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Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza do współpracy w ramach projektu „Sz
koła Liderek Rozwoju Lokalnego”.
Celem projektu jest aktywizowanie kobiet na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcie
tworzenia i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. Uczestniczkami
projektu będą cztery dwudziestoosobowe grupy kobiet z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
województwa wielkopolskiego. Jedna z grup zostanie utworzona we współpracy z Lokalną
Grupą Działania „Wrota Wielkopolski”. Osoby zainteresowane projektem prosimy o zgłaszanie
się w siedzibie LGD "Wrota Wielkopolski" przy ul. Jana Pawła II 2 w Baranowie na osiedlu
Murator. Wytypowane 20 osób (+5) rezerwowych weźmie udział w dwóch dwudniowych
szkoleniach obejmujących następującą tematykę:

I. Zasady animacji lokalnej (animatorka, liderka, mobilizowanie ludzi do działania,
określenie zasobów społeczności lokalnej) - 16 godzin

Termin i miejsce:

16-17.09.2010 r. Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

Zapewniamy transport z ustalonej lokalizacji na Państwa terenie do Rokosowa i z powrotem.

Trener prowadzący:

Ewa Gałka - współzałożycielka oraz prezes zarządu Stowarzyszenia PISOP, doświadczona
trenerka prowadząca szkolenia z zakresu m.in. animacji współpracy w społecznościach
lokalnych, tworzenia projektów, pozyskiwania środków, fundraisingu, ewaluacji, zarządzania
projektami, ekspertka ds. funduszy europejskich
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II. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich – podstawy funkcjonowanie (formy,
zakładanie, rejestracja, podstawy księgowości, praca z projektem) - 16 godzin

Termin i miejsce:

5-6.10.2010 r. Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

Zapewniamy transport z ustalonej lokalizacji na Państwa terenie do Rokosowa i z powrotem.

Trener prowadzący:

Rafał Jaworski - doświadczony prawnik, specjalista Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
partnerstwa lokalnego w Programie Partnerstwa Lokalnego w Wielkopolsce.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, zapewniono nocleg, wyżywienie oraz materiały
szkoleniowe.

Uczestniczki otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń.
Zajęcia prowadzone będą metodą wykładową oraz treningową, aktywizującą uczestniczki
poprzez ćwiczenia symulacyjne, zespołowe rozwiązywanie problemów oraz dyskusje grupowe.
Trenerzy związani z Centrum PISOP, którzy poprowadzą zajęcia, posiadają wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki animacji środowisk lokalnych. Wspólnie z
trenerami w szkoleniach wezmą również udział osoby aktywnie działające w społecznościach
lokalnych, które przedstawią przykłady dobrych praktyk. Szczegółowy program szkoleń
ogłoszony zostanie w późniejszym terminie.
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