
Fundacja AgriNatura 

Serdecznie zaprasza do 
udziału w projekcie: 





Autorzy projektu 
• Fundacja AgriNatura, została założona w 2007 roku, siedziba znajduje 

się w gospodarstwie ekologicznym we wsi Świerże-Panki k. Ostrowi 
Mazowieckiej 





Fundacja AgriNatura 
Cele Fundacji to m.innymi rozwój rolnictwa ekologicznego i ochrona 

rolniczej bioróżnorodności ale również edukacja, budowanie 
społeczeostwa obywatelskiego, zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich. W 2009 roku Fundacja prowadziła projekt ze szkołą 
rolniczą w Golądkowie 



Uczestnicy projektu 

Uczestniczą 3 szkoły rolnicze, w każdej 40 uczniów : 

 

ZSCKR w Starym Lubiejewie (k.Ostrowi 
Mazowieckiej) 

ZSCKR w Leśnej Podlaskiej (woj.lubelskie) 

ZSCKR im. Ziemi Sandomierskiej  



Sponsorzy projektu 

 Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w 

ramach szwajcarskiego programu współpracy z 

nowymi krajami członkowskimi Unii 

Europejskiej 



Po co nam demokracja?  
Po co nam własne zdanie?  

Cele projektu: 
 Zyskanie użytecznej wiedzy:  

  jak działa demokracja i kto rządzi w gminie, w 
paostwie i w Europie…oraz co z tego wynika  

 czy mamy na to wpływ i jaki 

 jak decyzje polityczne kształtują nasze 
codzienne życie i co możemy zrobid żeby też 
decydowad 

 

 



Cele projektu 
Zyskanie praktycznych umiejętności 

 pozyskiwania potrzebnych informacji z różnych 
źródeł- dzisiaj świat się zmienia bardzo szybko 

 analizowania informacji, wyciągania wniosków-jak 
MIED SWOJE ZDANIE 

 Jak zadawad pytania, przedstawiad swoje racje i 
argumenty tak żeby inni chcieli ich słuchad 

 Jak współpracowad w grupie (nie tylko z ludźmi 
których lubimy), nie przestając myśled samodzielnie 

 

 



Celem głównym jest  

zyskanie wiedzy  

i umiejętności  

oraz … 

 …OCHOTY 

do budowania naszej rzeczywistości, jako 
myślący i aktywni obywatele, potrafiący 
docenić i wykorzystać zasady demokracji.  

 

 



A konkretnie, co się będzie 
działo? 

Co miesiąc wydarzenie lub spotkanie 

Trochę teorii, trochę praktyki  

Będziemy pracowad w 5 osobowych grupach, na 
każdym spotkaniu grupy będą miały zadania 
do wykonania 

Na koniec projektu najlepsza grupa z każdej 
szkoły leci na 3 dni do Niemiec (Bawaria, 
okolice Monachium) 

 



Luty/marzec 

Warsztat, 1 dzieo  – SAMORZĄD I MY. Co robi 
wójt, jak zostad wójtem, burmistrzem lub 
radnym, czego można od nich wymagad, skąd i 
na co mają pieniądze, dlaczego w Polsce 
kobiety nie chcą rządzid? Będą 2 krótkie 
wykłady, sporo dwiczeo i dyskusji oraz coś do 
jedzenia, utworzymy grupy robocze 

 

 

 



Marzec 
 Spotkanie z Samorządem- okazja do zadania 

wójtowi lub burmistrzowi trudnych pytao które 
przygotujemy w lutym.  

 

 

 

 

 Rozpoczęcie dyskusji na facebooku- każda szkoła 
założy profil , zobaczymy kto zdobędzie więcej 
znajomych i która grupa będzie 

 miała więcej do powiedzenia 

 



Kwiecień 
 

Warsztat SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

Co to jest i co może obywatel np. czy warto założyd 
stowarzyszenie lub związek, po co pisad petycje, 
jak można o czymś decydowad nie będąc posłem 
oraz jak sprawid by nasze interesy były brane pod 
uwagę, czy koniecznie trzeba głosowad 

 



Maj 

Spotkanie z lokalnym Stowarzyszeniem, 
dowiemy się  co robią i wymyślimy wspólnie 
jakąś akcję lokalną 

 



Czerwiec 

Akcja lokalna: każda szkoła dostanie 2000 zł na 
dwa wymyślone przez was działania na rzecz 
lokalnej społeczności.  



Wrzesień 
 Warsztat- DIALOG I POLITYKA dowiemy się m. 

innymi  kto decyduje w Brukseli a kto w rządzie o 
tym ile polski rolnik dostanie dopłat, oraz czy 
Fundusze Unijne są dla rolników i co na to można 
poradzid 

 

 

 

 Wyjazd do Warszawy  

- spotkanie  

w Sejmie i w Ministerstwach… 



Październik 
 

Najlepsza grupa 5 osób z każdej szkoły leci do Niemiec 
(w sumie 15 osób).  Obejrzą tamtejsze szkoły rolnicze, 
lokalne gospodarstwa, stowarzyszenia itp.. 



Grudzień 

Uroczyste zakooczenie projektu-seminarium 
koocowe 

Opowiemy czego się nauczyliśmy, pochwalimy 
się wynikami wyjazdów i akcji lokalnych 

Wręczenie dyplomów w obecności zaproszonych 
dziennikarzy i władz 



Kto prowadzi projekt?  
 
 
Tomasz Włoszczowski-animator- będzie pomagał 

grupom, oceniał i  monitorował ich pracę 
Zajmował się turystyką i ekoturystyką, uczył jogi, 

teraz jest rolnikiem  
Sonia Priwieziencew- ekspert merytoryczny- 

odpowiedzialna za to żeby nie było nudno a 
zarazem pożytecznie 

skooczyła Nauki polityczne w Paryżu, mieszkała we 
Francji, napisała pracę magisterską o polskim 
rolnictwie, pracowała w finansach i ochronie 
ptaków, teraz jest rolnikiem 

 
 
+ inni ciekawi ludzie których zaprosimy  
na spotkania  



…….DO ZOBACZENIA W LUTYM! 


