
   Warsztaty
aktywistyczne

Agro-Perma-Lab i Ulex Project zapraszają na warsztaty
poświęcone budowaniu umiejętności i potencjału w
oddolnych ruchach społecznych i organizacjach
działających na rzecz zrównoważonego rolnictwa i
transformacji ekologicznej.

dla osób działających na obszarach
wiejskich



Coraz więcej osób zauważa, że obecny system, który
charakteryzuje się przyspieszeniem na wszystkich
przestrzeniach życia i promuje indywidualny zysk
ponad wzajemną troskę, jest nie do utrzymania w
dłuższej perspektywie. Potrzebujemy głębokiej
transformacji, która przywróci stabilność środowiska
naturalnego i uzdrowi relacje międzyludzkie.

Aby wspierać procesy, które prowadzą nas w kierunku
bardziej solidarnego, empatycznego i zrównoważonego
świata, Fundacja Agro-Perma-Lab, we współpracy z
projektem Ulex South (Hiszpania), oferuje osobom
działającym na rzecz transformacji społecznej i
ekologicznej warsztaty poświęcone rozwojowi
osobistemu i organizacyjnemu. Naszym celem jest
wyposażenie tych osób w umiejętności, które pozwolą
im aktywniej i sprawniej działać w swoich
społecznościach lokalnych. Równocześnie zależy nam,
aby działania te były podejmowany w holistyczny
sposób, nakierowany na regenerację ekosystemu jako
całości.



Jako członkini ruchu suwerenności żywnościowej Fundacja Agro-
Perma-Lab stara się wspierać osoby, które bezpośrednio pracują
z ziemią i nasionami bądź edukują lub prowadzą działania na
rzecz bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności. 

Ofertę warsztatów kierujemy przede wszystkim do osób
zaangażowanych w oddolne inicjatywy spożywcze (RWS-y,
kooperatywy spożywcze) i wiejskie (np. Koła Gospodyń
Wiejskich), lub związanych z działalnością i/lub edukacją w
takich tematach jak: permakultura, agroekologia, suwerenność
żywnościowa, ekonomia społeczna i solidarna, głęboka ekologia,
migracje, transformacja społeczno-ekologiczna. Pierwszeństwo
w naborze mają osoby działające lub planujące działać na
obszarach wiejskich i w małych ośrodkach miejskich, w których
dostęp do edukacji pozaformalnej jest ograniczony.

Do udziału zapraszamy osoby, które nabytymi wiedzą i
umiejętnościami chcą dzielić się z pozostałymi członkiniami i
członkami swojej inicjatywy, organizacji lub społeczności lokalnej.
Uwspólnianie zasobów i współpraca, tak często widoczne w
środowisku naturalnym, jest bowiem podstawowym elementem
zrównoważonego i stabilnego świata.

Warsztaty odbywają się w języku angielskim, stąd wymagana
jest zaawansowana znajomość tego języka.

Do kogo adresowane są warsztaty



udziału w spotkaniu online przed wyjazdem,
udziału w całym warsztacie,
udziału w spotkaniu ewaluacyjnym online po powrocie do Polski,
zrealizowania działania upowszechniającego zdobytą wiedzę w
swojej społeczności lokalnej.

Każda osoba wybrana do udziału w warsztacie zobowiązuje się do:

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy,
znajdujący się TUTAJ.

Rekrutacja do udziału w warsztatach będzie trwała od 12 kwietnia do 15 maja.

W zależności od kontekstu i potrzeb indywidualnych bądź grupy, w której osoba
działa, należy wybrać jeden z proponowanych tematów. Każdy z nich poświęcony
jest tworzeniu odpornych organizacji i pogłębianiu relacji między zaangażowanymi
w nie osobami. 
Każda osoba może wziąć udział w jednym wybranym warsztacie. Formularz
zgłoszeniowy pozwala na zaznaczenie więcej niż jednego warsztatu. Dzięki temu
osoba, która nie zostanie wybrana do udziału w preferowanym przez siebie
warsztacie, nadal będzie mogła zostać wybrana do udziału w innym. 

