
 

 

WARSZTATY DO WYBORU

 

1. Budowanie wspólnoty w oparciu o zabawę przy poszukiwaniu tradycji

Jak zaangażować społeczność do budowania wspólnej tożsamości w oparciu o tradycję lokalną. Jak

odnaleźć zapomniane tradycje: zabawy, melodie, opowieści. Podczas 

swoich społeczności, zaprojektujemy takie wydarzenia i przymierzymy je do własnych warunków, 

zaplanujemy pierwsze kroki i doświadczymy konieczności zajmowania się tradycją

Katarzyna Paterek 

 

2. Budowanie wizerunku organizacj

Dowiemy się, co wpływa na to, jak postrzegana jest organizacja i jej działania

organizacji pozarządowych jako całego sektora. Jak pokazywać

zgłaszać potrzeby. Jak stworzyć wiarygodn

Portal ngo.pl 

3. Dobre spotkanie. Jak je poprowadzić, by było efektywne i

Nie jest istotne, jakiego typu spotkania prowadzi

współpracowników czy też z mieszkańcami

rozmowy wszystkich uczestników spotkania, jak poznać ich opinie, a w rezultacie wspólnie dojść do 

pożytecznych i konstruktywnych wniosków 

i jakie techniki komunikacyjne przy tym wykorzystać.

odpowiedzi, a także jakie cechy, słowa i działania osoby prowadzącej spotkanie sprawiają, że 

uczestnicy wychodzą z niego z nową energią do działania.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

4. Fundusz sołecki narzędzie

Będziemy pracować w trzech blokach: prawo, społeczność i komunikacja. Przyjrzymy się 

dokumentom z różnych gmin, przeanalizujemy przyczyny przyjmowania i odrzucania wniosków, 

zastanowimy się gdzie są inni 

wiejskich i pomyślimy jak skuteczniej ich angażować. Ale przede wszystkim będziemy wymieniać się 

doświadczeniami i szukać odpowiedzi na wspólne pytania, wyzwania towarzyszące funkcjonowaniu 

funduszu sołeckiego w naszych gminach i sołectwach.

Karol Mojkowski 
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5. Komunikacja NGO - samorząd 

Będziemy ćwiczyć prowadzenie rozmów w taki sposób, aby poziom satysfakcji obu stron był możliwie 

wysoki. W pierwszej części warsztatu zostaną omówione zasady negocjacji wygrana-wygrana. Druga 

część to ćwiczenia praktyczne dostosowane do codziennych doświadczeń uczestników warsztatu. 

Marzena Łotys 

 

6. Jak skutecznie zbierać pieniądze od obywateli? 

Jak zaplanować działania fundraisingowe, do kogo i kiedy je skierować, w jaki sposób je prowadzić, 

aby zwiększyć szansę na pozyskanie wsparcia? Organizacje pozarządowe mogą korzystać z darowizn 

od osób fizycznych, a także zbiórek publicznych, których organizacja jest obecnie prostsza dzięki 

zmianom prawnym. Te formy pozyskiwania wsparcia od obywateli nie są skomplikowane formalnie, 

ale największym wyzwaniem dla organizacji jest ich skuteczność czyli efekt w postaci zebranych 

pieniędzy. 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

 

7. Fundraising sposobem budowania kapitału społecznego organizacji 

Fundraising czyli pozyskiwane pieniędzy na działalność organizacji jest o wiele skuteczniejszy  

i łatwiejszy, jeżeli potraktuje się go jako sposób budowania kapitału społecznego organizacji czyli 

szerokiego grona jej sojuszników. 

Dowiemy się co to jest kapitał społeczny, na czym polega jego znaczenie dla organizacji i jak 

wykorzystać działania fundraisingowe do budowania i utrzymywania jej kapitału społecznego. 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

 

8. Wspólnie zaplanujmy rozwój przestrzenny naszej wsi 

Grupa warsztatowa stanie przed zadaniem przygotowania koncepcji zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi. 

Karol Zamojski, Pracownia Kultury Współczesnej 

 

 

           


