
 

 

                                                     
 
 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Cel i Program Akademii Rzecznictwa 
 
 
Akademia Rzecznictwa (AR) to cykl szkoleń i konsultacji skierowany do przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z terenu Powiatu Myślenickiego, który stanowi jedno z działań zaplanowanych w ramach 
projektu „Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego”. 
 
Dzięki udziałowi w Akademii Rzecznictwa nauczysz się m.in: 
 

 Jak przygotować organizacje do wspólnego efektywnego planowania i realizowania działań w 
obszarze szeroko pojętej ochrony i promocji zdrowia (obejmującej m.in. sport, rekreację, wsparcie 
osób niepełnosprawnych zdrowie) we współpracy  z samorządem i innymi partnerami. 

 Jakie praktyczne narzędzia badawcze można stosować aby poznać realne potrzeby mieszkańców. 

 Jaki są warunki i zasady udziału w konsultacjach społecznych lub udziału w różnych zespołach 
opiniująco – konsultacyjnych (np. radzie pożytku publicznego), co pozwoli skutecznie wywierać 
wpływ na decyzje podejmowane przez samorząd.  

 Jakie są prawne i praktyczne możliwości współpracy z samorządem i co można zrobić żeby podnieść 
jakość tej współpracy. 

 Jak skutecznie komunikować się w zespole, prowadzić  spotkania  i organizować pracę ludzi.  
 

 
Ramowy Program Akademii 

1. Diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego (18 - 19 październik) 

2. Planowanie współpracy w środowisku lokalnym i z samorządem oraz mobilizowanie ludzi do 
działania (8 - 9 listopad) 

3. Organizowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, działań rzeczniczych oraz przegląd innych 
form partycypacji społecznej (22 - 23 listopad) 

4. Zasady skutecznej komunikacji, planowania i prowadzenia spotkań (6 - 7 grudzień) 
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Uzupełnienie Akademii Rzecznictwa stanowią indywidulane konsultacje eksperckie  
w zakresie związanym z programem Akademii oraz innych dziedzinach niezbędnych do profesjonalnego 
prowadzenia organizacji (np. pozyskiwanie środków na działalność organizacji, pisanie projektów, 
prowadzenie finansów organizacji) 
 
Do udział w Akademii Rzecznictwa zapraszamy szczególnie przedstawicieli organizacji, które biorą udział w 
Zespole opracowującym Społeczne Porozumienie na rzecz Zdrowia   
 
Pozostałe informacje na temat rekrutacji do AR i innych działaniach w ramach projektu  znajdują się na 
stronie internetowej http://www.narzeczzdrowia.arts-fun.pl/ Informacji na temat Akademii udziela Tomasz 
Otko tel. 790 346 926 e-mail tomasz.otko@bis-krakow.pl  oraz Ewa Chromniak tel. 790 346 927, e-mail: 
ewa.chromniak@bis-krakow.pl  
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