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Grand Prix IX edycji plebiscytu "Edukacyjna Gmina Małopolski" zdobyła
gmina Ryglice. Wyróżnione zostały gminy: Kalwaria Zebrzydowska, Kęty i
Słomniki. Podczas gali "Rozwiń swoją gminę", która odbyła się 3 października
w Tomaszowicach, uhonorowano również sołtysów aktywnych w promowaniu
usług poradnictwa zawodowego.

"Program "Edukacyjna Gmina Małopolski" to przede wszystkim współpraca
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z gminami. Od stycznia do końca
września nasi doradcy zawodowi byli obecni na prawie 400 mobilnych
dyżurach doradczych w 74 miejscowościach Małopolski" – mówi Jacek Pająk,
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. I dodaje: "Spotkaliśmy się
również z prawie 300 sołtysami podczas wydarzeń zorganizowanych w
Krakowie, Bochni, Brzesku, Kalwarii Zebrzydowskiej, Niedzicy i Nowym Sączu.
Dzięki temu specjalistyczna usługa Bilansu Kariery dostępna jest już od roku
prawie we wszystkich powiatach Małopolski".
Na program, poza działaniami lokalnymi, składa się również część konkursowa.
Plebiscyt "Edukacyjna Gmina Małopolski" służy promowaniu gmin wiejskich i
miejsko-wiejskich (obejmujących miasta do 25 tys. mieszkańców), które poprzez
organizację ciekawych przedsięwzięć edukacyjnych najaktywniej w regionie wspierają
uczenie się przez całe życie swoich mieszkańców.

Ryglice – zwycięzca plebiscytu
Kapituła Plebiscytu "Edukacyjna Gmina Małopolski" doceniła kompleksowość działań
realizowanych w Gminie Ryglice. Osoby starsze, dorośli, dzieci i młodzież, osoby z
niepełnosprawnościami – do wszystkich tych grup gmina adresowała działania
edukacyjne. Integrowanie mieszkańców, budowanie poczucia wspólnoty oraz
angażowanie osób w różnym wieku w nietuzinkowe działania propagujące tradycję i
lokalną historię to główne powody, dla których Kapituła postanowiła przyznać Gminie
Ryglice Grand Prix i tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2018.

Kalwaria Zebrzydowska, Kęty i Słomniki z wyróżnieniem
Gmina Kalwaria Zebrzydowska została wyróżniona za wspieranie osób starszych oraz
wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Szczególną uwagę Kapituły zwróciła
działalność Kalwaryjskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także przedsięwzięcia
służące aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy, których celem było
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.
Gminę Kęty doceniono z kolei za przemyślaną politykę edukacyjną, dostosowaną do
potrzeb mieszkańców w różnym wieku. Kapituła wyróżniła m.in. Uniwersytet
Pierwszego Wieku oraz inne ciekawe inicjatywy propagujące wśród dzieci i młodzieży
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lokalne tradycje i dziedzictwo kulturowe. Warto podkreślić, że wiele z tych zadań
finansowanych jest wyłącznie z budżetu gminy.
W Gminie Słomniki Kapitule Plebiscytu najbardziej podobało się przedsięwzięcie
Rowerowe Kino Bez Prądu, czyli dbamy o czyste powietrze w naszej małej ojczyźnie.
Każdy, kto chciał obejrzeć film w kinie plenerowym, musiał samodzielnie
wyprodukować sobie prąd. Kapituła doceniła również aktywność miejscowego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz miejsce, w którym maluchy mogą rozwijać swoją
kreatywność.
Do finału zakwalifikowały się również gminy: Gdów, Gnojnik, Kłaj, Mogilany, Łużna,
Oświęcim, Proszowice i Wojnicz.

Ambasadorzy Bilansu Kariery
Konkurs adresowany był do sołtysów – lokalnych liderów z Małopolski, najaktywniej
wspierających rozwój kompetencji, kwalifikacji i zainteresowań mieszkańców,
promujących ideę uczenia się przez całe życie oraz działających na rzecz
upowszechniania usług poradnictwa zawodowego, w tym Bilansu Kariery. Tytuły
Ambasadorów Bilansu Kariery 2018 otrzymali: Mateusz Nędza-Kubiniec (sołtys
Kościeliska w gminie Kościelisko), Danuta Mirocha (sołtys Zarzyc Małych w gminie
Kalwaria Zebrzydowska), Sabina Gęgotek (sołtys Zedermana w gminie Olkusz) oraz
Mieczysław Piwowar (sołtys Targowiska w gminie Kłaj).
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