Co może zmienić nasz świat na lepszy? My sami. Świat zmienia się tak, jak
kropla drąży skałę – powoli i z mozołem. Warto podejmować to wyzwanie
z optymizmem, entuzjazmem i z pogodą ducha, wówczas zmiany promieniują
i do jednego człowieka dołączają inni.

Obszar naszych działań

S

towarzyszenie Ekopsychologia zostało założone w 2003 r. przez grupę
przyjaciół, studiujących psychologię stosowaną.

Jego celem było i jest inicjowanie, realizowanie i promowanie działań
na rzecz ochrony środowiska oraz budowanie społecznej odpowiedzialności
za dziedzictwo naturalne ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania
postawy aktywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Stowarzyszenie z czasem nabyło doświadczenie w zakresie animowania
i zarządzania działaniami oraz realizowania kompleksowych projektów
we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi. Obecnie
Stowarzyszenie Ekopsychologia realizuje działania w skali lokalnej, regionalnej
i międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat.
Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w pracach Grup Roboczych
Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat oraz
w spotkaniach Konferencji Stron Konwencji Karpackiej, reprezentując potrzeby
mieszkańców polskich Karpat.
Nasze działania kierujemy do dzieci i młodzieży, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, nauczycieli, przedsiębiorców, świata nauki, przedstawicieli
samorządów lokalnych i regionalnych oraz całej społeczności regionu karpackiego.
Zakliczyn, 2016

STOWARZYSZENIE EKOPSYCHOLOGIA

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
• Uczestniczyliśmy aktywnie w pracach międzynarodowych Grup Roboczych
Konwencji Karpackiej: ds. zrównoważonej turystyki, ds. zrównoważonego rolnictwa
i leśnictwa, ds. dziedzictwa kulturowego.
• Zorganizowaliśmy cztery spotkania międzynarodowych Grup Roboczych Konwencji
Karpackiej: ds. zrównoważonej turystyki, ds. dziedzictwa kulturowego,
ds. różnorodności biologicznej oraz planowania przestrzennego.
• Uczestniczyliśmy aktywnie w 4 spotkaniach Konferencji Stron Konwencji Karpackiej.
• Zorganizowaliśmy trzy międzynarodowe konferencje: „Karpaty i inne euroregiony
– postawy psychologiczne wobec ochrony środowiska” (2004 r.), Konferencję
Karpacką (2010 r.) i „Turystyka wiejska na obszarach górskich” (2015 r.)
dla 500 uczestników z 12 krajów.

STOWARZYSZENIE EKOPSYCHOLOGIA

DLA KARPAT

• Utworzyliśmy i prowadzimy Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem”,
do którego należy 70 instytucji, w tym organizacje pozarządowe, gminy i prywatne
przedsiębiorstwa.
• Powołaliśmy i koordynowaliśmy prace Karpackich Grup Roboczych: ds. planowania
przestrzennego, ds. różnorodności biologicznej i krajobrazowej, ds. turystyki
zrównoważonej, ds. rolnictwa, ds. dziedzictwa kulturowego.
• Zorganizowaliśmy cztery Fora Karpackie, które miały na celu budowanie platformy
współpracy wśród przedstawicieli różnych instytucji, zaangażowanych w działania
na rzecz Karpat.
• Zorganizowaliśmy 11 wykładów w ramach Karpackiego Uniwersytetu Otwartego
dla mieszkańców regionu na tematy związane z Karpatami. Wzięło w nich udział
610 uczestników.

STOWARZYSZENIE EKOPSYCHOLOGIA

DLA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
• Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 31 warsztatów dla ponad 600 edukatorów
z zakresu: „Jak uczyć o odpadach” oraz „Azbest – dlaczego taki groźny?”.
• Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty „Azbest – dlaczego taki groźny?”
dla ponad 9 000 uczniów ze 128 szkół w powiatach zawierciańskim i nowosądeckim.
• Opracowaliśmy, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, pakiet „Gimnazjalny projekt
edukacyjny z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”, obejmujący
pięć propozycji gotowych do wdrożenia projektów gimnazjalnych, m.in.: „Tropimy
bioróżnorodność, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie”.

