
JARMARK IDEI  
Wybierz interesujące Cię 3 tematy zajęć i zapisz się na nie w recepcji w piątek od pory śniadaniowej do 

końca przerwy obiadowej (do godz. 14.50). Zajęcia odbędą się w sobotę. 

Godz. Temat SALA 

9:00-9:30 
 

 
 

9.45-10:15 
 

 
 

10:30-11.00 
 

 
 

 

Numer 
warsztatów 

Opis warsztatów Sala 

1 

Jak działać z lokalną społecznością na rzecz ochrony przyrody? 

Stowarzyszenie "Kasztelania Ostrowska" od 5 lat prowadzi działania dotyczące dziedzictwa 

przyrodniczego. Członkowie Stowarzyszenia ukażą dobre praktyki, w jaki sposób 

angażować społeczność lokalną w ochronę przyrody. Zaprezentują autorskie badania oraz 

akcje edukacyjne.  

H 

2 

Wikipedia pod Strzechą – ćwiczenia praktyczne 

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję wziąć udział w praktycznych  ćwiczeniach takich 

jak dobór zasobów, licencji, czy tworzenie roboczego planu projektu GLAM-Wiki lub 

innego wikiprojektu, którego celem jest lepsza rozpoznawalność konkretnej wsi w 

internecie. Prosimy, aby w miarę możliwości uczestnicy przynieśli ze sobą własne laptopy, 

ale nie jest to wymagane! Nad uczestnikami będzie czuwać doświadczona redaktorka 

Wikipedii, Klara Sielicka-Baryłka 

B 

3 

Po co samorządom organizacje pozarządowe? 

Partnerzy czy intruzi – jak postrzegana jest współpraca organizacji z samorządem – 

dyskusja Wiesława Kwiatkowska, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego, Burmistrz Milanówka w kadencji 2014-2018 

Sala 310 

budynek 

centralny 

4 

Znienacka i znikąd - pop up jako metoda działania 

Jak zaangażować, zainteresować, zachęcić do współpracy odbiorców i w niecodzienny 

sposób przedstawić dowolny temat w interesującej formie? Zainspiruj się i poznaj jedną z 

nowszych metod działania. Maria Weronika Kmoch, historyk, regionalistka i 

popularyzatorka historii lokalnej, autorka bloga „Kurpianka w wielkim świecie”. 

K 

5 

Wypalenie i regeneracja społeczników i społeczniczek - w pigułce 

Przedstawię podstawowe informacje na temat wypalenia w działalności społecznej. 

Opowiem o kilku podstawowych sposobach dbania o siebie i regeneracji ze stresu i 

frustracji. Jakie są kluczowe elementy BHP społeczniczek i społeczników, które wspierają 

nasz dobrostan?  

Natalia Sarata - aktywistka, socjolożka, prowadzi inicjatywę "RegenerAkcja. Miejsce dla 

zmęczonych aktywistów i aktywistek", zajmuje się tematem wypalenia aktywistycznego i 

wspiera społeczników i społeczniczki w dbaniu o siebie.  

F 

 

 



6 

Wieś w obliczu zmian klimatu  

Naukowcy nie pozostawiają złudzeń. Na naszej planecie robi się coraz cieplej. I nie jest to 

naturalny efekt – to wynik działalności człowieka. Jakie są scenariusze dla świata? A w skali 

mikro – jakie scenariusze dla polskich obszarów wiejskich? W tym celu przyjrzymy się m.in. 

dokumentowi „Polityka ekologiczna państwa 2030”. Czeka nas również część 

warsztatowa, na której uszyjemy woreczki wielorazowego użytku na warzywa i owoce 

oraz przyjrzymy się małym konstrukcjom ogrodowym – hotelom dla pszczół i dzikich 

zapylaczy. Magdalena Kowalczyk, Fundacja Wspomagania Wsi 

E 

7 

Jak to działa, że fake news działa? 

W praktycznych ćwiczeniach poznamy kilka pułapek poznawczych, po to by dowiedzieć się 

co sprawia, że tak łatwo wierzymy w treści zamieszczane w mediach? że ufamy temu, co 

widzimy na portalach społecznościowych? że mimo powszechnego dostępu do informacji 

tak rzadko weryfikujemy treści, które do nas docierają? Monika Słotwińska-Łychota, 

Fundacja Wspomagania Wsi 

D 

8 

Porozmawiajmy o RODO  

Wymiana doświadczeń, praktyk i wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych w 

organizacji pozarządowej. 

Klara Malecka, koordynatorka ochrony danych osobowych w Fundacji Wspomagania Wsi 

C 

9 

Lokalne oblicze zmian demograficznych 

Zmiany w gęstości zaludnienia, w rozkładzie ludności pomiędzy różnymi krajami i 

regionami czy migracje,  to doświadczenia z którym ludzkość mierzy się od niepamiętnych 

czasów. Zarówno zmiany w naszym najbliższym otoczeniu, te dostrzegalne gołym okiem i 

na przestrzeni pojedynczego życia, jak i te widoczne niejako z lotu ptaka, mają znaczny 

wpływ na nasze życie. Zapraszam do rozmowy na temat zmian demograficznych, takich jak 

starzenie się społeczności, odpływ mieszkańców z niektórych terenów,  pojawianie się 

dość licznych grup nowych mieszkańców w innych miejscach. Chciałabym byśmy wspólnie 

zastanowili się co z tego wynika dla lokalnej sytuacji społecznej, z jakimi nowymi 

wyzwaniami mierzą się na poziomie gminnym wspólnoty samorządowe  i jakie w związku z 

tym pojawiają się nowe pola działania dla organizacji społecznych. 

Justyna Duriasz-Bułhak, Fundacja Wspomagania Wsi 

L 

10 

Jak - z korzyścią dla wszystkich- można rozwiązać problem bezdomności zwierząt 

Przykłady współpracy lokalnego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zwierząt z gminą 

Nasielsk.  

Aldona Sucharzewska 

Sala 210 

budynek 

centralny 

11 

„Seniorzy w akcji” i „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności” – prezentacja 

wybranych  projektów i scenariuszy społecznych zrealizowanych przez Towarzystwo 

Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.  

Angela Zielińska, Joanna Sosnowska-Oryńska 

A 

12 

Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe, czyli Koła Gospodyń Wiejskich w nowej odsłonie 

Podczas warsztatu porozmawiamy na następujące tematy: Kto i w jaki sposób może 

założyć koło gospodyń wiejskich? Jakie możliwości działania daje ustawa o Kołach 

Gospodyń Wiejskich? Jak złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru KGW? Co zrobić, 

żeby otrzymać dotację? Jaką działalność mogą prowadzić KGW? Przykłady dobrych praktyk  

Wiesława Wróblewska, KGW Hartowiec 

G 

 


