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Załącznik 1. 

Szkoła Liderów Lokalnych 
Edycja III: Lider Współpracy Lokalnej 

Organizator 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego  
we Wrocławiu 

Patronat honorowy 

• JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
• JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Cezary Madryas 
• Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski 

 

Patronat merytoryczny 

• Dolnośląski Fundusz Rozwoju 
 

Czas trwania: 

listopad 2019 - kwiecień 2020 

Miejsce: 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, wybrane gminy województwa dolnośląskiego 

Opis projektu: 

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach:  

1. Etap wykładowo-szkoleniowy będzie składał się ze spotkań z liderami życia społecznego  
i gospodarczego (w formie wykładów połączonych z warsztatami) oraz szkoleń, w czasie 
których uczestnicy będą podnosili swoje umiejętności w zakresie komunikacji, negocjacji, 
technik analizy i rozwiązywania problemów, a także będą kształtowali swoje kompetencje 
liderskie. 

2. Etap praktyczny będzie realizowany w ścisłej współpracy z wybranymi jednostkami 
samorządu terytorialnego, planowane są dwa jednodniowe spotkania w gminie z udziałem 
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Wybrane JST określą aktualne wyzwania, 
przed którymi stoją. 
Zadaniem studentów – uczestników Szkoły Liderów Lokalnych - podzielonych  
na  kilkuosobowe zespoły będzie, poprzez dialog z władzami, pracownikami urzędu, 
przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, pozyskanie informacji  
na dany temat, dokładne zdiagnozowanie i analiza przypadku, a następnie zaproponowanie 
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innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój gminy. Studenci będą mieli za zadanie 
przygotowanie raportu zawierającego diagnozę i analizę wyzwania oraz propozycje 
rozwiązań, który następnie zaprezentują zaproszonym przedstawicielom władz regionalnych 
i lokalnych na konferencji kończącej III edycję Szkoły Liderów Lokalnych. Każdy zespół 
przygotowuje raport dla jednej jednostki samorządu terytorialnego.  

Na obu etapach realizacji projektu studenci będą mieli wsparcie tutorów – 
kompetentnych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki 
Wrocławskiej.  

Najważniejsze cele projektu to: 
• stworzenie platformy transferu wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy 

dolnośląskimi władzami samorządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami  
oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych a Uniwersytetem Ekonomicznym  
we Wrocławiu i Politechniką Wrocławską, 

• stworzenie formuły kontaktów i inicjowania pomysłów, a w dłuższej perspektywie - 
kreowania czynników rozwoju poprzez transfer wiedzy i doświadczeń ze stolicy regionu 
do rejonów oddalonych od niej,  

• oddziaływanie na spójność Dolnego Śląska poprzez pobudzanie inicjatyw oddolnych, 
rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy. 

Podstawowe efekty kształcenia młodych, dynamicznych liderów życia regionalnego 
i lokalnego: 

• rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie: komunikacji interpersonalnej, 
negocjacji, diagnozy, analizy i rozwiązywania problemów, innowacyjności, 
przygotowywania i przeprowadzania prezentacji oraz zarządzania zmianą, 

• przygotowanie do przyjmowania różnych ról w społecznościach lokalnych  
oraz w zespołach projektowych, przede wszystkim roli lidera, 

• przygotowanie do brania odpowiedzialności za inicjatywy społeczne  
i gospodarcze na poziomie lokalnym, 

• przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań rozwoju lokalnego, kształtowanie 
postaw proaktywnych i innowacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania 
problemów, szczególnie tych występujących w społecznościach lokalnych.  

Zaświadczenie i Certyfikat Udziału oraz Ukończenia Szkoły Liderów Lokalnych 
Na początku edycji każdy student otrzyma Zaświadczenia o Uczestnictwie w SLL,  
a  po jej ukończeniu - Certyfikat Ukończenia SLL. Każda jednostka samorządu, która weźmie 
udział w projekcie otrzyma Potwierdzenie Uczestnictwa oraz raport zawierający diagnozę  
i analizę wybranego wyzwania wraz z propozycjami rozwiązań. 
 


