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W ramach projektu oferujemy: 

1. KURS LIDERSKI - SZKOLENIA - 80 h (5 zjazdów szkoleniowych) 

1.1 MÓJ POTENCJAŁ – 16 h (7-8 wrzesień 2013, Kraków) 

Wydaje Ci się czasami, że nie masz potencjału, aby angażować się w różne działania lokalne? 

Brakuje Ci wiary we własne siły? 

Chcesz zidentyfikować obszary kompetencji, które chcesz podnieść?  

Ten moduł szkoleniowy jest dedykowany dla Ciebie. W ramach dwudniowego spotkania 
pomożemy Ci bliżej przyglądnąć się swojemu potencjałowi, w oparciu o który możesz 
realizować skuteczne działania i inicjatywy lokalne. Pomożemy Ci zidentyfikować zarówno 
Twoje mocne strony, jak i te obszary, nad którymi chcesz popracować w ramach kolejnych 
spotkań szkoleniowych. W oparciu o zdobyte informacje pomożemy Ci zaplanować drogę do 
samorealizacji zawodowej i prywatnej. 

1.2. CZY PŁEĆ MA ZNACZENIE? – 16 h (28-29 wrzesień 2013, Kraków) 

Masz poczucie, że napotykasz na inne trudności i ograniczenia w przestrzeni publicznej niż 
mężczyźni? 

Chcesz dowiedzieć się jak radzić sobie ze stereotypowym wizerunkiem kobiety? 

Chcesz dowiedzieć się jak reagować na sytuacje nierównego traktowanie? 

Chcesz dowiedzieć się jak projektować działania lokalne, aby nie powielały stereotypów 
płciowych? 

W ramach kolejnego spotkania zajmiemy się stereotypami płciowymi, które wyznaczają 
wzorce dotyczące aktywności kobiet i mężczyzn w sferze publicznej i prywatnej. Wspólnie 
zastanowimy się nad konsekwencjami z ich wynikającymi, także w odniesieniu do własnych 
wyborów zawodowych czy rodzinnych. Ponadto, pomożemy Ci  wypracować własne 
strategie radzenia sobie ze stereotypowym czy dyskryminacyjnym traktowaniem w różnych 
obszarach życia codziennego. Na koniec, przedstawimy Ci dobre praktyki z zakresu realizacji 
działań lokalnych, które przełamują obecne stereotypy i wyznaczają nowe standardy dla 
aktywności społecznej i zawodowej kobiet i mężczyzn. 
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1.3. PROJEKTOWANIE DZIAŁA Ń LOKALNYCH – 16 h (12-13 październik 2013, 
Kraków)  

Chcesz coś robić na rzecz społeczności lokalnej, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? 

Masz poczucie, że organizacja jakiejś inicjatywy w Twojej społeczności lokalnej wykracza 
poza Twoje możliwości? 

Nie wiesz jak zaplanować realizację jakiegoś większego przedsięwzięcia lokalnego? 

Chcieć to móc. My z kolei udzielimy Ci pełnego wsparcia, umożliwiającego zaplanowanie 
„od A do Z” wymyślonej przez Ciebie inicjatywy lokalnej. Pomożemy Ci zidentyfikować 
potrzeby typowe dla Twojej lokalnej społeczności, by na ich podstawie zaplanować, krok po 
kroku poszczególne etapy realizacji wymyślonego przez Ciebie przedsięwzięcia. 
Zainspirujemy Cię również dobrymi praktykami z zakresu nowatorskich, innowacyjnych 
działań lokalnych. 

1.4. BUDOWANIE PARTNERSTW LOKALNYCH -16 h (26-27 październik 2013, 
Kraków)  

Masz pomysł na współpracę z innymi organizacjami, ale nie wiesz jak ją zrealizować? 

Nie masz doświadczenia w zakresie współpracy pomiędzy kilkoma organizacjami na raz? 

