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Zasoby lokalne 

 

 

Cele warsztatu/spotkania edukacyjnego 

Celem zajęć jest zaprezentowanie pojęcia zasobów i potencjałów lokalnych oraz 

przedyskutowanie ich ważności w kontekście podjęcia aktywności w lokalnej społeczności. 

Szczególnie istotnym elementem warsztatów jest przedstawienie odkrywania zasobów 

nieoczywistych lub dotychczas niewykorzystywanych. 

Cele szczegółowe: 

1. Wiedza - uczestnik 

  wie czym są zasoby i potencjały społeczności lokalnej, potrafi rozróżnić zasoby 

indywidualne i zbiorowe, 

 wie dlaczego to zjawisko jest ważne dla życia w społeczności lokalnej, 

 wie jakie znaczenie ma uruchamianie i wykorzystywanie zasobów społecznych 

 

2. Umiejętności - uczestnik  

 umie zastosować pojęcie odkrywania i aktywowania zasobów do konkretnych 

warunków w społeczności lokalnej, znanych mu z codziennych doświadczeń 

 potrafi wymienić podstawowe zasoby swojej społeczności 

 

3. Kompetencje społeczne - uczestnik 

 umie pracować w grupie, 

 potrafi dyskutować (argumentowanie itp.) 

 potrafi odkrywać własne talenty i zasoby 
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Przebieg spotkania/warsztatu 

1. Wprowadzenie 

Najważniejszym potencjałem każdej społeczności są ludzie z ich potrzebami, wiedzą, 

doświadczeniem, wartościami, przekonaniami, talentami, pasjami, pieniędzmi, 

pomysłami. Do swojej dyspozycji mają lokalne zasoby naturalne: powietrze, rzeki, 

jeziora, lasy, pola, góry, a także zasoby, które są dziełem ludzi: budynki, ulice, 

instytucje, wspólne zwyczaje, tradycje, wspólną historię. Zasoby lokalne powinny 

służyć temu, żeby wszyscy w społeczności, jej mieszkańcy i goście, czuli się dobrze, 

żeby jej członkowie mogli zaspokajać swoje potrzeby, żeby byli zadowoleni z tego, że 

żyją w swojej wsi, mieście, gminie. Nie zawsze tak jednak jest.  Animacja lokalna 

służy właśnie temu, żeby ożywić podstawowy potencjał każdej społeczności, jakim są 

ludzie. 

2. Moje/nasze talenty 

Rozmowa w parach o własnych talentach. Każdy z rozmówców opowiada drugiemu  

o swoich talentach, czyli swoich zdolnościach, kompetencjach, umiejętnościach, 

wiedzy lub cechach charakteru (mogą to być „twarde” talenty potrafię grać na 

pianinie, znam język niemiecki, ale też talenty mniej oczywiste jestem uporządkowany, 

dowcipny, dobrze porządkuję rzeczy, jeżdżę na rolkach, dobrze opowiadam dowcipy). 

W zależności od ilości czasu możemy rozmówcom ograniczyć liczbę wymienianych 

talentów (np. wskaż jeden swój mało znany/nieoczywisty talent) lub w wersji dłuższej 

każdy mówi o sobie przez 3-5 min. 

Rozmówcy prezentują talenty współrozmówcy na forum grupy. Dzięki czemu 

dowiadujemy się jakimi różnorodnymi talentami dysponuje zebrana grupa. 

Udowadniamy w ten sposób jakie znaczenie ma odkrywanie zasobów ludzi – każda 
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nawet przypadkowo zebrana grupa posiada duży i różnorodny potencjał – tylko trzeba 

umieć go odkryć i uruchomić. 

3. Zasoby mojej/naszych społeczności 

Na żółtych małych karteczkach wypisz zasoby swojej społeczności lokalnej  

i przyporządkuj do następujących kategorii. Jedna karteczka to jeden zasób. 

Tytuł każdej kategorii jest napisany na odrębnej dużej kartce papieru tzw. flip chartu. 

Uczestnicy przylepiają swoje pojedyncze karteczki do poszczególnych kategorii. 

 dobra materialne, 

 usługi, 

 umiejętności lub wiedza, 

 lokalne zachowania i zwyczaje, 

 bogactwa naturalne, 

 wydarzenia i miejsca historyczne 

 inne 

Omawiamy różnorodne zasoby społeczności lokalnej wskazując na ich różnorodność 

oraz częsty brak wykorzystywania w codziennych działaniach. Zwracamy uwagę na 

edukacyjne aspekty odkrywania zasobów społeczności: 

 zdobywamy nową wiedzę o miejscu w którym żyjemy, 

 podkreślamy znaczenie potencjału jaki stanowią „zwykli” ludzie. 

4. Dyskusja grupowa o tym dlaczego i jak można wykorzystać drzemiące w społeczności 

zasoby i potencjały 
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Prosimy uczestników o podanie skutecznych sposobów na aktywowanie zasobów np. 

projektów z którymi się zetknęli lub brali w nich udział. 

Podkreślamy znaczenie wykorzystywania zasobów i potencjałów ludzi  

w przygotowywanych w ramach laboratorium projektów finansowanych  

z minigrantów. 

Metody i formy pracy:  

- burza mózgów 

- refleksja indywidualna - dyskusja w parach 

- dyskusja na plenum -clustering  

Materiały pomocnicze:  

- flip-charty, 

- markery 

- szeroka taśma klejąca 

- żółte karteczki 

- wydrukowane materiały dla uczestników  

 

 

 


