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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

"Sztuka wniosku skutecznego"
Warsztaty dla liderów i liderek w zakresie mobilizowania i organizowania 

społeczności lokalnej wokół wybranych celów oraz zarządzania zespołem i projektem

Miejsce: Niemodlin, Dom Kultury, ul. Reja 1
Kiedy: sobota, 11 grudnia 2010 roku, godz. 9:00

PROGRAM:
      Blok I. – Problemy, potrzeby i cele rozwoju lokalnego – omówienie. 

Czas trwania: 2 godz. 
W bloku tym skoncentrujemy się na: 
-  omówieniu rozwoju lokalnego; 
-  analizie lokalnych zasobów;
-  identyfikowaniu i definiowaniu lokalnych problemów. 

Blok II. – Mobilizowanie społeczności lokalnej do działania. 
Czas trwania: 3,5 godz. 
W tym bloku skoncentrujemy się na następujących kwestiach: 
- jak pokonać bierność i brak poczucia wspólnoty; 
- sztuka skutecznej informacji; 
- sztuka prezentowania argumentów; 
- komunikacja bezpośrednia i pośrednia; 

Blok III. – Organizowanie społeczności lokalnej do działania. 
Czas trwania: 2,5 godz. 
W tym bloku wypracowana zostanie odpowiedź na pytania: 
- jak skutecznie zarządzać zespołem; 

   - organizować się, czyli co po kolei robić; 
- jak przydzielić zadania ludziom;
- jak stworzyć strukturę organizacyjną zespołu; 
- role w zespole i dynamika rozwoju zespołu; .

      - zasady współpracy – wewnątrz zespołu oraz z kolejnymi podmiotami.

  OSOBA PROWADZĄCA
Beata Maciejewska – prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu w Gdańsku, autorka, 
współautorka i trenerka programów szkoleniowych m.in. seminariów aktywizujących 
społeczności z małych miejscowości do działań w sferze publicznej („Objazdowa 
Akademia Kobiet”), ogólnopolskich warsztatów dla lokalnych liderów i liderek 
(„Wybieram samorząd”, „Kierunek – Rozwój Lokalny”), warsztatów równościowych dla 
radnych i pracowników administracji publicznej („Pomorze – Kurs na Równość” – 
projekt wyróżniony przez Komisję Europejską). Współautorka publikacji: „Zielone 
Miasto Nowej Generacji”, raportu pt. „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”. 

METODYKA ZAJĘĆ
Warsztaty prowadzone są przy wykorzystaniu z zestawu różnych uzupełniających się 
metod, dostosowanych do zawartości. Zastosowane metody, to przede wszystkim:
• prezentacja multimedialna – stosowana w  częściach wprowadzających nowe pojęcia; 
• praca warsztatowa w grupach, wspierana przez osobę prowadzącą;
• ćwiczenia samodzielne uczestników w grupach; 
• prezentacje publiczne uczestników przed grupą. 


