie - punkt Ekomuzeum
Wrzosowej Krainy, do wyboru:
• Pachnące Wspomnienie – tworzenie ziołowych kompozycji w formie
obrazu,
• Ziołowe Zapachy – woreczki zapachowe,
• Oleje Ziołowe – oleje smakowe do mięs i sałatek,
• Ziołowa Olimpiada - gry i zabawy sportowe - "Gajówka Głuszec",
•Questing - Wyprawa Odkrywców "Wędrówki z przyrodą w
Borówkach",
•Ścieżka Zmysłów - bosa trasa,
•zimne napoje i herbatka „Z mojego ogródka”,
•Ognisko.
Czas trwania: 4-5 godzin
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BORÓWKI
- WIOSKA
DARÓW LASU

§ Przeprowadzenie spotkania informacyjnego dot. zasad

funkcjonowania i promocji wsi tematycznej - spotkanie
skierowane do liderów wiejskich, sołtysów, radnych, czas
trwania 1-5 godzin (wg zapotrzebowania, może być też
połączone z warsztatami dot. wypracowania tematyki wsi).
Spotkanie może odbywać się na sesji Rady, spotkaniu
informacyjnym, konferencji, seminarium itp.
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§ Przeprowadzenia warsztatów metodycznych z

mieszkańcami (2-4 spotkań) dot. wypracowania zasad
działania wioski tematycznej. W celu wypracowania oferty wsi
tematycznej organizuje się warsztaty metodycznych dla
zainteresowanych mieszkańców wsi, podczas których zostanie
określona specjalizacja miejscowości, kierunki rozwoju, oferta
pobytowa, sposoby promocji, itp. Warsztaty najlepiej aby były
połączone z wizytą studyjną w działającej wiosek tematycznej.
Można warsztaty przeprowadzić przed wizytą studyjną lub po.

§ Ewaluacja oferty działającej wsi tematycznej.

Funkcjonujące wioski tematyczne powinny przeprowadzać
ewaluację swojej oferty i systemu promocji. Zakres ewaluacji:
superwizja podczas zajęć z grupą szkolną, pomysły na rozbudowę
wizerunku miejscowości tematycznej, nowe pamiątki z regionu,
rozszerzenie oferty o nowoczesne narzędzie edukacji, gry terenowe,
rozbudowa oferta dla rodzin z dziećmi i turystów indywidualnych,
źródła finansowania rozwoju wiosek tematycznych, spełnienie
standardów funkcjonowania wioski tematycznej.

§ Organizacje wizyt studyjnych w funkcjonujących wsiach

tematycznych - zapraszamy grupy studyjne z całej Polski na
kilkudniowe pobyty w funkcjonujących Wioskach
Tematycznych Dolnego Śląska (1-5 dni). Zakres wizyty: udział w pełnej
ofercie wioski tematycznej, spotkanie z liderami wiosek
tematycznych, dobre praktyki wizerunku wsi tematycznej, współpraca
sieciowa wiosek tematycznych w regionie, pamiątek z regionu oraz
oferty dla turysty indywidualnego, prezentacja "jak założyć wieś
tematyczną", nocleg, wyżywienie,opieka eksperta ds. wiosek
tematycznych.

§ Specjalizacja - wioska tematyczna posiada określoną

specjalizację wynikającą z szeroko rozumianego
dziedzictwa wsi (kulturowe, przyrodnicze, historyczne) lub
innych specyficznych uwarunkowań

§ Produkty - wioska tematyczna posiada opracowane

(wdrożone lub w fazie projektu) produkty i usługi związane
z wybraną specjalizacją

§ Obszar działania - wioska tematyczna posiada określony

obszar działania obejmujący jedną lub kilka sąsiadujących
ze sobą wsi

§ Zasoby - wioska tematyczna posiada określone zasoby

ludzkie, materialne oraz niematerialne (biuro, miejsce do
prowadzenia usług, parking itp.)
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§ Plan/strategia rozwoju - wioska tematyczna posiada

wizję rozwoju, posiada motywacje do rozwoju

§ Potrzeby rozwojowe - wioska tematyczna posiada

zdefiniowane lub przemyślane potrzeby rozwojowe w
zakresie rozbudowy potencjału, podniesienie umiejętności,
wprowadzania nowych produktów i usług, etc..

§ Zasady prawne - wioska tematyczna jest prowadzona

przez organizację zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym, prowadzi lub zamierza prowadzić działalność
gospodarczą i lub działalność statutową odpłatną
(przeprowadzić zmiany w statucie), dokonuje
systematycznych i obowiązkowych sprawozdań
merytorycznych i finansowych

Inne(dodatkowe)
§ a/ Wioska (organizacja pozarządowa koordynująca

działania wioski tematycznej) posiada doświadczenia w
dotychczasowej działalności ( budżet, bilans i rachunek,
opis wybranych zrealizowanych trzech projektów w okresie
ostatnich trzech lat).
§ b/ Wioska współpracuje (zamierza współpracować) z

lokalnymi partnerami (kogo zaprosi do współpracy, z kim
współpracuje, kto będzie tworzył wioskę, z jakimi
zasobami)

Wioska tematyczna to taka forma aktywności społecznej,
dzięki której mieszkańcy mają realny wpływ na rozwój
społeczny i ekonomiczny swojej miejscowości
Dopracowana i przemyślna oferta pobytowa będzie
atrakcyjna dla odbiorców jako unikalny produkt
edukacyjno-turystyczny

§ Krzysztof Szustka – kom. 512 312 215
§ krzysztof.szustka@gmail.com

www.WioskizPomyslem.pl
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