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1. Zadbaj o siebie! 

Wypalenie emocjonalne może dopaść każdego działającego społecznie. Czy dbanie o siebie to 

egoizm? Pod tym kątem będziemy przyglądać się wyzwaniom bycia liderem/liderką, czy też prostu 

osobą, która lubi działać na rzecz innych. Porozmawiamy o tym, na co zwykle nie starcza nam 

czasu - o nas samych i o tym, w jaki sposób dbamy o siebie. Będzie  to moment osobistej refleksji i 

wzajemnego dzielenia się doświadczeniami na ten temat. Postaramy się o stworzenie bezpiecznej 

atmosfery, w której każdy będzie mógł zaczerpnąć inspiracji, a może również odwagi do tego, by 

zacząć dbać o siebie choć trochę bardziej.  

 

2. Grupy Zabawowe  

Jeśli jeszcze nie macie w swojej wsi /gminie atrakcyjnej oferty dla rodziców z najmłodszymi 

dziećmi, takimi od kilku miesięcy do 3-4 lat, pokażemy Wam jak założyć i prowadzić Grupy 

Zabawowe, które podsuwają rodzicom rozwiązania wychowawcze a dzieciom tworzą bogate 

środowisko poznawcze i umożliwiają pierwsze kontakty rówieśnicze, kluczowe dla późniejszego 

edukacyjnego sukcesu.  

3. Jak wzmocnić przejrzystość gminy? 

Jakie narzędzia można wykorzystać, aby przyglądać się działaniom prowadzonym przez samorząd 

gminny, dlaczego warto się przyglądać działaniom samorządu i wzmacniać ich przejrzystość? Jak w 

prosty sposób sporządzić plan obserwacji i jak wykorzystać jego wyniki w swoich dalszych 

działaniach? Porozmawiamy również o nowych instrumentach, które są proponowane w celu 

wzmocnienia samorządności w gminach, takich jak grupowa skarga powszechna czy kodeks 

informacji samorządowej. To, jak działa Twoja Gmina, zależy też od Ciebie. 

 

4.  Sołtys, lider, mediator 

Wiedza o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów – dla sołtysów i działaczy organizacji. 

Mediacja poprzez dialog pomaga z wrogów uczynić przeciwników, a przeciwników przekształca w 

przyjaciół, stanowi swoisty „klucz” do rozwiązywania problemów międzyludzkich. Dialog i 

komunikacja może wpłynąć na to, że ludzie, zamiast się kłócić i okładać obraźliwymi słowami, lub 

posługiwać się kłamstwem, fałszem i półprawdami będą się starali ze sobą rozmawiać uczciwie, 

rozumieć i szanować się nawzajem.  

 



5. Jak działać dla lokalnej społeczności? 

Podczas warsztatów omówimy czym jest działanie na rzecz lokalnej społeczności, od czego zacząć 

planowanie działań,  jakie są motywy do podejmowania działań na rzecz innych, czym jest 

skuteczne działanie. Będziemy rozmawiać o tym jak tworzyć działania zgodnie z potrzebami 

mieszkańców, i o tym jak współpracować z naszymi przeciwnikami, jak działaniem odpowiadać na 

potrzeby i problemy mieszkańców. 

 

6. Kontrakt społeczny – jak uzgodnić role w organizacji, aby łatwiej zrealizować cel 

Na przykładzie wsi tematycznej – pokażemy, jak kontrakt społeczny porządkuje „kto, co, za ile”; jak 

wypracować porozumienie, dzięki któremu każdy może mieć dostęp do wypracowanych rozwiązań 

czy wspólnej oferty na konkretnych warunkach: z określonymi przywilejami ale i obowiązkami. 

Kontrakt społeczny powinien od początku regulować i te kwestie i zapewniać udział w inicjatywie 

każdemu kto zgłosi swój adekwatny potencjał i chęć działania, tak aby uniknąć rozczarować i 

zgrzytów w dalszych etapach pracy organizacji. 

 

7. Tożsamość miejsc ukryta w mchach 

Zajęcia pokazujące, jak odszukać ciekawostki przyrodnicze swojej okolicy i na ich podstawie 

kształtować promocję, edukację i ruch turystyczny oraz włączać je w aktywność kobiet na 

przykładzie regionalnej, ponadmiejscowościowej grupy "Kasztelanki", zajmującej się jako jedyna 

tak duża grupa zielarstwem w środkowej Wielkopolsce. 

 

8. Think tank zarządzania zasobami przyrodniczymi 

Zajęcia narzędziowe, ukazujące krok po kroku metody badania zasobów przyrodniczych, roli i 

angażowania badaczy, diagnozowania zagrożeń i metod ochrony. Warsztaty łączą wiedzę 

biologiczną z zarządzaniem przestrzennym, ukazując komplementarność tych zagadnień przy 

prawidłowym podejściu do zagadnienia oraz związane z tym wyzwania przy obecnym modelu 

ochrony przyrody w samorządach i regionach kulturowych. 

 