STOWARZYSZENIE EKOPSYCHOLOGIA

DLA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
• Zainicjowaliśmy utworzenie Rad Konsultacyjnych w Gminach: Krynica-Zdrój,
Łużna, Przemyśl, Raciechowice, Zarszyn oraz Zawoja. Zapewniliśmy Radom
Konsultacyjnym wsparcie doradcze, szkoleniowe i eksperckie.
• Zorganizowaliśmy 4 debaty oksfordzkie oraz 36 warsztatów dotyczących postaw
obywatelskich, w których w sumie wzięło udział ponad 800 osób.
• Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 9 szkoleń z zakresu współpracy organizacji
pozarządowych z administracją publiczną dla 135 przedstawicieli samorządów
lokalnych i organizacji pozarządowych.

STOWARZYSZENIE EKOPSYCHOLOGIA

DLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
• Byliśmy liderem międzynarodowego projektu „Identyfikacja, ochrona i promocja
dziedzictwa karpackiego”, obejmującego zasięgiem 5 krajów karpackich. Jego
efektem było opracowanie kryteriów do utworzenia Listy Karpackiego Dziedzictwa.
• Koordynowaliśmy opracowanie Protokołu do Konwencji Karpackiej ds. Dziedzictwa
Kulturowego i Wiedzy Ludowej w ramach pracy grupy roboczej.
• Koordynujemy opracowanie koncepcji i wdrażanie Szlaku Kultury Wołoskiej.
• Zorganizowaliśmy konkurs „Tożsamość Karpacka”, w którym uczestniczyło 18 grup
młodzieżowych.

STOWARZYSZENIE EKOPSYCHOLOGIA

DLA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH
• Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 8 seminariów „Wspólnie dla Karpat” na
temat wdrażania turystyki zrównoważonej dla 200 przedstawicieli karpackich gmin.
• Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 39 szkoleń dla ponad 600 uczestników
w tematach: „Mediacje środowiskowe”, „Kampanie edukacyjno – konsultacyjne
w zakresie gospodarki odpadami” oraz „Azbest – dlaczego taki groźny?”.
• Zorganizowaliśmy konkurs „Karpacka Gmina”, w którym wzięło udział
41 samorządów lokalnych.
• Zorganizowaliśmy dwa Fora Karpackich Gmin, poruszające ważne dla samorządów
kwestie finansowania rozwoju i planowania przestrzennego.
• Koordynujemy opracowanie i wdrażanie „Kodeksu dobrej praktyki kształtowania
przestrzeni w Karpatach”, w ramach prac grupy roboczej.

STOWARZYSZENIE EKOPSYCHOLOGIA

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
• Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 65 szkoleń dla ponad 680 przedstawicieli
organizacji pozarządowych w tematach: „Karpacki Lider”, „Szkoła Karpackich
Liderek”, „Mechanizmy współpracy NGO z administracją”, „Ustawa o pożytku
publicznym i wolontariacie”, „Rozwiązywanie konfliktów lokalnych”, „Rozwój
terenów górskich”, „Udział publiczny w Konwencji Karpackiej”, „Aspekty prawne
w NGO”, „Partycypacja społeczna”, „Konwencja Karpacka” oraz „Komunikacja
interpersonalna i współpraca”.
• Zorganizowaliśmy doradztwo prawne i księgowe dla 31 organizacji pozarządowych.
• Utworzyliśmy sieć 45 Punktów Informacji o Konwencji Karpackiej.

STOWARZYSZENIE EKOPSYCHOLOGIA

DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
• Finansujemy realizację 17 inicjatyw lokalnych z zakresu ochrony karpackiego
środowiska w 11 gminach.
• Realizujemy pięć inicjatyw lokalnych w Gminie Zakliczyn, których efektem jest
przekazanie 150 sadzonek tradycyjnych odmian drzew owocowych, założenie
sadu z tradycyjnymi odmianami drzew, powstanie Karpackiego Centrum Dialogu,
prowadzenie kampanii edukacyjnej na temat szkodliwości wypalania traw oraz
na temat ochrony płazów i gadów.
• Zorganizowaliśmy turniej piłkarski w ramach projektu „Turniej piłki nożnej
i siatkowej o Puchar Burmistrza Zakliczyna”.
• Prowadziliśmy Klub Młodego Mechanika w świetlicy wiejskiej w Wesołowie.

