
 

 

OPISY WARSZTATÓW 
 

1. O sztuce budowania wartościowych relacji 

Zapewne nie raz zastanawiałeś/aś się, nad tym dlaczego społeczność lokalna 

nie angażuje się do zespołowych działań. Wzajemne zrozumienie jest kluczem 

do sukcesu. Jak to zrobić? W trakcie warsztatu poznasz przykładowe techniki i 

narzędzia, które można wykorzystać w zarządzaniu zespołem. Punktem 

odniesienia będą style poznawcze wg metodologii FRIS oraz ich wpływ na 

komunikację i współpracę. Mateusz Konieczny 

 

2. Cyfrowe narzędzia w rozwoju organizacji 

Podczas warsztatu poznasz bezpłatne aplikacje, narzędzia i programy online 

do wykorzystania w działalności organizacji pozarządowej - zarówno w jej 

zarządzaniu, jak i prowadzeniu angażujących działań dla lokalnej 

społeczności. W związku z tym, że warsztat będzie miał formę interaktywną, 

konieczne jest przygotowanie własnego urządzenia - komputera, smartphona 

lub tabletu. Mateusz Konieczny 

 

3. Jak angażować społeczność lokalną do działań na rzecz wsi, bazując 

na potencjale tkwiącym w jej mieszkańcach? 

Podczas interaktywnego warsztatu uczestnicy zobaczą jak można efektywnie 

pracować w swoich organizacjach i społecznościach lokalnych. Dowiedzą się 

jak rozwijać misję i cele organizacji poprzez pracę z potencjałem (talentami, 

wartościami, zainteresowaniami) jej członków. Warsztat pokaże jak planować 

działania na wsiach, tak żeby lider czuł wsparcie i zaangażowanie osób z 

którymi współpracuje. Joanna Rybacka 

 

4. Jak współzarządzać publiczną kasą? 

Publiczne pieniądze są wszędzie - dysponuje nimi Urząd Gminy, ale przecież 

nasze wspólne środki zasilają również biblioteki, szkoły, gminne spółki a 

pośrednio również spółdzielnie czy prywatne firmy, które korzystają z 

publicznych terenów. Znamy dziesiątki dobrych przykładów, kiedy decyzja o 

wydawaniu tych środków wraca do lokalnej społeczności, nie tylko w formie 



konsultacji czy informowania, ale w formie prawdziwej obywatelskiej decyzji. 

Przez lata te mechanizmy zasilały takie narzędzia jak fundusz sołecki czy miejski 

budżet obywatelski. Podczas warsztatu poszukamy miejsc w Waszych 

gminach, gdzie idea wpływu obywateli na zarządzania finansami publicznymi 

może żyć dalej i się rozwijać. Czy społeczność uczniów i rodziców może mieć 

wpływ na budżet całej szkoły? W jaki sposób mieszkańcy mogą 

współdecydować o zakupie nowości w bibliotekach? Jak zachęcić 

sąsiadującą fabrykę, żeby podzieliła się częścią zysków na lokalny fundusz 

pomysłów? Mateusz Wojcieszak 

 

5. Jak lepiej porozumiewać się z osobami o odmiennych poglądach  

Udział w warsztacie rozwinie umiejętność spokojnego słuchania z 

nastawieniem na poznanie stanowiska drugiej osoby bez koncentrowania się 

na własnych, ograniczających przekonaniach. W lepszej komunikacji z 

osobami o odmiennych poglądach pomaga dostrzeżenie tego jak różnie ta 

sama sytuacja może być postrzegana przez różne osoby. Monika Słotwińska 

Łychota  

 

6. Od obserwacji przyrody do jej ochrony w mojej wsi - praktyczny plan 

działania z poradami specjalistów. 

Podczas warsztatów z przyrodnikami uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać 

w przestrzeni swoich miejscowości tereny i obiekty cenne przyrodniczo oraz jak 

formułować dla nich zgodnie z metodyką specjalistyczną zagrożenia i sposoby 

ochrony. Zajęcia dostarczają narzędzi stosowanych w praktyce ochrony 

przyrody, które z doświadczeń ekspertów przyrodników mogą być przekazane 

społecznikom, zajmującym się przyrodą lub planującym rozpocząć takie 

działania w swojej okolicy. Poruszymy też kwestie związane z szansami i 

wyzwaniami w działaniach na polu czynnej i biernej ochrony przyrody w 

odniesieniu do podejścia społecznego, praktyce administracyjnej i zjawiskach 

biologicznych ograniczających powodzenie akcji ochrony przyrody. 

Kasztelania Ostrowska 

 

7. Młodzi recenzują i doradzają - o działaniach z młodzieżą z ich 

spojrzeniem na wasze pomysły. 

Angażowanie młodzieży w działanie społeczne jest jednym z ważniejszych 

wyzwań w naszych miejscowościach. Co o pomysłach na działania społeczne 

starszych kolegów myślą sami młodzi ludzie? Warsztaty przeprowadzą 

uczestników od przygotowania przez nich wizji działań w swojej okolicy do 

recenzji pomysłów przez młodych prowadzących na podstawie ich 

doświadczeń oraz reprezentacji różnych zainteresowań. Poszukamy 

praktycznych wskazówek, jak sprawić, aby pomysły aktywności społecznych 

dopasowane były do realiów pragnień młodzieży i młodych osób dorosłych. 

To ciekawe doświadczenie może być cenną refleksją, służącą doskonaleniu 

działań. Kasztelania Ostrowska 



 

8. Spokojnie, to tylko „projekt”! - ABC koordynatora projektu w organizacji. 

Stawiasz pierwsze kroki w świecie projektów? A może masz już ich za sobą 

dziesiątki? - to szkolenie jest dla Ciebie. Sprawdzisz na nim definicję projektu, 

miejsce projektu w organizacji, podstawowy proces zarządzania projektem, 

elementy dobrego planowania i czynników sukcesu ale przede wszystkim, 

stworzysz sobie i innym okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 

zarządzania projektami. Michał Nowak. 

 

9. KGW z pomysłami 

Czyli warsztat o profilowaniu działań Kół Gospodyń Wiejskich, na bazie 

zasobów, którymi dysponuje środowisko lokalne. Podczas warsztatów 

będziemy wspólnie określać potencjał KGW i szukać możliwych czynników, 

wyróżniających koło na tle gminy i/lub powiatu. Będzie dużo inspiracji i 

konkretnych pomysłów do wdrożenia w praktyce.  Karolina Suska 

 

10. Gdzie jest prawda? - o fake newsach, dezinformacji i bańkach 

informacyjnych 

Podczas warsztatów uczestnicy poznają pojęcia związane z generowaniem 

szumu informacyjnego i manipulowania faktami. Dowiedzą się czym jest Fake 

news, Deepfake, clickbait i na czym polega dezinformacja. Odkryją w jaki 

sposób działają bańki informacyjne i co zrobić aby się z nich wydostać. 

Spotkanie to będzie to doskonałą okazją do rozwinięcia umiejętności 

wyszukiwania i weryfikowania wiarygodności informacji. Monika Schmeichel-

Zarzeczna 

 

11. Rozwiązywanie konfliktów 

Współpraca z ludźmi nie zawsze jest łatwa. Jak rozwiązywać konflikty,które się 

pojawiają? Jak radzić sobie z emocjami, które im towarzyszą? Wymiana 

doświadczeń w ramach warsztatu ułatwi przygotowanie się do tych sytuacji. 

Marzena Łotys 

 


