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SPOŁECZNOŚĆ  
UCZĄCA SIĘ

W instytucjach gminy Fjarðabyggð zostanie 
wdrożona metodologia społeczności uczącej 
się. Społeczność uczącą się tworzy grupa osób 
o wspólnych zainteresowaniach i poglądach 
edukacyjnych, dzięki czemu jej członkowie 
współpracują, wspierają się i szukają wspólnych 
sposobów analizowania swoich metod  
pracy, doskonalenia ich oraz wdrażania  
nowości, które mogą przyczynić się do uzyska
nia lepszych wyników. W społeczności uczącej 
się dominuje kultura, która zachęca do  
ustawicznego kształcenia się pracowników  
w celu poprawy działania instytucji. Dodatkowe  
wsparcie zostanie udzielone na rozwój  
zawodowy personelu, jak również zwiększona 
zostanie współpraca instytucjonalna.

MODEL WSCHODNI

W Fjarðabyggð zostanie wdrożony tzw. model  
wschodni, który polega na interdyscyplinarnej 
współpracy między służbami społecznymi, 
Komisją Ochrony Praw Dziecka, opieką 
zdrowotną i usługami szkolnymi. Celem jest 
koordynacja działań wszystkich profesjonali
stów, uproszczenie i przyspieszenie pomocy 
przeznaczonej dla uczniów oraz rodziców, jak 
również wsparcie personelu nauczającego oraz 
instytucji rekreacyjnych.

ORGANIZACJA 
CZASU WOLNEGO 
LATEM I ZIMĄ

W ofercie znajdzie się zróżnicowany program 
spędzania pięciotygodniowego czasu wolnego 
we wszystkich świetlicach Fjarðabyggð. Praca 
w czasie letnim opiera się na organizacji zajęć 
na świeżym powietrzu, ruchu, grach, sporcie, 
rozrywce  i zabawie. Zajęcia letnie przezna
czone są dla dzieci, które ukończyły klasy od  
1 do 4 w szkole podstawowej. W ofercie  
znajdzie się też dłuższy zimowy wypoczynek  
w szkołach podstawowych.

PROMOCJA  
ZDROWIA WŚRÓD 
OSÓB STARSZYCH

W Fjardabyggð dostępne będą zróżnicowane  
programy ćwiczeń dla seniorów. Projekt  
obejmuje wyznaczenie odrębnych godzin na 
siłowni, instruktaż, poradnictwo i usługi mające  
na celu poprawę zarówno zdrowia, jak i  
standardu życia osób starszych.



ZAJĘCIA 
REKREACYJNE

W celu zwiększenia dostępności do zajęć 
rekreacyjnych oferowanych przez Fjarðabyggð,  
gmina wprowadzi system Nora, który jest  
systemem informacji, usług i opłat związanych 
z zajęciami dodatkowymi. System ten w przejr
zysty sposób przedstawi rodzicom dostępną 
ofertę kursów dla dzieci oferowanych przez  
gminę oraz będzie służył do składania wniosków 
i wypłaty dofinansowań przeznaczonych na  
zajęcia rekreacyjne.

PROGRAM PRAC 
LETNICH

Gmina Fjardabyggð zapewni młodzieży 
kreatywne oferty pracy wakacyjnej. Ważnym  
aspektem profilaktyki  jest to, aby młode  
osoby miały okazję  podjęcia pracy, która wz
budza ich zainteresowanie i pasję. Kreatywne  
prace letnie obejmują również usługi dla  
organizacji lokalnych, np. podczas uroczystości 
miejskich lub wydarzeń związanych z przyby
ciem statków wycieczkowych. Zgodnie z ust
aleniami letni program prac zapewni również 
instytucjom i organizacjom pozarządowym 
Fjarðabyggð dostęp do pracowników.

