
 

  

 

Szczegółowy program Szkoły Liderów i Liderek Społecznych 

 
1. szkolenie – 22-23.09.2018 

 Społeczność lokalna – o czym mowa? 
 Jak odkrywać potencjały miejsc i ludzi? –czym jest mapa społeczności lokalnej, kiedy i jak ją 
przygotować 
 Jak sprawić, żeby ludziom z mojej okolicy chciało się więcej? – wprowadzenie do metody 
organizowania społecznościowego 

 
Wizyta studyjna – 25-27.10.2018 

 Spotkania z min. 4 organizacjami działającymi na rzecz lokalnej społeczności 

 
2. szkolenie – 24-25.11.2018 

 Mapa społeczności lokalnej – podsumowanie pracy grup i tworzenie pomysłów na działania 
 Jak motywować ludzi do wspólnego działania? 
 Skuteczna współpraca – czyli jak sprawić, aby zespół działał sprawnie i w dobrej atmosferze? 
 Organizacja spotkania z mieszkańcami – pierwsze kroki 

 
Realizacja przedsięwzięcia – październik - grudzień 2018 r. 
Zadaniem uczestników Szkoły Liderów będzie wymyślenie oraz zrealizowanie w swojej 
społeczności lokalnej przedsięwzięcia. Ma to być krótkie wydarzenie skierowane do 
mieszkańców, które pozwoli np. zintegrować społeczność, zainspirować mieszkańców oraz 
sprawdzić się we wspólnym działaniu. O tym czy będzie to rodzinny piknik, zajęcia dla dzieci, gra 
terenowa dla młodzieży czy spotkanie tematyczne dla seniorów zdecydują sami uczestnicy 
projektu. Wymyślenie pomysłu, zaplanowanie działań oraz ich realizacja odbędą się pod okiem 
trenerów i animatorów. Co ważne, uczestnicy Szkoły będą mogli na wydatki związane   
z przedsięwzięciem przeznaczyć kwotę do 1 000 zł. 

 

3. szkolenie – 12-13.01.2019 
 Podsumowanie przedsięwzięć 
 Jak działać dalej? – czyli o możliwościach działania jako grupa nieformalna lub organizacja 
pozarządowa 
 Lokalne partnerstwa – jak je zbudować? 
 Czy już jestem Liderem/Liderką Społeczną? Analiza potencjału i planowanie własnego 
rozwoju 
 

Miejsce szkoleń:  Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu 
                                    ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice   
 

 
Program Szkoła Liderów i Liderek Społecznych jest częścią projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej –Krakowski Obszar Metropolitalny, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.3, 

Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 


