
HARMONOGRAM
piątek, 27 maja

15:00-16:00 obiad

16:30-17:15 spotkania regionalne

8:00-9:00 śniadanie

17:30-18:30 uroczysta inauguracja Zlotu

119:00-20:00 kolacja 

20:00-21:00 rozmowy przy stolikach z niespodzianką 

9:00-13:00 warsztaty

13:00-14:00 obiad 

14:00-15:00 pauza ruchowo-relaksacyjno-oddechowa

15:30-19:30 warsztaty 

19:45-20:45 grillowisko 

9:15-10:15 warsztaty ekspertów-praktyków

10:30-12:30 spotkania regionalne                  

112:30-13:00 podsumowanie Zlotu

woj. wielkopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie
woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie
woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie
woj. mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
woj. pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie

sobota, 28 maja

9:00-13:00 warsztat trenerski dla ekspertów-praktyków         

8:00-9:00 śniadanie 

niedziela, 29 maja

13:00-14:00 obiad 

restauracja, parter

sala konferencyjna, piętro I

sala konferencyjna, piętro I

restauracja, parter

sala konferencyjna, piętro I

restauracja, parter

restauracja, parter

sala konferencyjna, piętro I

sale przy opisie zajęć

w ogrodzie hotelu

sale przy opisie zajęć

sale jak w piątek

sale przy opisie zajęć

restauracja, parter

sala konferencyjna, piętro I

restauracja, parter

sala K, parter
sala E, parter

sala N, piętro I
sala J, parter

sala M, piętro I



WARSZTATY W SOBOTĘ
blok 9:00-13:00

Jak wpłynąć na lokalne władze
zagadnienia: działania rzecznicze od etapu planowania po realizację; narzędzia wykorzystywane w trakcie realizacji
działań rzeczniczych; przegląd dobrych praktyk
prowadzi: Grzegorz Wójkowski

sala M, piętro I

sala K, parter

sala J, parter

sala E, parter

sala N, piętro I

O integracji i zapraszaniu uchodźczyń, uchodźców do wspólnych działań
zagadnienia: jak czuje się migrant/uchodźca po przyjedzie do obcego kraju; integracja - co to za proces;
złote porady - o czym pamiętać, projektując działania dla uchodźców i uchodźczyń;
prowadzą: Anna Dąbrowska, Piotr Skrzypczak

Wybory samorządowe pod społeczną kontrolą, czyli o monitoringu wyborczym
zagadnienia: usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wyborów samorządowych; przygotowanie do planowania
działań strażniczych w czasie kampanii wyborczej
prowadzi: Małgorzata Łosiewicz

Jak być skutecznym liderem
zagadnienia: poznanie siebie jako lidera/liderki (test osobowości); typy liderów; jak tworzyć zespół i odpowiednio
delegować zadania
prowadzi: Grażyna Jałgos-Dębska 

Informacja prasowa w praktyce
zagadnienia: jak budować kontakt z dziennikarzami; co wysyłać do mediów; jak poprawnie zredagować informację
prasową
prowadzi: Alicja Zaczek-Żmijewska

na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy
(formularze w holu przed salą konferencyjną, piętro I)



WARSZTATY W SOBOTĘ
blok 15:30-19:30

Jak wpłynąć na lokalne władze
zagadnienia: działania rzecznicze od etapu planowania po realizację; narzędzia wykorzystywane w trakcie realizacji
działań rzeczniczych; przegląd dobrych praktyk
prowadzi: Grzegorz Wójkowski

sala K, parter

sala M, piętro I

sala J, parter

sala E, parter

sala N, piętro I

O integracji i zapraszaniu uchodźczyń, uchodźców do wspólnych działań
zagadnienia: jak czuje się migrant/uchodźca po przyjedzie do obcego kraju; integracja - co to za proces;
złote porady - o czym pamiętać, projektując działania dla uchodźców i uchodźczyń;
prowadzą: Anna Dąbrowska, PIotr Skrzypczak

Informacja prasowa w praktyce
zagadnienia: jak budować kontakt z dziennikarzami; co wysyłać do mediów; jak poprawnie zredagować informację
prasową
prowadzi: Alicja Zaczek-Żmijewska

Budowanie lokalnych koalicji i partnerstwa międzysektorowego
zagadnienia: jak budować koalicje; jak szukać sprzymierzeńców z sektora publicznego; obywatelskiego i biznesu;
jak korzystać z m.in. „barometru społecznego”. Uczestnicy wypracują też niezbędne elementy dobrego porozumienia                   
 o współpracy (partnerstwa)
prowadzi: Iwona Janicka

Bezpłatne narzędzia cyfrowe
zagadnienia: odstawy bezpieczeństwa w internecie; jak usprawniać pracę organizacji z pomocą darmowych narzędzi
cyfrowych; przykładowe platformy i generatory wniosków; jak reklamować się w internecie 
prowadzi: Krystyna Adamenko

na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy
(formularze w holu przed salą konferencyjną, piętro I)



WARSZTATY W NIEDZIELĘ
9:15-10:15

Żywa biblioteka
historia Żywej Biblioteki, cele, standardy i organizacja wydarzenia, język inkluzywny (włączający, wolny od uprzedzeń)

na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy
(formularze w holu przed salą konferencyjną, piętro I)

sala M, piętro I

sala K, parter

sala J, parter

sala E, parter

sala konferencyjna, piętro I

prowadzi: Janina Piwowarczyk

Strategia rozwoju sołectwa
jak zacząć pracę nad strategią sołectwa, korzyści z przygotowania strategii, efekty na przykładzie sołectwa Trygort

prowadzi: Alicja Rymszewicz

Dokumentowanie działań - kronika
przepis na dobrą kronikę, czyli co potrzeba do stworzenia kroniki, podział pracy, formy dokumentowania 

prowadzi: Barbara Mońko-Juraszek 

sala L, piętro I

Zmniejszyć wykluczenie transportowe na wsi i w małych miejscowościach 
kogo dotyczy problem wykluczenia transportowego, jak wykorzystać potencjału małych organizacji wiejskich, model działania
centrum „Mobilnego seniora” (centrum przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu) 

prowadzi: Krystyna Adamenko

Drzewa: ich prawa i nasza rola
jak funkcjonuje drzewo, najważniejsze regulacje prawne w ochronie drzew, trochę praktyki na linii: urząd – przyjaciel drzew,
skąd mieć wsparcie i pomoc

prowadzi: Zbigniew Mieszkowicz 

Razem możemy więcej - aktywizacja mieszkańców na wsi
od społecznika do sołtysa – ścieżka rozwoju; różnorodność obszarów działania w animacji społecznej; z czym do kogo gdy
pojawią się przeszkody w realizacji zadań

prowadzą: Beata Jakubiak i Barbara Łasińska

Raport o stanie gminy
co to jest raport o stanie gminy, jaki możesz mieć w niego wkład jako mieszkaniec/mieszkanka

prowadzą: Małgorzata Łosiewicz, Anna Wawrzyniak

"Klub", parter

Tworzenie ogrodów społecznych
sala N, piętro I

prowadzi: Magdalena Garczarczyk

Uchodźcy z Ukrainy w mieście. Praktyka pomocy prowadzi: Aleksandra Zapolska
ogród zimowy za restauracją


