
          
 

 
 
 
 

Projekt FIO „Nasze osiedle: Razem decydujemy!” finansowany jest ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

Kontakt z biurem projektu:   Fundacja 2035   Stowarzyszenie Obszary Kultury 
+48 535 291 173   ul. Srebrna 11 lok. 7  ul. Krzemieniecka 2A 
+48 603 866 547    91-316 Łódź   94-030 Łódź 
     KRS: 0000463170  KRS 0000300908 

           
 

 

 

SCENARIUSZ WARSZTATU EDUKACYJNEGO 

 

 

Cele warsztatu  

 Zdobycie podstawowej wiedzy na temat dokumentów programowych oraz podstawowych 

narzędzi partycypacji obywatelskiej; 

 Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat standardowych narzędzi deliberatywnych i 

konsultacyjnych oraz w jakich sytuacjach warto stosować określone metody; 

 Zdobycie wiedzy i umiejętności badania potrzeb i zasobów środowiska lokalnego; 

 Uczestnicy będą potrafili zaplanować i przeprowadzić badanie potrzeb mieszkańców; 

 Uwrażliwienie uczestników na istotę działań które wynikają ze zbadanych potrzeb w 

środowisku; 

 Zwiększenie wiedzy prawnej w temacie angażowania mieszkańców w działania 

obywatelskie, organizacji życia publicznego i współpracy międzysektorowej oraz praw 

obywatelskich i konsumenckich. 

 

 

Na co zwrócić uwagę (ściąga dla trenera)  

Warsztat edukacyjny jest kolejnym krokiem nauki pracy ze społecznością lokalną, ważne jest by 

uczestnicy zrozumieli że w społeczności są POTRZEBY, na które stale można odpowiadać oraz że w 

społeczności są ZASOBY, które mogą być wykorzystane do działań społecznych i obywatelskich.  

 

 

Plan warsztatu 4 godziny  

czas Zagadnienia materiały 

15 

min. 

Ustalenie zasad pracy 

1. Przywitanie uczestników i przedstawienie trenerów 

2. Chwila na pokazanie gdzie jesteśmy w cyklu 

edukacyjnym/projektowym 

3. Zebranie oczekiwań – w formie pytania do sali 

4. Prezentacja programu 

Taśma 

papierowa, 

flipczart, post-

ity, 

   

45 

min. 

 Wskazanie i omówienie dokumentów strategicznych dla miasta i regionu 

w zakresie priorytetów rozwojowych Łodzi, zakresu i potrzeby 

zwiększenia partycypacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców: 

- Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 

- Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ 

- Polityka społeczna w mieście Łodzi 2020+ 

- pozostałe dokumenty strategiczne 

Dyskusja nad omówionymi zagadnieniami. 

Kartki A4, 

rzutnik, laptop, 

taśma, flipczart 
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120 

min. 

1. Wskazanie i omówienie podstawowych narzędzi partycypacji 

obywatelskiej oraz pokazanie ich zastosowania w praktyce. Omówione 

zostaną takie narzędzia jak: budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, 

konsultacje społeczne, Rada Seniorów, Rada Działalności Pożytku 

Publicznego). 

 

Wydruki 

dotyczące 

poszczególnych 

narzędzi 

partycypacji 

15 

min. 
przerwa Kawa, 

herbata, susz 

60 

min. 

Krótkie omówienia na podstawie przekazanych materiałów tematów 

związanych z prawnymi aspektami działań obywatelskich i społecznych, w 

tym m.in. tematy dotyczące praw obywatelskich i konsumenckich, 

struktury funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta, działania 

organizacji pozarządowych i wolontariatu. 

Rozdać i 

omówić 

materiały 

 

 


