
SPRAWOZDANIE

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w dniach 7-8 październik 2004 r. (czwartek-

piątek) 28-29 październik 2004 r. (czwartek-piątek) zorganizował  szkolenia dla nauczycieli, 

liderów i trenerów programu edukacji ekologicznej oraz koordynatorów lokalnych programu 

z obszaru Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Szkolenia  pn.: Zrównoważony  rozwój  na  obszarze  Związku  Gmin  Regionu 

Kutnowskiego. Aktywizacja społeczności lokalnych",  odbyły się w Urzędzie Miejskim w 

Kutnie.

Celem  szkolenia  było  nadanie  Programowi  Edukacji  Ekologicznej  nowej  jakości 

poprzez  wprowadzenie  do  zagadnień:  czym  jest  społeczność  lokalna,  na  czym  polega 

zrównoważony rozwój społeczności lokalnej, etapy tworzenia partnerstwa na rzecz rozwoju 

społ-ekologicznego.

Uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne, wspófinansował je również Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uczestnicy  warsztatów  otrzymali  bezpłatnie  pakiet  edukacyjny  "Przez  edukację  do 

zrównoważonego  rozwoju",  materiały  promocyjne  oraz  zaświadczenie  o  uczestnictwie  w 

szkoleniu. 

Wszyscy  uczestnicy  warsztatów   podpisali  kontrakt  ze  Związkiem  Gmin  w  którym 

Organizator zobowiązał się do:

1. Przygotowania merytorycznego i organizacyjnego spotkań warsztatowych.

2. Pokrycia większości kosztów uczestnictwa w szkoleniu (materiały szkoleniowe, honoraria 

trenerów).

3. Zapewnienia w roku 2004:

- dwudniowych spotkań warsztatowych,

- ułatwienia współpracy pomiędzy uczestnikami, a także innymi środowiskami 

zajmującymi się podobną problematyką,

- materiały szkoleniowe w formie drukowanej

- publikacje dydaktyczne

- certyfikat ukończenia warsztatów - aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie 



racjonalnego  gospodarowania  odpadami  wystawiony  przez  realizatora  programu  po 

wykonaniu  zadania  merytorycznego  (prezentacja  komputerowa  -  ulotka  informacyjna  o 

selektywnej zbiórce odpadów).

Uczestnicy natomiast zobowiązali się do:

1. Aktywnego udziału w dwudniowych warsztatach szkoleniowych.

2. Pokrycia kosztów dojazdu na spotkanie warsztatowe.

3. Wykonania prezentacji komputerowej -  ulotki informacyjnej o selektywnej zbiórce 

odpadów.

4. Stworzenia programu dla społeczności lokalnej 

     ( szkoła, gmina), jako forma kontynuacji szkoleń .

5. Aktywnego włączenia się w wymianę informacji, pomysłów.

W szkoleniach udział wzięły 63 osoby ze wszystkich gmin należących do Związku Gmin 

Regionu Kutnowskiego, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków szkolno-

wychowawczych  a  także  liderzy  i  stali  animatorzy  wielu  programów  ekologicznych 

organizowanych przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego.



KARTA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NA OBSZARZE ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH".
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Nazwa i adres placówki..............................................................................................................

........................................................................................................................

Nr tel. ......................................

Czas trwania zajęć:  / zakreślić wybrany termin/
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     pieczątka szkoły                             data                                       podpis uczestnika 