STOWARZYSZENIE EKOPSYCHOLOGIA

DLA ŚWIATA NAUKI

• Przeprowadziliśmy szkolenia „Rozwiązywanie konfliktów szkolnych”
dla przedstawicieli 40 szkół.
• Zainicjowaliśmy utworzenie Karpackiej Rady Naukowej, do której należą
przedstawiciele następujących uczelni i instytucji: Uniwersytet Rzeszowski,
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
• Zorganizowaliśmy i moderowaliśmy 24 spotkania Karpackich Grup Roboczych,
w których uczestniczyło 300 ekspertów.
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Nasze atuty
Stowarzyszenie Ekopsychologia inicjuje i realizuje szereg projektów związanych z obszarem
Karpat. Uderza w nich pomysłowość i niestandardowe podejście do wielu zagadnień
i zjawisk, które do tej pory były pomijane bądź traktowane marginalnie. Dzięki temu
Stowarzyszenie dociera ze swoimi propozycjami współpracy do wielu środowisk NGO,
środowisk akademickich, samorządów lokalnych i administracji państwowej. Realizowane
projekty wykorzystują ten potencjał ludzki, dając okazję do wzajemnej współpracy
i poznania. W działaniach Stowarzyszenia w sposób nietuzinkowy realizuje się hasło
„KARPATY ŁĄCZĄ” !
Bogusław Augustyn, historyk, przewodnik, regionalista

PROFESJONALIZM

wysoka jakość naszych działań
Zorganizowaliśmy w sumie 370 wydarzeń o charakterze
edukacyjnym i konsultacyjnym dla łącznej liczby 15 000
uczestników.
W swoich działaniach współpracujemy z 300 ekspertami
z dziedzin związanych z Konwencją Karpacką oraz z 70
instytucjami i organizacjami z regionu karpackiego.
Ankiety ewaluacyjne potwierdzają wysoką jakość naszych szkoleń.
Średnie oceny to 5,4 na 6 punktów.
Dla nas najważniejsze jest jednak to, że uczestnicy
wydarzeń do nas wracają.

P

odobało mi się stworzenie atmosfery
mobilizującej do działania, bezpośredni
kontakt z prowadzącymi i zaangażowanie
uczestników. Bardzo profesjonalnie przygotowane
szkolenie.
uczestnik szkolenia „Karpacki Lider”
z Iwonicza-Zdroju

PASJA

działania pełne
entuzjazmu
Cechują nas zaangażowanie, dobra
energia, radość i entuzjazm. Chętnie się
tym z Państwem podzielimy.

DOŚWIADCZENIE
budowane latami

Do roku 2016 zrealizowaliśmy 22 projekty,
których łączny budżet przekroczył
5 milionów złotych.

OTWARTOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

różnorodność metod i narzędzi

• Różnorodność podejmowanych działań daje nam możliwość efektywnego
angażowania różnych grup społecznych.
• Współpracują z nami: samorządy lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe,
uczelnie wyższe, naukowcy i specjaliści, Ministerstwa, Parki Narodowe
i Krajobrazowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, szkoły i grupy nieformalne.

W

spółpraca naszej Gminy ze Stowarzyszeniem Ekopsychologia rozpoczęła się w 2014 r.
od przystąpienia do projektu „Karpacki Uniwersytet Partycypacji”. Od tamtej pory
powołaliśmy Radę Konsultacyjną, której dzięki udziałowi w szkoleniach, konferencjach
i spotkaniach z ekspertem, udało się opracować szczegółowy plan założenia gminy
tematycznej. Poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony
Karpat, utworzyliśmy punkt informacji o Konwencji Karpackiej oraz zdobyliśmy I miejsce
w konkursie „Karpacka Gmina”, organizowanym przez Stowarzyszenie, dzięki czemu
zakupiliśmy sprzęt do realizacji koncepcji gminy tematycznej. To tylko część zrealizowanych
wspólnie zadań, które przyczyniły się do rozwoju naszej gminy oraz wyróżnienia nas
na mapie Karpat. Stowarzyszenie Ekopsychologia to zaufany partner, z którym mamy
nadzieję jeszcze długo i owocnie współpracować. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie
i wsparcie.
Marek Gabzdyl, Wójt Gminy Raciechowice

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Stowarzyszenie Ekopsychologia to godny zaufania PARTNER w zakresie:
•
•

pozyskiwania funduszy na projekty związane z ochroną i rozwojem Karpat,
organizacji i prowadzenia szkoleń o tematyce: zarządzania organizacją
pozarządową, umiejętności liderskich, mediacji środowiskowych i szkolnych,
komunikacji i współpracy, konsultacji społecznych, partycypacji publicznej,
animowania aktywności lokalnej, myślenia projektowego,

•

planowania i prowadzenia kompleksowych kampanii edukacyjnych
i konsultacyjnych.

