
POSZUKUJEMY

LIDERÓW LOKALNYCH

Masz ciekawe pomysły na

działania w swoim środowisku?

Chcesz zdobyć nową
wiedzę i umiejętności?

Lubisz spotkania z ciekawymi ludźmi?

..jeśli na któreś z powyższych pytań
Twoja odpowiedź była twierdząca...

dołącz do grona  Liderów Lokalnych!



WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA ROZWÓJ! 

Targi Ekonomii Społecznej mają przyczynić się
do promocji podmiotów ekonomii społecznej

w środowisku lokalnym.

Każdy lider weźmie udział w Targach Ekonomii
Społecznej organizowanych raz

w roku w Lesznie oraz zorganizuje co najmniej
jednego wystawcę ze swojego terenu.

Celem wydarzeń jest aktywizowanie
mieszkańców do włączanie się

w działania lokalne.

Każdy lider zorganizuje w sumie dwa
wydarzenia lokalne.

1) bezpłatną pomoc ze strony doradców (np. przy pisaniu projektów), animatorki, specjalistów

 z zakresu prawa, marketingu, księgowości,

2) promocję działań lidera w środowisku lokalnym,

3) wsparcie przy poszukiwaniu specjalistów, którzy poprowadzą spotkania animacyjne lub

partnerskie.

Spotkania partnerskie mają przyczynić się do
zawiązania trwałej współpracy pomiędzy

lokalnymi instytucjami, organizacjami
oraz mieszkańcami.

Zadaniem lidera będzie organizacja
min. 5 spotkań partnerskich, które pozwolą

zbudować partnerstwo lokalne.

Celem spotkań animacyjnych jest badanie
potrzeb społeczności lokalnej oraz

zaplanowanie działań, które na te potrzeby
odpowiedzą. 

Zadaniem lidera będzie organizacja
min. 5 spotkań animacyjnych.

Do zadań Liderów Lokalnych należeć będzie m.in.: 

UDZIAŁ W TARGACH
EKONOMII SPOŁECZNEJ

ORGANIZACJA
SPOTKAŃ PARTNERSKICH

ORGANIZACJA
SPOTKAŃ ANIMACYJNYCH

Na każdym etapie działania liderzy mogą liczyć na wsparcie Centrum PISOP tj.:

ORGANIZACJA
WYDARZEŃ LOKALNYCH



WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA ROZWÓJ! 

który pozwoli Tobie
 skuteczniej osiągać

założone cele.

Każdy z Liderów będzie miał zapewnione
6 godzin coachingu.

dzięki którym zdobędziesz
umiejętności liderskie

i wiedzę o ekonomii społecznej.

W ramach projektu zorganizowanych
zostanie 12 dni szkoleniowych.

które ułatwi Tobie organizację spotkań
i innych działań w środowisku lokalnych.

Liderzy raz w roku będą mieć szansę na pozyskanie grantu
na organizację działań w społeczności lokalnej.

które pozwolą zdobyć specjalistyczną
wiedzę ułatwiającą działania

w społeczności lokalnej.

W ramach projektu zorganizowane
zostaną 2 konwersatoria.

podczas których poznasz
działania liderów

z całej Polski.

W ramach działań LOWES odbędzie się
jedna wizyta studyjna

(3 dni w 2017 r.).

Dla Liderów Lokalnych zapewniamy: 

COACHING 

WSPARCIE FINANSOWE 

KONWERSATORIA

WIZYTA STUDYJNA 

SZKOLENIA ZAKOŃCZONE
CERTYFIKATEM 
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LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia  Ekonomii Społecznej

natalia.szymanowska@pisop.org.pl
ul. Pl. J. Metziga 26/6
tel./Fax 65 520 78 86 

WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA ROZWÓJ! 

Więcej informacji udziela:
Natalia Szymanowska


