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Cele projektu 

Cel główny: Zwiększenie świadomości, wiedzy i umiejętności w procesie mediacji  

w celu skutecznego przeprowadzania przedsięwzięć z zakresu lub powiązanych z ochroną 

bioróżnorodności i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

Cele szczegółowe: 

 Przeszkolenie 30 przedstawicieli grup docelowych, pracujących w obszarze ochrony 

środowiska lub w powiązaniu z ochroną środowiska z województwa pomorskiego; 

 Usprawnienie komunikacji i umiejętności współpracy uczestników warsztatów  

z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

 Przekazanie uczestnikom warsztatów wiedzy pozwalającej na zidentyfikowanie 

sytuacji konfliktowych, wymagających stosowania procesu mediacji; 

 Uświadomienie uczestnikom warsztatów o dużej roli i znaczeniu konsultacji 

społecznych prowadzanych w duchu dialogu społecznego; 

 Przeprowadzenie praktycznych warsztatów pozwalających na zaznajomienie  

się z technikami mediacyjnymi w kontekście wybranych studiów przypadku z obszaru 

ochrony bioróżnorodności i przeciwdziałania zmianom klimatu; 
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 Usprawnienie procedur administracyjnych i realizacji projektów środowiskowych 

dzięki zastosowaniu procedur mediacji i rzetelnych konsultacji społecznych w oparciu 

o dobre praktyki; 

Przygotowanie materiałów warsztatowych z zakresu mediacji i polityki ochrony środowiska, 

ze szczególnym uwzględnieniem udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. 

 

Opis projektu: 

Projekt polegał na przeszkoleniu 31 osób z zakresu procesu mediacji dla wyzwań w ochronie 

środowiska. Szkolenia były skierowane do pracowników: jednostek samorządu 

terytorialnego, administracji rządowej, służb ochrony środowiska oraz organizacji 

pozarządowych, których cele statutowe są skierowane na działania w obszarze ochrony 

środowiska i wykazują się doświadczeniem w tym zakresie. Określona grupa odbiorców  

w ramach przeprowadzonych szkoleń uzyskała teoretyczne i praktyczne umiejętności  

w zakresie miękkiej komunikacji oraz rozpoznawania i identyfikowania sytuacji 

wymagających prowadzenia procesu mediacji. Dodatkowo, osoby, które wzięły udział  

w szkoleniach, zdobyły wiedzę z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych, które 

stanowią istotny etap realizacji przedsięwzięć. Jest to niezwykle cenna i ważna perspektywa, 

szczególnie dla osób realizujących różnego rodzaju projekty w obszarze ochrony środowiska 

lub w nawiązaniu do ochrony środowiska (projekty infrastrukturalne). Uczestnicy szkoleń 

zostali zapoznani z technikami i narzędziami, które będą mogli wykorzystać w prowadzonych 

przez siebie postępowaniach administracyjnych oraz przy realizacji projektów. 

W wyniku realizacji projektu osiągnięty został efekt ekologiczny: przeszkolonych zostało 31 
osób w dwóch cyklach szkoleniowych w terminach: 

 I cykl: 31.05.2016 r., 07.06.2016 r., 14.06.2016 r. 

 II cykl: 15-17.06.2016 r. 

Poszerzone zostały: świadomość, wiedza i umiejętności w procesie mediacji  

wśród uczestników szkolenia, w celu skutecznego prowadzenia przedsięwzięć z zakresu  

lub powiązanych z ochroną bioróżnorodności i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

 
Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia znajdują się w sprawozdaniu z projektu. 

 

 


