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REGULAMIN SZKOŁY „LOKALNYCH LIDERÓW EKO” 

STOWARZYSZENIA W.A.R.K.A. 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Szkoły „Lokalnych Liderów Eko” (dalej Szkoła) jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 

w ramach projektu „Włącz się ekologią – sieć lokalnych inicjatyw ekologicznych w grójeckim” 

realizowanego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 

2021-2030 NOWEFIO – Edycja 2022.  

Kontakt do organizatora: Stowarzyszenie W.A.R.K.A., ul. Warszawska 45, 05-660 Warka 

 tel. 504 671 770, warka@stowarzyszeniewarka.pl. 

 

II. ODBIORCY 

Szkoła jest adresowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, 

klubów seniora i innych grup nieformalnych z terenu powiatu grójeckiego, którzy chcą zdobyć 

wiedzę w zakresie ochrony środowiska, sposobów edukacji społeczności i dbania o zasoby 

przyrodniczo-leśne oraz chcą rozpocząć tego typu działania w swojej społeczności. 

 

III. CEL  

Celem ogólnym szkoły i całego projektu jest zachęcenie liderów/liderek z terenu powiatu 

grójeckiego do włączania tematyki ekologii do aktywizowania swoich społeczności lokalnych. 

Dzięki udziałowi w szkoleniach uczestnicy będą mogli pozyskać niezbędną wiedzę w zakresie 

ochrony środowiska i klimatu, poznać przykłady działań z terenu powiatu, a także wymienić się 

doświadczeniami z innymi społecznikami. Zakładamy, że udział w szkole będzie wspierał 

budowanie postaw proekologicznych, pomoże odkryć potrzeby ekologiczne społeczności. 

 

IV. ZAŁOŻENIA SZKOŁY  

1. Szkoła to cykl 2 warsztatów po 5h każdy.  

2. Jeden cykl obejmuje następujący zakres tematyczny: 

a. "Jak organizować mieszkańców wokół projektów ekologicznych" (5h): 

obejmujące takie zagadnienia jak np.: 

− Dlaczego ekologia jest ważna i czy taki styl życia musi być drogi i 

skomplikowany? 

− Jakiego rodzaju działania możemy przeprowadzić? 

− Co to jest ekościema (greenwashing) i dlaczego warto jej unikać? 

− W jaki sposób zapraszać i angażować mieszkańców w działanie? 

− Przykładowe projekty, źródła wiedzy  

− Wypracowanie indywidualnych pomysłów na działania edukacyjne w 

społecznościach lokalnych  
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b. "Standardy ekologicznego działania w organizacjach i grupach sektora 

społecznego" (5h) 

− Dobre praktyki prowadzenia organizacji przyjaznej środowisku. 

Zarządzanie organizacją przyjazną środowisku. 

− Czy to dla nas osiągalne?  

− Jak organizować inicjatywy lokalne w zrównoważony sposób? Jak dbać 

o środowisko organizując lokalny piknik, tworząc miejsce spotkań, czy 

organizując warsztaty dla lokalnej społeczności 

− Gadżety i materiały promocyjne organizacji przyjazne środowisku 

3. Przewidziany jest udział 40 osób w 2 grupach po 20 osób 

4. Zakładamy, że z jednej organizacji/grupy udział w szkoleniach będą brały 2 osoby, a w 

miarę wolnych miejsc umożliwimy udział większej liczbie osób. 

5. Zajęcia będą się w Świetlicy Wiejskiej w Laskach w terminach:  

a. I szkolenie 11 luty 

b. II szkolenie 11 marzec 2023 r.,  

6. Uczestnicy będą zobowiązani do potwierdzenia obecności na liście oraz wypełnienia 

ankiet przed i po szkoleniu. 

7. W trakcie szkoleń zapewniamy uczestnikom materiały warsztatowe oraz poczęstunek. 

8. Prowadzący zajęcia to specjalistka w dziedzinie inżynierii środowiska, autorka bloga 

Inżynier w zielonych okularach. 

 

V. REKTUTACJA 

1. Zgłoszenie do konkursu polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego online 

dostępny na stronie stowarzyszeniewarka.pl oraz pod linkiem 

2.  W przypadku osób o szczególnych potrzebach zgłoszenia można dokonywać również 

poprzez zgłoszenie telefoniczne i e-mailowe na adres 

aleszczynska@stowarzyszeniewarka.pl lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia 

W.A.R.K.A. 

3. Nabór zgłoszeń w konkursie prowadzony jest do  31 stycznia 2023 r. 

4. Zgłoszeń może dokonywać organizacja/grupa lub osoby indywidualnie. 

5. Kryteria wyboru kandydatów: 

1. kolejność zgłoszeń 

2. motywacja uczestnika do kształtowania postaw proekologicznych 

3. chęć do rozpoczęcia tego typu działań w swojej społeczności 

4. liczba zgłoszonych przedstawicieli z jednej organizacji/ grupy 

6. Komisja wybierze spośród zgłoszonych kandydatów 40 osób, a przyjęciu poinformuje 

drogą elektroniczną. 

 

VI. HARMONOGRAM 

1. Do  31 stycznia 2023 r. - przyjmowanie zgłoszeń 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtGm2hpWlo-EeW08u98UfteArZmf7NR54nblNR5VjbHYqT4w/viewform?usp=sf_link
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2. Do  3 lutego ogłoszenie listy uczestników 

3. Realizacja szkoleń w terminach: 

 

I temat 11 luty "Jak organizować mieszkańców 
wokół projektów ekologicznych”  
 

GRUPA I 
godz. 09.00  
 
GRUPA II  
godz. 13.00 

II temat  11 marzec „Standardy ekologicznego 
działania w organizacjach i 
grupach sektora społecznego” 
 

 

 

 


