ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA
Szanowni Państwo,
Otoczenie wpływa na nasze aspiracje, dlatego ważne jest podnoszenie jakości przestrzeni
która nas otacza. Konieczna i pomocna w tym procesie jest wiedza i umiejętności
mieszkańców Karpat – przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Aby wzmocnić Państwa w osobistych i zorganizowanych aktywnościach w tej przestrzeni,
Stowarzyszenie Ekopsychologia zaprasza chętnych pracowników, członków, wolontariuszy
organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenia „Karpacki Uniwersytet Kształtowania
Przestrzeni”.
Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały szkoleniowe, a
każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu oraz edukacyjną grę
planszową. Nie pokrywamy kosztów dojazdu.
Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na
wybrane szkolenie na stronie: https://karpackaprzestrzen.pl/szkolenia/szkolenia-dlaprzedstawicieli-organizacji-pozarzadowych/ .

Harmonogram szkoleń:
Data
15 marca 2019
22 marca 2019
29 marca 2019
27 marca 2019

3 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019
27 maja 2019
12 czerwca 2019

Miejsce
Muszyna, Szczawnica lub Piwniczna - Zdój
Nowy Sącz
Gościniec Galicyjski (ul. Lwowska 226 33-300 Nowy Sącz)
Niepołomice
Hotel Niepołomice (ul. T. Kościuszki 22, 32-005 Niepołomice)
Orelec
Zagroda Magija (Orelec 6a, 38-623 Uherce Mineralne)
Żywiec
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dębina* * * (34-300
Żywiec, ul. Kopernika 2)
Przemyśl
Hotel Gloria (ul. Sybiraków 31, 37-700 Przemyśl)
Wysowa Zdrój
Ośrodek Uzdrowiskowy "Biawena", (Wysowa-Zdrój 107)
Iwonicz – Zdrój
Elita Hotel (ul. Piwarskiego 26, 38-440 Iwonicz Zdrój)

Zapraszamy przedstawicieli organizacji zajmujących się wzmocnieniem miejscowej gospodarki i
społeczności lokalnych oraz działaniami na rzecz zachowania walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego Karpat.

Na listę podstawową będziemy wpisywać maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej
organizacji. Pozostałe osoby, zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone w razie wolnych
miejsc. Dla NAS wszystkich ważne jest aby jak największa liczba karpackich organizacji
pozarządowych mogła podnieść swoje kompetencje.
Zaproszenia kierujemy do organizacji pozarządowych działających na terenie województw:
podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego
To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:
• reprezentujesz organizację pozarządową zlokalizowaną w Karpatach
• zależy Ci na wzmocnieniu miejscowej gospodarki z szacunkiem i troską o bezcenne
zasoby przyrodnicze, krajobrazowych
• chcesz nawiązać współpracę z innymi przedstawicielami lokalnych społeczności w
Karpatach.
Uczestnicząc w szkoleniu:
• zdobędziesz wiedzę z obszaru rozwoju lokalnego w oparciu o konwencję karpacką,
• poznasz zasady współpracy trzeciego sektora z administracją samorządową w zakresie
kształtowania przestrzeni,
• nabędziesz pewności siebie sytuacjach udziału w procesie kształtowania i planowania
przestrzeni,
• poznasz metody rozpoznawania unikatowych wartości i powszechnie nieznanego
potencjału gminy z obszaru dziedzictwa kulturowego i przyrodnicze,
• otrzymasz wysokiej jakości materiały szkoleniowe oraz edukacyjną grę planszową,
• poznasz wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych, co pozwoli Wam na wymianę
wiedzy i doświadczeń.
Wszystkie organizacje pozarządowe, które wezmą udział w szkoleniach, zapraszamy do
Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem” - Koalicji na rzecz wdrażania Konwencji
Karpackiej.
Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony
przyrody w Karpatach” współfinansowanego przez Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
Kontakt:
Specjalista ds. Konwencji Karpackiej
tel. 785 341 089, e-mail: kontakt@karpackaprzestrzen.pl