Zapraszamy Cię do skorzystania z modułu dotyczącego budowania partnerstw lokalnych. 
Przekażemy Ci wiedzę w zakresu budowania lokalnej sieci współpracy. Pomożemy Ci 
dokonać analizy różnych lokalnych organizacji i instytucji, aby wybrać te, które są kluczowe 
dla realizacji zaplanowanego przez Ciebie przedsięwzięcia. Przedstawimy Ci kolejne etapy 
budowania partnerstwa lokalnego, a także wytyczne w zakresie podtrzymywania tego typu 
współpracy. Pokażemy Ci zarówno dobre praktyki godne powielania, jak i te złe, które 
zawierają najczęściej popełniane błędy. 

 
1.5. PROMOCJA I REALIZACJA DZIAŁA Ń LOKALNYCH – 16 h (9-10 listopad 
2013, Kraków)  

Masz pomysł na działanie, ale nie wiesz jak go skutecznie „sprzedać”?  

Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie promować inicjatywy lokalne? 

Chcesz dowiedzieć się jakie trudności mogą pojawić się w trakcie realizacji planowanych 
przez Ciebie działań? 
Chcesz nauczyć reagować się na nie z wyprzedzeniem? 

Skorzystaj z niniejszego modułu. W ramach spotkania przekażemy Ci wiedzę z zakresu 
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skutecznej promocji i realizacji działań lokalnych. Przekazywane informacje dostosujemy do 
specyfiki Twojej miejscowości, a także charakteru planowanego przez Ciebie 
przedsięwzięcia. Pomożemy Ci przewidzieć potencjalne zagrożenia, które związane są z 
realizacją Twojej inicjatywy. 

 
Wszystkie szkolenia odbywać się będą w weekendy, w Krakowie (ul. Kasprowicza 9a/1) - 
zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie i materiały szkoleniowe.  

2. WIZYTA STUDYJNA u włoskiego Partnera projektu Gr uppo d'Acquisto Solidale 
FRIARIELLI – 3 dni (ł ącznie z przejazdem), grudzień 2013, Neapol 

Wiedza i umiejętności zdobywane na szkoleniach będą miały jak najbardziej praktyczny 
charakter. Niemniej jednak, nie ma nic bardziej inspirującego i wzmacniającego jak 
podglądnięcie od środka jak wygląda realizacja różnych działań lokalnych. Zapraszamy zatem 
na wizytę studyjną, w ramach której będziesz mogła zobaczyć nowatorskie i oryginalne 
rozwiązania. 

3. DZIAŁANIA LOKALNE  

3.1. DORADZTWO – 3 h/osobę 

Celem szkoleń jest udzielenie wsparcia umożliwiającego pełne przygotowanie i realizację 
wybranej przez Ciebie inicjatywy. W trakcie organizacji tego typu przedsięwzięcia pojawić 
się mogą jednak dodatkowe pytania, wątpliwości czy też problemy. Stąd też oferujemy Ci 
dodatkowe wsparcie doradcze, z którego możesz skorzystać w ramach bezpośredniego 
spotkania, telefonicznie czy mailowo. Służymy zatem wsparciem na każdym etapie realizacji 
projektu, mając na uwadze twoje potrzeby, a także problemy i trudności przez Ciebie 
zgłaszane. 

3.2. REALIZACJA DZIAŁA Ń LOKALNYCH, styczeń-marzec 2014 

W ramach projektu zachęcimy do realizacji dobrowolnej inicjatywy lokalnej. Forma tej 
inicjatywa i jej zakres zostanie przez Ciebie określona. Na realizację tego przedsięwzięcia 
przewidziane są również środki finansowe do Twojej dyspozycji. 

3.3. INFORMACJA ZWROTNA -  2 h/osobę 

Organizowane przez Ciebie przedsięwzięcie będzie podlegać superwizji. Dzięki superwizji 
możliwe będzie przygotowanie dedykowanej dla Ciebie informacji zwrotnej na temat całego 
procesu planowania i realizacji wybranego przez Ciebie przedsięwzięcia. Otrzymasz 
informację zwrotną odnośnie tego, co było niewątpliwym atutem zorganizowanej przez 
Ciebie inicjatywy, a także tego, co w przyszłości wymaga dopracowania. Informacja ta będzie 
udzielana indywidualnie i jej celem jest dalsze wzmocnienie Ciebie oraz utrzymanie 
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motywacji do dalszych działań o charakterze społecznym. 