Warunki udziału
w warsztatach

podróży (do 250 euro),
pobytu i wyżywienia,
udziału w warsztatach,
udziału w spotkaniu przed wyjazdem i spotkaniu ewaluacyjnym.

W ramach projektu pokryte są koszty:

Wszelkie pytania lub wątpliwości możesz kierować do Asi Humki: asia@agropermalab.org

https://drive.agropermalab.org/apps/forms/jgYAbkQTdercyHbC


założyły lub chcą założyć własny kolektyw, organizację lub grupę oraz powiększyć
swoją świadomość dotyczącą ekosystemu jako całości,
zarządzają elementami organizacji, kolektywu, sieci aktywistycznych i chcą
poszerzyć swoją refleksję na temat transformacji,
praktykują mindfulness i są zainteresowane tym, jak mindfulness lub inne praktyki
kontemplacyjne mogą wspierać podmioty zmiany społecznej.

Kurs oferuje narzędzia, ramy i praktyczne umiejętności zwiększające zdolność do
skutecznej adaptacji w zmieniających się czasach oraz buduje potencjał przywództwa
i współpracy z perspektywy świadomości ekosystemowej. 

Warsztat operuje na trzech poziomach: osobistym, zawodowym i organizacyjnym. Na
wszystkich nich oferuje refleksję na temat empatii, wzajemności, bycia w relacji i
autentyczności. Ma to na celu zrozumienie, w jaki sposób funkcjonują są nasze
społeczności i organizacje oraz jakie procesy w nich zachodzą. Osoby uczestniczące
pogłębią swoją kreatywność, wiedzę na temat inteligencji emocjonalnej i umiejętności
w zakresie podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktami
w grupie, a także zdobędą narzędzia do zapobiegania wypaleniu. Pozwoli to na
budowanie bardziej odpornych ruchów nakierowanych na transformację społeczną.

Warsztat został stworzony przede wszystkim dla osób, które:

 
Więcej o warsztacie i osobach prowadzących:
 https://ulexproject.org/courses_events/leading-in-complexity-2/

Świadomość ekosystemowa
 uczenie się działania ze świadomością na temat systemów

3-10 września 2022

https://ulexproject.org/courses_events/leading-in-complexity-2/


posiadają doświadczenie migracji lub uchodźstwa,
pracują z osobami z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa,
angażują się w działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i solidarności z
osobami z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa,
prowadzą kampanie i/lub pracują nad zmianą polityki migracyjnej i azylowej.

W obszarze pracy i działalności solidarnej z osobami z doświadczeniem migracji lub
uchodźstwa funkcjonujemy w ramach głębokich, historycznych i krzyżujących się
konstrukcji społecznych, takich jak rasa, płeć, klasa, kultura, orientacja seksualna,
status prawny. Pomimo chęci i prób tworzenia wolnych od opresji przestrzeni, czasami
odtwarzamy stare dynamiki i relacje.
Warsztat proponuje przyjrzenie się powstawaniu tych społecznych konstrukcji.
Poruszone zostaną kwestie przywileju, władzy i sposobu, w jaki tworzą się nasze "wizje
świata". Celem całego warsztatu jest rozwinięcie umiejętności zwracania uwagi,
identyfikowania i refleksji nad tworzeniem się konstrukcji społecznych, aby następnie
móc zastanowić się i wyobrazić sobie tworzenie nowych form rozumienia siebie
nawzajem.

