
 

 

Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej ESPRIT i Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w 

Mierzynie we współpracy z Gminą Dobra zapraszają na cykl sześciu Warsztatów w zakresie:  

POBUDZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY  

W GMINIE DOBRA, z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, organizacji 

społecznych i aktywnych mieszkańców gminy, które realizowane będą od września 2021 do wiosny 2022 

roku. 

 

Pierwszy warsztat: „Promocja Partnerstwa Lokalnego na rzecz pobudzenia społeczno – gospodarczego i 

aktywizacji rynku pracy Gminy Dobra” odbędzie się w dniu 14 września (wtorek) 2021 roku o godz. 14.00 

w Klubie w Dołujach, ul. Żubrza 7. Kolejne dwa warsztaty planowane są na 27 i 28 września (poniedziałek i 

wtorek). 

 

Celem Warsztatów jest integracja międzysektorowa,  wspólne wypracowanie diagnozy społeczno – 

gospodarczej przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora,  kadry edukacyjnej, młodzieży i 

aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących ożywieniu społeczno - 

gospodarczemu gminy, firm, instytucji,  wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy 

pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych: środki z UE: PROW, 

POWER, RPO i innych -  przez firmy, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie. 

W warsztatach udział wezmą liderzy lokalnych władz z gmin i powiatu, kręgi biznesu: bankowcy, 

przedsiębiorcy, izby handlowe, cech rzemiosł, instytucje edukacji i rynku pracy, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, instytucji infrastruktury: wodno- kanalizacyjnej, komunalnej, drogowej, zdrowia, kultury i 

sportu, turystyki oraz inne podmioty z terenu gminy. 

 

Największą korzyścią tych Warsztatów będą:  

 bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora z gminy 

i wspólna praca nad projektami lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju gminy i wszystkich 

mieszkańców,  

 integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,   

 lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, 

nowe miejsca pracy,  

 wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w gminie,  

 poznanie potencjału kapitału ludzkiego,  

 budowanie poczucia wspólnoty,   

 promocja lokalnych zasobów i produktów,  

 rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów 

indywidualnych,  

 budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i 

„małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań gminnych problemów 

gospodarczych, 

 zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w gminie. 

 

Organizator prosi o udział w pełnym cyklu warsztatów – trzy spotkania do końca września br. oraz kolejne 

trzy od jesieni 2021 do wiosny 2022 roku. Terminy od III warsztatu będą każdorazowo ustalane z 

uczestnikami spotkań.  

 

Konieczne jest potwierdzenie udziału albo telefonicznie pod numerem 506 533 449 albo mailowo pod 

adresem sekretariat.zul@gmail.com  

 

 


