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Stowarzyszenie Ekopsychologia zaprasza na bezpłatne, trzydniowe szkolenia  

„Mediacje środowiskowe” 
 

skierowane do pracowników samorządowych i  przedstawicieli organizacji 

pozarządowych  
 

Niemal każda społeczność boryka się z konfliktami wokół ochrony środowiska naturalnego. 

Wśród najczęstszych można wymienić: inwestycje na terenach zalewowych i osuwiskowych, 

gospodarowanie na Obszarach Natura 2000 czy lokalizację Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych.  

 

Przedstawiciel Państwa instytucji, który ukończy szkolenie „Mediacje Środowiskowe” będzie 

posiadał wiedzę i umiejętności, aby skutecznie zorganizować proces mediacji i konsultacji 

społecznych w w.w. sytuacjach. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do pełnienia roli 

osoby wspierającej rozwiązywanie sporów i konfliktów na tle ochrony środowiska. 

 

Karpaty są obszarem o szczególnym znaczeniu, objętym Ramową Konwencją o Ochronie  

i Zrównoważonym Rozwoju Karpat, przyjętą w roku 2006 przez siedem krajów. W związku z 

tym podczas szkolenia, oprócz zagadnień prawnych, zaplanowano również ćwiczenia mające na 

celu rozwijanie umiejętności organizowania spotkań informacyjnych dla społeczności lokalnej, 

promujących zasady efektywnego łączenia rozwoju gospodarczego z ochroną zasobów 

przyrodniczych i społecznych Karpat.  

 

Ofertę szkoleń kierujemy tylko do Gmin, objętych Konwencją Karpacką. Będą one okazją do 

wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy uczestnikami.  

 

Kalendarz, informacje logistyczne dotyczące szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo  

na stronie internetowej: www.karpatylacza.pl/rejestracja 

 

Kalendarz szkoleń dla województwa małopolskiego: 

1. 3 - 5 września 2015 - rejestracja trwa do 24 sierpnia 2015 

2. 10 – 12 września 2015 – rejestracja trwa do 31 sierpnia 2015 

3. 17-19 września 2015 - rejestracja trwa do 7 września 2015 

4. 1-3 października 2015 - rejestracja trwa do 21 września 2015 

5. 8-10 października 2015 - rejestracja trwa do 28 września 2015 
6. 15 – 17 października 2015 - rejestracja trwa do 5 października 2015 

7. 22-24 października 2015 - rejestracja trwa do 12 października 2015 

8. 29-31 października 2015 - rejestracja trwa do 19 października 2015 

 

Szkolenia odbywają się w Miasteczku Galicyjskim (ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz). Pozwala  

to uczestnikom szkolenia na połączenie rozwoju osobistego i zawodowego ze spędzeniem kilku 

dni w wyjątkowym miejscu na mapie Polski i Europy.  

 

http://www.karpatylacza.pl/rejestracja
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Szkolenia są bezpłatne. Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona! Każda instytucja ma 

możliwość oddelegowania tylko 2 przedstawicieli. W przypadku wolnych miejsc istnieje 

możliwość zwiększenia liczby uczestników z każdej instytucji.  

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów szkoleń, w przypadku małej liczby 

uczestników. Zapewniamy noclegi w pokojach dwuosobowych. Prosimy o zgłaszanie podczas 

rejestracji preferencji żywieniowych (diety) w polu uwagi.  

 

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową: www.karpatylacza.pl/rejestracja.  

Do przyjęcia zgłoszenia niezbędne jest przesłanie skanu rekomendacji na adres: 

biuro@porozumieniekarpackie.pl  

 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy  

dla wdrażania Konwencji Karpackiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w latach 2012-2015  

w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 

Europejskiej oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie. 

 

Zapraszamy serdecznie.  

Z poważaniem     

Monika Ochwat-Marcinkiewicz   

Specjalista ds. Konwencji Karpackiej  
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Załączniki: 

1. Rekomendacja do uczestniczenia w szkoleniu; 

2. Program szkolenia; 

 

Wybrane opinie o szkoleniach „Mediacje Środowiskowe”: 

 
Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Co do sposobu rozwiązywania konfliktów środowiskowych, rozmów z 

mieszkańcami, rozmów w życiu zawodowym i prywatnym” (Orelec 27-29 listopada 2015);  

 
Bardzo dobre przygotowanie. Wiedza przydatna i przekazana w przystępny sposób. (Orelec 27-29 listopada 2015); 

 
Rzetelne, informujące, angażujące. Najlepsze szkolenie na jakim byłam (Orelec 27-29 listopada 2015); 

 
Podobał mi się rodzaj warsztatów, pomysły, które absorbowały wiedzę słuchaczy (Orelec 16-18 października 2015); 

 

Na wyróżnienie zasługują trenerzy – pełen profesjonalizm połączony z poczuciem humoru. (Orelec 16-18 

października 2015); 

 

http://www.karpatylacza.pl/rejestracja
mailto:biuro@porozumieniekarpackie.pl

