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JEDNODNIOWE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE 

PROGRAM 

Jednodniowe szkolenia specjalistyczne przeznaczone są dla organizacji wiejskich zainteresowanych 
pogłębieniem wiedzy specjalistycznej w określonych tematach 

Szkolenia są prowadzone przez parę trenerską o dużym doświadczeniu praktycznym w danej 
dziedzinie, oparte na dyskusji i pracy w grupach. 
 
 
Szkolenia obejmują: przegląd aktualnego stanu prawnego (ustawy, rozporządzenia) z zakresu 
tematyki szkolenia, praktyczne źródła obowiązującej legislacji, katalog dobrych i złych praktyk (do 
wypracowania w dyskusji z grupą: tzw. case studies). Na podstawie pogłębionej wiedzy dot. tematu: 
wypracowanie propozycji możliwości wpływania przez obywateli na rozwiązania prawne (wnioski 
płynące z praktyki stosowania przyjętych rozwiązań; wykorzystanie posiadanych umiejętności ( w tym 
nabytych w trakcie szkolenia) w celu wypracowania alternatywnych rozwiązań lub 
usprawnienia/zmiany już istniejących. 
 

Tematy szkoleń: zagrody edukacyjne, turystyka na obszarach wiejskich, krótkie łańcuchy 
dostaw, wybrane problemy polityki senioralnej, dom i jego otoczenie jako element architektury 
krajobrazu i ładu przestrzennego. 
 
 
Tematy szkoleń: 
 
1. Zagroda edukacyjna. Opis celów przedsięwzięcia, kto może prowadzić. Cele zagród: indywidualne 
programy edukacyjne będące pochodną profilu gospodarstwa i jego właścicieli. Promocja aktywnego 
 stylu życia i zdrowych nawyków żywieniowych, rozwój postaw prosumenckich i proekologicznych. 
Rozwój turystyki krótkoterminowej i zindywidualizowanej vs. tradycyjne formy turystyki edukacyjnej. 
Modele działania. Budowanie marki (indywidualnej, lokalnej, regionalnej). Rozwój wytwórczości 
nacechowanej lokalnie i indywidualnie.  

 
2. Turystyka na obszarach wiejskich. Idea turystyki wiejskiej oparta jest na wielu elementach, 
których trzon stanowi społeczność lokalna. Turystyka wiejska determinowana jest walorami danej 
okolicy, jej dziedzictwa i kultury, wiejskich zajęć i życia na wsi. Turystyka jest istotnym elementem 
różnicowania i wzbogacania działalności gospodarczej na terenach wiejskich, tworzącym nowe 
miejsca pracy i nowe źródła dochodów poza produkcją rolną. Korzyści z rozwoju turystyki dla lokalnej 

gospodarki wynikają z: rozwoju przedsiębiorczości, powstawanie nowych miejsc pracy, zmniejszania 

bezrobocia, napływu nowych inwestycji, dochodów uzyskiwanych z obecności turystów. Na 
obszarach wiejskich, które są atrakcyjne turystycznie mieszkańcy rezygnują lub ograniczają swoją 
działalność w rolnictwie przechodząc do bardziej dochodowego sektora usług turystycznych. 
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3. Krótkie łańcuchy dostaw. Nowe tendencje w myśleniu o produkcji rolnej i powiązaniu między 
producentem a konsumentem. Tendencje globalne, regionalne i lokalne. Nowe modele produkcji i 
kształtowania rynku. Rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności (bez pośredników między 
rolnikiem i konsumentem) a kształtowanie postaw konsumenckich i możliwość zwiększenia 
dochodów indywidualnego producenta. Dobre praktyki w Unii Europejskiej i w Polsce. Sprzedaż 
bezpośrednia stanowi podstawę dla rozwoju systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności 
(KŁŻ), które mają za zadanie wspierać i organizować zbiorowe działanie rolników i konsumentów aby 
w ten sposób łączyć producentów żywności z określonego regionu bezpośrednio z konsumentami, 
którzy poszukują świeżej i smacznej żywności bez chemii i wiadomego pochodzenia. Rozwój 
systemów KŁZ jest dzisiaj priorytetem w programach rozwoju wsi i rolnictwa w całej Unii Europejskiej 
oraz ważnym elementem rozwoju lokalnych rynków rolnych. 

 
4. Polityka senioralna. Przegląd aktualnej polityki i strategii rządowej, w tym programu „Polityka 
społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność"  (styczeń 2019). 
Problemy ludzi starszych w społecznościach wiejskich. Gmina wobec nowych wyzwań (m.in. erozja 
„dużej rodziny”, wydłużanie średniej wieku, problem form i możliwości organizacyjnych opieki). 
Identyfikacja problemów w skali lokalnej. Jakie modele aktywności i aktywizacji. Przykłady dobrych 
praktyk. Strategie senioralne i Gminne Rady Senioralne.  

 
5. Dom i jego otoczenie jako element architektury krajobrazu i ładu przestrzennego.  Gospodarka 
przestrzenna i modernizacja polskiej wsi. Architektura krajobrazu jest dyscypliną związaną z 
kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i 
architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter 
otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca 
roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne. 
Przegląd problematyki uwarunkowań prawnych realizacji planów urządzeniowo-rolnych gmin i 
projektów urządzeniowo-rolnych wsi, celowości oraz procedury ich sporządzania, zakresu 
tematycznego a także związków planowania urządzeniowo-rolnego z planem miejscowym. Udział 
społeczności lokalnych. 

 
Projekt "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa", jest dofinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00. Projekt jest 
powadzony przez FORUM Organizacji Obszarów Wiejskich (FAOW – lider projektu) oraz Instytut 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN – partner projektu). 


