
KARPACKIE LIDERKI – 
CZEKAMY NA WAS! 

Angażujesz się w działania w środowisku lokalnym, uczestniczysz w lokalnych 
wydarzeniach lub organizujesz działania dla społeczności w której funkcjonujesz, 

a może dzięki Tobie pojawiają się nowe pomysły?

Może prowadzisz organizację pozarządową, jesteś członkiem trójki klasowej,  
rady rodziców, rady parafialnej, koła gospodyń wiejskich, radną,  

wójtem lub burmistrzem?

Chcesz pracować tak aby Twoje działania przynosiły lepsze efekty? 

Program „Karpackie Liderki” jest właśnie dla CIEBIE

     
Miejsce:

Szkolenia będą się odbywać w Małopolsce
(gmina Łużna, Powiat Gorlicki)

Terminy:
Pierwsze zjazdy są zaplanowane na: 

7 – 9 października 2022
14 – 16 listopada 2022 

30 listopada 2022 – 2 grudnia 2022

Liczba uczestniczek: do programu zakwalifikujemy 12 Liderek 

Kryteria rekrutacji: w przypadku większej liczby zgłoszeń,  
będziemy kierować się wynikiem rozmów kwalifikacyjnych 

przeprowadzanych w formie zdalnej.

KLIKNIKJ  I ZGŁOŚ SIĘ

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030

https://docs.google.com/forms/d/1NYPw9_QrtjKnZkVg0k6RWS5776ImvN6Ki3nzbWms1J0/viewform?edit_requested=true


EDUKUJEMY 
Program szkoleniowy (6 zjazdów x 3 dni):

 y Komunikacja interpersonalna  
i moderowanie konsultacji społecznych

 y Wizerunek, jako narzędzie wspierające 
Liderki

 y Sposoby współpracy z administracją 
publiczną

 y Zarządzanie projektami

 y Ja jako Liderka i Animator Społeczny

 y Sprawdzenie nabytych umiejętności, 
poprzez przeprowadzenie mini 
konsultacji 

WZMACNIAMY PASJĘ I CHĘĆ 
DZIAŁANIA

Program Karpackie Liderki został 
zaplanowany tak, aby dać ci prawdziwą 
pewność siebie, opierającą się na: 

 y Identyfikacji i uświadomieniu sobie 
własnego potencjału

 y Wsparciu doświadczonych trenerek  
i ekspertek  

 y Umiejętności korzystania z narzędzi do 
komunikacji, wprowadzania zmiany, 
budowania wizji i kształtowania swojej 
lokalnej społeczności

BUDUJEMY WIZERUNEK
 y Profesjonalna sesja fotograficzna 
przeprowadzona w przyjaznej 
atmosferze, przy wsparciu profesjonalnej 
stylistki, fryzjerki i makijażystki

 y Promocja Liderek w publikacji 

 y Prezentacja efektów działań podczas 
dwudniowego „Forum Karpackich 
Liderek”

WSPIERAMY MERYTORYCZNIE 
Trenerki i ekspertki towarzyszą Liderkom 
podczas:

 1) Przygotowania i planowania inicjatywy  
     lokalnej

2) Prowadzenia konsultacji lokalnych

3) Wdrażania inicjatywy lokalnej 

WSPIERAMY FINANSOWO
Program pokrywa koszty:

 y 6 zjazdów szkoleniowych (noclegi, 
wyżywienie, materiały)

 y Udział w profesjonalnej sesji 
fotograficznej

 y Wdrożenia inicjatywy lokalnej (dotacja 
max. 3000 zł na Liderkę) 

Zgłoś się do udziału w wyjątkowym,  bezpłatnym Programie „Karpackie Liderki”, dzięki któremu 
Twoja działalność zyska nowy wymiar i energię.

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY OSOBY:
 y Działają społecznie, zarówno w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach 
lokalnych, jak i grupach nieformalnych (np. rada rodziców, rada parafialna, rada seniorów, rada 
młodzieżowa)

 y Działają w gminach leżących na obszarze obowiązywania Konwencji Karpackiej (załącznik nr 1)

OBOWIĄZKI UCZESTNICZEK
 y Udział we wszystkich zjazdach szkoleniowych

 y Przeprowadzenia konsultacji lokalnych w miejscu 

 y Realizacja jednej inicjatywy lokalnej 

 y Udział w „Forum Karpackich Liderek”


	Przycisk 1: 


