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Informacja o pozostałych szkoleniach
Szkolenia podstawowe – moduł II
sierpień - listopad 2018r.
Kontynuacja modułu I szkoleń podstawowych.
Szkolenie dla trenerów organizacji wiejskich
I – II kwartał 2019r.
Celem zbudowania trwałego potencjału organizacji wiejskich do uczestniczenia w procesie
stanowienia prawa, projekt przewiduje przeszkolenie 10 absolwentów szkolenia podstawowego, tak
aby sami mogli prowadzić dalsze szkolenia po zakończeniu projektu.
Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie
(a) wyników testu sprawdzającego oraz
(b) już posiadanych umiejętności trenerskich (znaczna część organizacji wiejskich współpracujących z
FAOW, w tym Lokalne Grupy Działania, których ponad 30 jest członkami FAOW, dysponuje już
umiejętnościami trenerskimi).
Program dwudniowego szkolenia obejmie pogłębienie zagadnień związanych ze stanowieniem prawa
oraz dalsze doskonalenie umiejętności trenerskich. Szkolenie w formie intensywnych warsztatów
będzie prowadzone przez moderatora o dużych umiejętnościach szkolenia trenerów oraz trzech
ekspertów od poszczególnych tematów, w których organizacje wiejskie mogą uczestniczyć w
stanowieniu prawa.
Absolwenci otrzymają certyfikaty po udziale w szkoleniu uzupełniającym jako osoba wspomagająca
proces dydaktyczny.
Jednodniowe szkolenia praktyczne
I – II kwartał 2019
Jednodniowe szkolenie podnoszące umiejętności praktyczne, niezbędne dla skutecznego
uczestnictwa organizacji wiejskich w procesie stanowienia prawa. Szkolenie będzie skupiać się przede
wszystkim na podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników i obejmie takie zagadnienia jak:
- skuteczne poszukiwanie informacji o planowanych aktach prawnych i ich zmianach (m.in.
posługiwanie się narzędziami wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z portali
informacyjnych itp.)
- komunikacja z członkami organizacji celem zebrania ich opinii i wypracowania wspólnego
stanowiska (m.in. profesjonalne wykorzystanie narzędzi internetowych takich jak fora dyskusyjne, a
także mediów społecznościowych)
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- skuteczna współpraca z innymi organizacjami wiejskimi zainteresowanymi podobnym obszarem
prawa (m.in. korzystanie z programów i narzędzi ułatwiających wymianę informacji i wspólne uczenie
się).
Zawartość szkolenia będzie dostosowana do specyfiki organizacji wiejskich, uwzględniając m.in.
zagrożenie wykluczeniem cyfrowym. Szkolenie będzie się odbywało w pracowni komputerowej z
dostępem do Internetu i będzie prowadzone przez 2 ekspertów.
Szkolenie zostanie zakończone wypracowaniem przez uczestników przykładowych własnych narzędzi.
Szkolenia specjalistyczne i webinaria
I-II kwartał 2019
Oprócz szkoleń o charakterze ogólnym, adresowanych do wszystkich organizacji wiejskich,
przewidziane są:
1. szkolenia specjalistyczne, dostosowane do potrzeb organizacji.
Będą to jednodniowe szkolenia stacjonarne poświęcone tematom wymagającym specjalistycznej
wiedzy, dla zainteresowanych organizacji wiejskich, na przykład: ustawodawstwo dotyczące
sprzedaży bezpośredniej i produktów lokalnych; ustawodawstwo dot. turystyki (w tym turystyki
wiejskiej);tematy związane z gospodarką leśną, rybołówstwem itp.
Planuje się w sumie 16 takich szkoleń po 20 osób. Tematy szkoleń zostaną zidentyfikowane w trakcie
pierwszego modułu szkoleń podstawowych, na podstawie wskazań uczestników: orientacyjnie
zakłada się że uczestnicy zgłoszą 4 tematy, z których każdy zostanie zrealizowany średnio dla 4 grup
(jest to wskaźnik średni, gdyż niektóre tematy mogą dotyczyć 6 grup, inne tylko dwóch).
Szkolenia będą realizowane w miejscowościach z dogodnym dojazdem dla uczestników w tym dla
niepełnosprawnych, najczęściej w miastach wojewódzkich.
2. webinaria na tematy o charakterze specjalistycznym wymienionym powyżej oraz jako uzupełnienie
szkolenia stacjonarnego–rozszerzenie zagadnień, co do których uczestnicy mieli szczególnie dużo
pytań. Strona będzie dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.
Planuje się w sumie 5 webinariów, które poza jednorazową emisją będą dostępne na stronie www.
Zakłada się iż w każdym tematycznym webinarium weźmie udział ok. 30 osób w wersji „on-line” oraz
dodatkowo 30 osób po emisji w wersji dostępnej w Internecie.
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