
            
 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” 
ul Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna 

KRS:0000320277,  NIP:5291761774,  REGON:141680899,  ARiMR:063015453 
www.zielonesasiedztwo.org.pl biuro@zielonesasiedztwo.org.pl  tel. 509 339 883 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza; 
 

Na cykl spotkań dla lokalnych liderów organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych 
i samorządów - finansowanych ze środków LGD (PROW 2007-13 oś 4 LEADER); 
 

BUDOWANIE PARTNERSTWA 
PODWARSZAWSKIEGO TRÓJMIASTA 

OGRODÓW  
metodą warsztatową. 

 

Cel warsztatów; 
Wzmocnienie partnerstwa podmiotów  trzech sektorów z obszaru PTO w perspektywie prac nad 
wspólna strategią (PTO oraz  LGD) w kontekście przygotowań do wykorzystania funduszy UE 2014-20 
Poprzez: 
- stworzenie przestrzeni dla połączenia potencjału uczestników/ efekt synergii 
- przeanalizowanie dotychczasowych i oczekiwanych efektów działania PTO, 
- wzmocnienie postaw liderskich uczestników (wiedza o mechanizmach pracy w zespole, rzeczywiste 
partnerstwo, budowanie zaufania, dochodzenie do uwspólniania celów) 
 
Tematy i terminy warsztatów 
22 listopada (piątek) godz 18:00- 21:00 
- Dlaczego warto współpracować? Jakie jest partnerstwo w PTO a jakie mogło by być? 
Aktualne uwarunkowania prawne i finansowe współpracy (kontekst unijny) – co możemy zyskać i dlaczego warto 
współpracować. PTO jako partnerstwo samych samorządów czy głębiej – płaszczyzna współpracy 
zainteresowanych organizacji, instytucji i mieszkańców? Pierwsza próba sprecyzowania katalogu wspólnych 
wyzwań i oczekiwań / prezentacje i warsztat dyskusyjny 
23 listopada (sobota) godz 10:00 – 13:00 
- Trójsektorowość i różnorodność barierą czy czynnikiem kreującym nową wartość? 
Co nas łączy a co dzieli podmioty w trzech sektorach: publicznym, społecznym i gospodarczym. Wspólne cele i 
wartości, stereotypy i role, a kreatywność i innowacyjność, poszukiwanie wspólnego języka, mediacje i negocjacje 
/ warsztat dający umiejętności praktyczne 
29 Listopada (piątek) godz 18:00- 21:00 
- Rozwijanie umiejętności motywowania zespołów własnych współpracowników w organizacjach 
pozarządowych, w podmiotach prywatnych i instytucjach publicznych - do współpracy w ramach 
Partnerstwa PTO – kierując się dobrem wspólnym. 
Motywowanie współpracowników do efektywnej pracy w ramach własnych instytucji, oraz do współpracy 
międzyinstytucjonalnej w ramach PTO: budowanie zaangażowania i zaufania. / warsztat dający umiejętności 
praktyczne. 
30 listopada (sobota) godz 10:00 – 13:00 
- Jak powinniśmy dalej współpracować rozwijaj ąc PTO? 
W oparciu o poprzednie spotkania - przygotowanie wspólnej koncepcji PTO – jako wspólnej wartości dla 
mieszkańców, organizacji i władz. Jak to się przełoży na warunki życia mieszkańców? Jak promować ideę PTO? 
Jak dotrzeć do przeciętnego mieszkańca? / warsztat dyskusyjny 
 
Spotkania będą odbywać się w Podkowie Leśnej w Zespole Szkół Samorządowych ul.Jana Pawła II 20. 
Trenerami i moderatorami są osoby związane ze Szkołą Trenerów TROP (http://www.grupatrop.pl). 
Finansowanie ze środków LGD na Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności i aktywizację.  
Informacje szczegółowe u koordynatora Barbary Potkańskiej pod Tel 501 326 985. 
 
Projekt realizowany jest pod patronatem trzech Burmistrzów Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. 


