
 

 
 

 

 

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  LLookkaallnnaa  GGrruuppaa  DDzziiaałłaanniiaa  

  „„OOkknnoo  PPoołłuuddnniioowweejj  WWiieellkkooppoollsskkii””  
serdecznie zaprasza na: 

Szkolenie z zakresu zarządzania sołectwem 
 

Terminy i miejsca szkolenia: 

 6-7 listopada 2012 r. (grupa I) w godz. 8:30-15:30 
Starostwo Powiatowe, al. Powstańców Wlkp. 16, 63-400 Ostrów Wlkp. (sala 104) 

 19-20 listopada 2012 r. (grupa II) w godz. 8:30-15:30 
Centrum Koordynacyjno-Informacyjne, ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn (sala konferencyjna) 

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z Poznania. 
 

Uczestnicy szkolenia: 
Sołtysi z terenu LGD, tj. gminy Krotoszyn i Ostrów Wlkp., gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, 

Raszków i Zduny oraz miasta Sulmierzyce. 
 

Ramowy program szkolenia: 
I. Sołtys jako zarządca, lider i reprezentant wsi – partycypacja społeczna na wsi, możliwości działań 

obywatelskich i społecznych, mobilizowanie mieszkańców do działania, animacja społeczna, 

edukacja środowiskowa 

1) Sołtys jako animator, lider, mediator, zarządca i reprezentant wsi - rola, funkcja, zadania, 

uprawnienia i obowiązki sołtysa, - animacja lokalna, - lider społeczności lokalnej, - budowanie 

zespołu zadaniowego 

2) Aktywizowanie społeczności lokalnej - metody aktywizowania społeczności lokalnej, - warunki 

zaangażowania społecznego 

3) Radzenie sobie w trudnych sytuacjach - dynamika konfliktów, - rozwiązywanie konfliktów  

II. Partnerstwo na wsi – modele współpracy międzysektorowej, budowanie partnerstw  

1) Powoływanie partnerstwa lokalnego - analiza przydatności partnerów i działań partnerskich, - od 

pomysłu do realizacji wspólnych przedsięwzięć 

2) Funkcjonowanie partnerstwa lokalnego - przykłady działań partnerskich, - zasady współpracy 

partnerskiej  

III. Źródła pozyskiwania środków finansowych na rzecz rozwoju i aktywizacji wsi oraz formy  

i sposoby ich wydatkowania 

1) Aktualne źródła finansowania działań na rzecz rozwoju oraz aktywizacji wsi - krajowe i zagraniczne 

źródła finansowania (w tym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), - współpraca ze sponsorami 

2) Metody pozyskiwania środków 

3) Rozliczanie dotacji zgodne z prawem 
 

Rekrutację prowadzi Biuro LGD: 

Zgłoszenia są przyjmowane w terminie do 29.10.2012 r.  
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00: 

 osobiście (ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn) lub  

 telefonicznie/faxem (62 725 06 23) lub 

 mailem (lgd.opw@gmail.com) 
 

Informacje nt. warsztatów są również dostępne na stronie www.slgdopw.pl. 
 

W zgłoszeniu należy podać: 
 Imię i Nazwisko,  

 nazwę reprezentowanego sołectwa,  

 adres zamieszkania,  

 telefon kontaktowy i e-mail. 
 

Warsztaty są bezpłatne!    Ilość miejsc ograniczona! 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnych grup działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

http://www.slgdopw.pl/

