
Warsztaty pn. „Fabryka inicjatyw” realizowane przez Fundację Fundusz Lokalny 

Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w ramach projektu "Wolontariackie aktywności 

obywatelskie w Regionie Płockim" współfinansowanym ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

 
 

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej  

„Młodzi Razem” 

zaprasza  

przedstawicieli grup realizujących projekty 

grantowe w ramach konkursu  

„Akademia Projektów Wolontariackich” 

do udziału w warsztatach:  
 

 

Miejsce: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku - 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe („SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu), Sendeń 

Mały 2/2, 09-520 Łąck. 

Termin: 26-28 sierpień 2015r. 

Początek: godz. 1000. 

 
Cel: pomoc w przygotowaniu i koordynowaniu dobrych programów grantowych 

aktywizujących społeczność lokalną oraz budowanie sieci współpracy.  

 

Organizator zapewnia bezpłatny udział w warsztatach, nocleg i wyżywienie. 

Zapewniamy 24 - godzinną opiekę nad uczestnikami. 

 

Zgłoszenia (wg załączonej karty zgłoszeniowej) przyjmowane są w biurze Fundacji 

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”  w terminie do 14 sierpnia 2015r. 

(karty można składać osobiście bądź też pocztą tradycyjną lub elektroniczną).  

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” 

ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock 

tel./fax.: 24 268 37 74 

e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl   
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Program warsztatów pn. Fabryka inicjatyw: 
1. Wprowadzenie, przestawienie i poznanie się uczestników. 

2. Integracja grupy i poznanie oczekiwań jej członków. 

3. Poznajmy się – integracja, lodołamacze: Powiedz mi coś o sobie 

4. Zajęcia warsztatowe: praca zespołowa. 

5. Zajęcia integracyjne – budowanie zespołu. 

6. Społeczność lokalna, jej cechy oraz struktura. 

7. Mapa zasobów i potrzeb małych społeczności. 

8. Zajęcia terenowe pokazujące przykładowe formy pracy np. wywiady środowiskowe. 

Praca w małych grupach: tworzenie plakatu, gazetki o mojej miejscowości – jakie 

jest moje miejsce na Ziemi? 

9. Prezentacja w formie „gazetek”, plakatów lub mini-filmów. 

10. Od szarej rzeczywistości do świata marzeń. 

11. Jaki jest świat naszych marzeń? I jak dokonać zmiany? 

12. Praca w grupach: tworzenie wizji przyszłości (prace – postery lub symulacja: ja jako 

wójt mojej wspaniałej gminy; antomima prezentująca etapy osiągania zmiany).  

13. Czym jest praca metodą projektu. Tworzenie wirtualnego projektu (pomysł na 

zmianę i jak wcielić go w życie? -praca w grupach 4-5 osobowych – wypracowanie 

koncepcji projektów). 

14. Prezentacja dokonań. 

15. Zajęcia integracyjne: Świat wielu barw. 

16. „Moje miejsce na Ziemi” - Powiat. Gmina. Społeczność lokalna. Wspólnota. Mała 

Ojczyzna – prezentacje przedstawione przy ognisku, przygotowane przez grupy 

(dowolna forma: plakat, film, prezentacji).  

17. Praca metoda projektów.  

18. Budowanie sieci współpracy. Sieciowanie inicjatyw lokalnych. 

19. Otoczenie projektu – jak żyć przed i po projekcie. 

20. Ewaluacja (różne formy ekspresji) i zakończenie warsztatów: Co powiesz znajomym 

i rodzinie o tych warsztatach? Co dasz od siebie w przyszłości tej Grupie? 

21. Informacja o konkursach pn. „Odkrywamy działania wolontarystyczne w Regionie 

Płockim”, „Akademia Projektów Wolontariackich”. 

22. Pożegnanie uczestników warsztatów - powrót. 


