
                                                                                                                                                    
 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek PoMOCY Społecznej w 

Dopiewie serdecznie zaprasza lokalnych liderów, aktywnych mieszkańców oraz każdego chcącego 

działać w swojej społeczności na: 

Bezpłatne warsztaty edukacyjne „Profilaktyka 

społecznościowa - organizowanie społeczności lokalnych”. 

Program obejmuje popołudniowe szkolenia prowadzone na platformie Zoom, 

a organizatorzy oferują wsparcie dla uczestników – mentoring. 

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość – we współpracy z sąsiadami i 

współmieszkańcami – przygotowania i realizacji lokalnego wydarzenia 

dofinansowanego mikrograntem na kwotę do tysiąca złotych.   

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW: 

Poznają założenia profilaktyki społecznościowej – przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w 

oparciu o zasoby i potencjał społeczności lokalnej.  

Nauczą się rozpoznawać zasoby i określać potencjał społeczności lokalnej, budować grupę/zespół, 

inicjować i realizować działania samopomocowe, wolontariackie czy kampanie profilaktyczne.  

Nauczą się planować działania sprzyjające budowaniu więzi międzysąsiedzkich oraz relacji i sieci 

współpracy społecznościowej. 

Dowiedzą się jak sobie radzić w warunkach pandemii i postpandemicznych z problemem skutków 

izolacji społecznej.  

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU MENTORINGU: 

Poznają praktyczne zasady wdrażania programu organizowania społeczności lokalnej. 

Nauczą się tworzyć i zrealizować plany działania oparte na diagnozie potrzeb i potencjał społeczności 

lokalnej.  

Nauczą się animować dyskusję mieszkańców na temat istotnych aspektów codziennego życia oraz 

ustalania priorytetów w dziedzinie profilaktyki zachowań ryzykownych. 

Nauczą się jak przygotować grupy mieszkańców do planowania i realizowania lokalnych inicjatyw, 

wydarzeń oraz kampanii dofinansowywanych z systemu mikrograntów na działania profilaktyczne. 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA WARSZTATÓW dot. KRĘGÓW ŚRODOWISKOWYCH: 

Poznają metodykę kręgów jako narzędzia profilaktyki zachowań ryzykownych.  

Nauczą się wdrażać metodę bezpośrednio w pracy ze społecznościami i przy wsparciu mentora. 

 



                                                                                                                                                    
 

HARMONGRAM SPOTKAŃ:  

 

 

Zgłoszenia przyjmuje Daria Henicz-Poprawa – organizator społeczności lokalnej w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dopiewie – do dnia 30.07.2021. 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Decyduje data zgłoszenia! 

Zgłoszenia telefoniczne: 607-100-153 

Zgłoszenia pocztą elektroniczną: daria.henicz-poprawa@opsdopiewo.pl   

 

Lp. Warsztat Termin

1

Zachowania ryzykowne na świecie, w Polsce, w mojej 

miejscowości. Znaczenie organizowania społeczności lokalnej 

w profilaktyce zachowań ryzykownych. Jak zaplanować i 

wdrożyć procesy organizowania społeczności lokalnej z 

elementami profilaktyki uzależnień?

19.08.2021

2
Kreowanie zmian w społeczności lokalnej. Jakie korzyści 

wynikają z wdrażania organizowania społeczności lokalnej? 26.08.2021

3 Jak rozpoznać zasoby i potencjał społeczności? 09.09.2021

4 Badanie potencjału społeczności lokalnej. 16.09.2021

5 Planowanie działań w społeczności lokalnej 23.9.2021

6 Budowanie relacji i sieci społecznościowej współpracy 30.9.2021

7 Jak budować grupę/zespół i kształtować motywację? 7.10.2021

8 Jak zorganizować lokalną kampanię profilaktyczną? 14.10.2021

9
Wydarzenia społecznościowe jako skuteczny sposób 

angażowania mieszkańców. 21.10.2021

10
Wykorzystanie kręgów środowiskowych jako narzędzia 

profilaktyki zachowań ryzykownych 22.10.2021

11
Wolontariat - szanse i możliwości na przeciwdziałanie 

uzależnieniom 28.10.2021

12 Jak inicjować i realizować działania samopomocowe? 18.11.2021

13
Dlaczego rzecznictwo i informacja obywatelska są potrzebne 

mieszkańcom? 25.11.2021
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