NASI PARTNERZY

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

PROJEKTY KARPACKIE
Samorządy lokalne

Gmina Zawoja

Organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i grupy nieformalne

WIELICKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

NASZE DOTYCHCZASOWE PROJEKTY

Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania
Konwencji Karpackiej
Czas realizacji: styczeń 2012 – grudzień 2016
Budżet całkowity: 1 436 016,70 zł
Fundatorzy: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Rzeszowie oraz
Sekretariat Konwencji Karpackiej
www.karpatylacza.pl
Karpackie Inicjatywy Lokalne
Czas realizacji: lipiec 2015 – maj 2016
Budżet całkowity: 384 012,00 zł
Fundator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Czas realizacji: marzec 2014 – marzec 2016
Budżet całkowity: 388 600,00 zł
Fundator: Program Obywatele dla Demokracji z funduszy EOG
www.karpackiuniwersytet.pl
InRuTou – Innowacje w turystyce wiejskiej
Czas realizacji: grudzień 2012 – listopad 2015
Budżet całkowity: 280 195,91 zł
Fundator: Program Lifelong Learning Komisji Europejskiej
www.inrutou.eu/pl
Café Obywatelska
Czas realizacji: lipiec 2013 – lipiec 2014
Budżet całkowity: 379 114,00 zł
Fundator: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy
www.cafeobywatelska.pl
Akademia Odpadowa
Czas realizacji: październik 2011 – czerwiec 2014
Budżet całkowity: 767 735,02 zł
Fundatorzy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Katowicach i Rzeszowie
www.akademiaodpadowa.pl
Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” aktywnym partnerem
dialogu obywatelskiego
Czas realizacji: kwiecień 2011 – styczeń 2014
Budżet całkowity: 771 165,00 zł
Fundator: Europejski Fundusz Społeczny
www.porozumieniekarpackie.pl
Aktywna edukacja dla zrównoważonego rozwoju pakiet
„Gimnazjalny projekt edukacyjny z zakresu ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju”
Czas realizacji: sierpień – październik 2012
Budżet całkowity: 31 700,00 zł
Fundator: Ministerstwo Środowiska

Turniej piłki nożnej i siatkowej o Puchar Burmistrza Zakliczyna
Czas realizacji: maj – lipiec 2012
Budżet całkowity: 11 458,25 zł
Fundator: Fundacja CEMEX „Budujemy przyszłość”
Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego
Czas realizacji: maj – listopad 2011
Budżet całkowity: 151 641,78 zł
Fundatorzy: Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Ministerstwo Gospodarki
www.azbest.ekopsychologia.pl
Wsparcie zrównoważonego rozwoju Karpat poprzez turystykę przyjazną
środowisku
Czas realizacji: styczeń 2009 – listopad 2010
Budżet całkowity: 300 000,00 zł
Fundator: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Identyfikacja, ochrona i promocja dziedzictwa karpackiego
Czas realizacji: styczeń – sierpień 2008
Budżet całkowity: 30 013,00 zł
Fundator: Fundusz Wyszehradzki oraz Sekretariat Konwencji Karpackiej
Rower z odzysku – czysty zysk
Czas realizacji: styczeń – listopad 2008
Budżet całkowity: 9 989,00 zł
Fundator: Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych
Międzynarodowa konferencja „Karpaty i inne euroregiony – postawy
psychologiczne wobec ochrony środowiska”
Czas realizacji: 20–22 października 2004
Budżet całkowity: 97 201,49 zł
Fundator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Fundatorzy

KONTAKT
Stowarzyszenie Ekopsychologia
ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn
www.ekopsychologia.pl
ekopsychologia@ekopsychologia.pl | tel. +48 785 341 089
Publikacja wydana w projekcie „Karpacki Uniwersytet Partycypacji”, który jest realizowany
w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