Warsztat został stworzony przede wszystkim dla osób, które:

Więcej o warsztacie i osobach prowadzących: 
https://ulexproject.org/courses_events/thinking-radically-2/  

Myśleć radykalnie jako gatunek
Różnorodność, władza i uczestnictwo w pracy solidarnościowej z
osobami z doświadczeniemi migracji

22 września - 1 października 2022

https://ulexproject.org/courses_events/thinking-radically-2/


Pomimo świadomości destrukcyjnego wpływu kapitalizmu na planetę i istoty ją
zamieszkujące, nadal rozpowszechniona jest tendencja do uznawania go za jedyny
możliwy model ekonomiczny. Jest to powodowane m.in. brakiem debaty na temat
istniejących już alternatyw, które opierają się na wartościach solidarności, wzajemnej
pomocy, lokalności i równowagi ekologicznej.

Warsztat obejmuje trzy bloki zagadnień. W ramach bloku poświęconego wiedzy
ekonomicznej, osoby uczestniczące dokonają krytyki obecnego systemu
ekonomicznego i poznają inne modele, które zaprzeczają logice nieskończonego
wzrostu i indywidualnego zysku. Druga część warsztatu poświęcona będzie
długofalowej ekonomicznej stabilności ruchów społecznych. Na zakończenie
omówione zostaną narzędzia alternatywnej ekonomii, które mogą służyć w
konkretnych sytuacjach.

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych krytyką
kapitalistycznego modelu ekonomicznego i poszukiwaniem alternatywnych ścieżek,
zarówno na poziomie globalnym, jak i w kontekście lokalnych inicjatyw społeczno-
przedsiębiorczych.

Więcej o warsztacie i osobach prowadzących: 
https://ulexproject.org/courses_events/alternative-economy/

Alternatywna ekonomia
Zestaw narzędzi służących zwiększeniu odporności ruchów
społecznych

8-15 października 2022

https://ulexproject.org/courses_events/alternative-economy/


założyły lub chcą założyć własny kolektyw, organizację lub grupę i chcą pogłębić
swoją wiedzę na temat tego, jak zapewnić jej odporność i wspierać jej wizję,
pracują w płaskich strukturach i biorące aktywny udział w usprawnianiu ich
funkcjonowania,
zainteresowane lub badające obszar rozwoju organizacyjnego w ramach zmiany
społecznej,
·praktykują mindfulness i są zainteresowane tym, jak mindfulness lub inne praktyki
kontemplacyjne mogą wspierać podmioty zmiany społecznej.

Organizacje odgrywają kluczową rolę we wspieraniu osób i grup, które chcą się
wspólnie uczyć, działać i wywierać wpływ na sprawiedliwość społeczną, ekonomiczną
i ekologiczną. Muszą jednak stawić czoła licznym wyzwaniom - od utrzymania się na
rynku finansowym, przez poświęcanie czasu na refleksję i uczenie się, po zarządzanie
różnorodnymi punktami widzenia i umiejętnościami.

Celem warsztatu jest budowanie takich umiejętności, które pozwolą na tworzenie
odpornych i efektywnych organizacji, które mają zdolność wcielać w życie swoje
najgłębsze wartości. Poruszone zostaną m.in. tematy niehierarchicznych struktur
organizacji, wspierania osób członkowskich w działalności na rzecz grupy i ich
własnym rozwoju oraz zrównoważonej kulturze pracy. Jednocześnie osoby
uczestniczące nauczą się budować wspierającą współpracę z innymi organizacjami,
która jest ważnym elementem strategii na rzecz odporności w sytuacji, gdy
pogłębiają się wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Warsztat został stworzony przede wszystkim dla osób, które:

Więcej o warsztacie i osobach prowadzących:
https://ulexproject.org/courses_events/thinking-radically-2/  

Przemyśleć organizacje od nowa
Budowanie organizacji zajmujących się zmianą społeczną pod
kątem odporności i oddziaływania

22-29 października 2022



Agro-Perma-Lab to kobieca Fundacja skupiona wokół agroekologii, permakultury,
suwerenności żywnościowej oraz transformacji społeczno-ekologicznej i osobistej. 
Realizuje działania z zakresu edukacji nieformalnej poświęcone wpływowi
przemysłowego rolnictwa i długich łańcuchów dostaw na środowisko naturalne i
prawa człowieka. Jednocześnie wspiera i promuje alternatywne systemy produkcji i
konsumpcji żywności, takie jak Rolnictwo Wspierane przez Społeczność i
kooperatywy spożywcze. Członkinie Fundacji prowadzą również praktyczne
szkolenia z zakresu agroekologii, permakultury i projektowania ogrodów domowych
i miejskich.

