
Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży Rośnij Zdrowo 

serdecznie zaprasza na spotkania dla Przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich 

  

"Nowy kierunek rozwoju organizacji"  

czyli projekt rozwoju kadry i wolontariuszy w kontekście współpracy i aktywności 
społecznej organizacji pozarządowych  

który odbędzie się w dniach 3,4,5.10.2022 roku,  

w miejscu wizyty studyjnej - Dworek Gorce w Kamienicy 

Skuteczne działania społeczne wymagają współpracy, której podstawą jest efektywna 
komunikacja. Działając w III sektorze prowadzimy niezliczoną ilość rozmów - o potrzebach, 
problemach, pomysłach na działania, konieczności zmian i o funduszach. Wyciągniętymi 
z nich wnioskami i nabytą wiedzą będziemy dzielić się w trakcie Wizyt studyjnych, 
mających na celu poznawanie organizacji tak,  by zrozumieć jej sukcesy. Chcielibyśmy 
również  poznać dobre rozwiązania organizacyjne Kół Gospodyń Wiejskich. 

Podczas spotkań, na które zapraszamy KGW z 5 miejscowości, szukać będziemy odpowiedzi 
na pytania:   

• Jak współpracować w organizacjach pozarządowych?  

• Jak budować atmosferę sprzyjającą osiąganiu porozumienia?  

Porozmawiamy również o tym czym jest sieciowanie i jak może nam pomóc w osiąganiu 
celów społecznych. Spotkania będą miały formę warsztatową. W trakcie Wizyt uczestnicy 
będą mieli okazję na bieżąco wdrażać nabytą wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.  

Udział w projekcie jest bezpłatny. W trakcie szkolenia oferujemy Państwu serwis kawowy 
i ciepły posiłek. Istnieje możliwość zakwaterowania, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie.                   

 ROZWIJAJ SWOJE ZAINTERESOWANIA!
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Spotkania poprowadzi dla Państwa:  

Bożena Kociołek – współzałożycielka i prezeska Fundacji Rośnij Zdrowo. Współpracuje 
z wieloma organizacjami społecznymi organizując międzynarodowe wymiany młodzieży. 
Pomaga organizacjom pozarządowym w ich rozwoju i współpracy partnerskiej, a także 
w aktywizacji społecznej młodzieży, czyli włączania młodych mieszkańców w życie 
społeczne. Realizatorka wielu programów dofinansowanych ze środków publicznych. 
Aktywna uczestniczka porozumień partnerów społecznych z różnych dziedzin życia: kultury, 
opieki, nauki, historii i sztuki. 

Zapisy przyjmujemy w formie zgłoszeń do Pani Anety Wolańskiej - prezeski Stowarzyszenia 
Promocji Tradycji i Kultury Ludowej KIYRPECKI w Łącku. Liczba miejsc jest ograniczona. 
W razie zbyt dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną 
członkowie KGW z 5 miejscowości: Łącko, Maszkowice, Zagorzyn, Mostki i Zasadne.  

Wizyta studyjna jest elementem projektu Nowy kierunek rozwoju organizacji.  

Wszelkich informacji udziela koordynatorka projektu:  

Bożena Kociołek – bozenakociolek21@gmail.com, tel -  604120665. 
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