TRANSPORT

Transport publiczny w Fjarðabyggð zostanie 
ulepszony, ponieważ efektywna komuni kacja 
jest kluczowym elementem rozwoju społe
czeństw wielordzeniowych. ieszkańcy powinni 
mieć możliwość uzyskania zatrudnienia i dostęp 
do usług i rekreacji w innych  miejscowościach. 
Myśląc o przyszłości ważne jest, aby za pomocą 
transportu publicznego połączyć ze sobą wsie 
w Fjarðabyggð, tak aby można było lepiej  
wykorzystać zarówno kapitał ludzki jak  
i infrastrukturę, które dostępne są na terenie 
gminy.

IMIGRANCI

Fjarðabyggð jest społeczeństwem wielokul
turowym i właśnie w tej wielokulturowości 
tkwią mocne strony i możliwości tego społe
czeństwa.   Pracownicy instytucji  edukacyjnych 
i rekreacyjnych korzystają ze zróżnicowanego  
zaplecza mieszkańców w celu zwiększenia  
świadomości społecznej oraz promowania 
otwartości w kontaktach z kulturą, tradycją,  
językiem, świętami czy religią. Szczególny 
nacisk należy położyć na naukę imigrantów 
języka islandzkiego, wspierając jednocześnie 
naukę  języka ojczystego dzieci dwujęzycznych.  
Współpraca z rodzicami jest szczególnie ważna  
dlatego będzie kładziony nacisk na to, aby 
to właśnie szkoły i instytucje rekreacyjne  
wychodziły z taką inicjatywą.



ŚRODOWISKO 
PROZDROWOTNE

Fjarðabyggð bierze udział w projekcie doty
czącym  społeczności prozdrowotnej, którego 
elementy przewidują rozwój placów zabaw, 
ścieżek rowerowych i spacerowych oraz ozna
kowanie szlaków turystycznych na wszystkich 
zamieszkałych terenach.

KREATYWNE 
KURSY LETNIE

Duża grupa dzieci, które są zainteresowane 
pracą twórczą, otrzyma wsparcie poprzez 
zwiększenie ofert kreatywnych kursów w 
okresie letnim, na przykład będą to kursy tańca, 
teatru, malarstwa oraz kursy z zakresu innych 
dziedzin sztuki.

ZAJĘCIA GRUPOWE

Ośrodki kultury i rekreacji Fjarðabyggð w ostat
nich latach z powodzeniem przeprowadzały 
tradycyjne dni otwarte oraz organizowały 
wspólne wydarzenia w tych ośrodkach.  
W nadchodzących latach zostanie również 
położony szczególny nacisk na zwiększenie 
ilości zorganizowanych zajęć grupowych w  
centrach kultury i rekreacji.

KONSERWACJA 
OBIEKTÓW

Istnieje wiele obiektów należących do Fjarða
byggð, które związane  są z edukacją i rekreacją.  
Niektóre z nich są nowe, a inne liczą sobie 
nawet ponad sto lat. Część obiektów wymaga 
znacznej konserwacji, a przewidywane projekty  
są zarówno duże, jak i małe. Projekty będą  
traktowane priorytetowo, natomiast zdecy
dowanie większy nacisk zostanie położony na 
ich utrzymanie.

DARMOWE 
POSIŁKI W SZKOLE

W przeciągu następnych trzech lat posiłki 
w przedszkolach i szkołach podstawowych 
będą bezpłatnie. Jesienią 2018 roku został  
podjęty pierwszy krok w tym kierunku, kiedy 
to ceny posiłków szkolnych zostały obniżone 
o jedną trzecią. Podczas komponowania menu 
przestrzegane będą wytyczne Ministerstwa 
Zdrowia oparte na skandynawskich zalece niach 
żywieniowych. Oferując dzieciom przedszko
li i uczniom szkół podstawowych bezpłatne 
posiłki, zapewnione zostaje wsparcie które 
przyniesie korzyści zarówno rodzicom, jak i 
społeczności prozdrowotnej. 
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