Fundacja należy do Europejskiej Sieci Agroekologii (EAKEN) i Nyeleni Europe -
sojuszu oddolnych, społecznych ruchów i organizacji, reprezentujących drobnych
producentów żywności.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Fundacji i realizowanych projektów,
zapraszamy na stronę: https://agropermalab.org/

Agro-Perma-Lab

Ulex

Ulex to projekt edukacyjny oferujący treningi dla grup, nieformalnych inicjatyw,
organizacji i osób aktywistycznych działających na rzecz równości społecznej,
transformacji ekologicznej i praw człowieka. Wspiera je w nawiązywaniu
współpracy, budowaniu sieci kontaktów, dzieleniu się doświadczeniami i
pogłębianiu odporności ruchu.
Treningi oferowane przez Ulex osadzone są w holistycznym ujęciu, które podkreśla
współzależności pomiędzy jednostkami, kontekstem społeczno-politycznym i
ekosystemem oraz potrzebę transformacji na wszystkich poziomach. Warsztaty
mają charakter partycypacyjny i wzmacniający, a ich ważnym elementem jest
przywracanie połączeń: między osobami, z sobą samą i ludzi z naturą.

Więcej o projekcie, wartościach i wizji trenerskiej na stronie: https://ulexproject.org/

https://agropermalab.org/
https://ulexproject.org/


Wszystkie warsztaty odbędą się w niewielkiej wiosce Saleres, ok. 30 min na południe od
andaluzyjskiej Grenady. 

Osoby uczestniczące ugości La Bolina. Jest to inicjatywa, która powstała w 2017 r. i stanowi
przestrzeń regeneracji, rolnictwa ekologicznego i integracji społecznej. Projekty realizowane
przez La Bolinę mają charakter kompleksowy i dostosowują się do aktualnego kontekstu
polityczno-społecznego. Zamiast traktować poszczególne elementy systemu odrębnie,
starają się zwrócić uwagę na wzajemne powiązania między sposobem produkcji żywności,
zmianą klimatu, migracjami i ich ujęciem w prawie azylowym, politykami lokalnymi i
państwową, potrzebami ludzkimi, dostępem do ziemi. 

Ważnym elementem projektu jest wspieranie osób z doświadczeniem migracji i
uchodźstwa. La Bolina oferuje im programy edukacji permakulturowej, agroekologicznej,
przedsiębiorczej, a także praktyki w przedsiębiorstwach ekologicznych. W ten sposób
osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa otrzymują szansę na godne życie, przy
okazji osiedlając się w regionie doświadczającym procesu depopulacji.

La Bolina to również gospodarstwo rolne, które współpracuje z restauracjami i lokalnymi
sklepami ekologicznymi, a także przygotowuje cotygodniowe paczki z produktami
własnymi i innych lokalnych gopodarstw.

Jednocześnie osoby działające w La Bolina nawiązały bliskie relacje z lokalną
społecznością, dzięki czemu poznały zarówno jej potrzeby i aspiracje, jak i tradycje
związane z kulturą i ziemią. Ze swojej strony projekt oferuje wgląd do krytycznej
perspektywy na temat złożoności globalnego systemu oraz potrzeb włączania osób z
doświadczeniem migracji i uchodźstwa, a także rozwoju rolnictwa regeneracyjnego i
lokalnych systemów produkcji i konsumpcji żywności.

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywą, jej wartościami i działaniami:
https://labolina.org/en/home/the-bolina/ 

La Bolina

https://labolina.org/en/home/the-bolina/


https://agropermalab.org/