 
4. NETWORKING  

4.1. SPOTKANIE NETWORKINGOWE, II kwartał 2014  

Po zakończeniu wszystkich działań lokalnych zaprosimy Cie do udziału w spotkaniu 
networkingowym, podczas którego będziesz miała okazję spotkać się raz jeszcze z innymi 
uczestniczkami projektu oraz przedstawicielkami różnych instytucji i organizacji. Dzięki 
udziałowi w tym spotkaniu będziesz mogła podzielić się doświadczeniami z innymi liderkami 
lokalnymi, nawiązać współpracę,  zdobyć nowe informacje i inspiracje do dalszych działań. 

  

4.2 PORTAL TEMATYCZNY  

W ramach projektu powstanie portal tematyczny: www.liderki.org, który będzie stanowił bazę 
wiedzy na temat organizowania działań o charakterze lokalnym oraz dobrych praktyk - 
krajowych i zagranicznych - w tym zakresie. Na portalu każdy znajdzie przydatne informacje 
m. in. o etapach projektowania i realizacji działań lokalnych, promocji i realizacji różnego 
typu działań, a także filmy ze zrealizowanych przez uczestniczki projektu wydarzeń, opisy 
dobrych praktyk partnera zagranicznego, wizytówki różnych podmiotów z woj. 
małopolskiego, gotowych do współpracy partnerskiej. Portal będzie działał na zasadach 
dziennikarstwa obywatelskiego - każda uczestniczka projektu będzie mogła tworzyć jego 
treść i wdrażać pomysły na jego rozwój. Portal będzie także miejscem promocji twojej 
działalności. 

ORGANIZATORZY: 

Lider i pomysłodawca projektu: 

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU 

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w Małopolsce od 2003 roku. Nasze 
Stowarzyszenie powstało jako inicjatywa na rzecz promowania idei równościowych oraz 
podnoszenia zaangażowania społecznego, publicznego i zawodowego kobiet oraz wspierania 
rozwoju organizacji pozarządowych. 

Wspieramy, doradzamy, szkolimy. Współpracujemy z organizacjami, instytucjami i firmami z 
całej Polski. Cenimy dialog i partnerstwo – wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie lepiej 
poznać potrzeby osób, którym pomagamy i odpowiedzieć na nie. 

www.plineu.org 
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Partnerzy: 

FUNDACJA KOBIETA W REGIONIE  

Jest organizacją pozarządową działającą na rzecz kobiet ze wsi i małych miast oraz  
pobudzaniu  aktywności lokalnej. Fundację tworzą kobiety z pasją, otoczone gronem 
przyjaciół i wolontariuszy, posiadające niewyczerpany zasób pomysłów i energii.  Inicjatywa 
powstania Fundacji została wysunięta przez Monikę Dudek, etnologa, choreoterapeutkę, 
instruktorkę tańca, regionalistkę, jako efekt jej wieloletniej pracy z kobietami (prowadzenie 
warsztatów dotyczących ich rozwoju osobistego i zawodowego, prowadzenie zespołów 
tańców etnicznych i tanecznych kręgów dla kobiet) oraz jako efekt doświadczenia w pracy 
terenowej. 

www.kobietawregionie.pl 

GRUPPO D'ACQUISTO SOLIDALE FRIARIELLI  

To organizacja z regionu Campania we Włoszech zrzeszająca 59 rodzin, promująca 
solidarność obywatelską poprzez zrównoważony i odpowiedzialny styl życia. Działaczki 
organizacji to kobiety, które na bazie doświadczeń zdobytych w innych organizacjach i 
instytucjach przejmują obecnie rolę liderek akcji na rzecz lokalnych środowisk. 


