
Zielony Lider



„Zielony Lider" to roczny program, który wspiera 
lokalnych liderów i liderki w działaniach na rzecz 
ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz 
mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. 

Efektem udziału w programie jest wypracowany 
przez każdy zespół plan działania, który może zostać 
zrealizowany w społeczności lokalnej i ułatwi 
pozyskanie środków zewnętrznych.

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizuje Fundacja Sendzimira.
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Czym jest
„Zielony Lider”?



Dla kogo?
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Osoby decyzyjne 
w samorządzie

Radni gmin i powiatów

Działacze społeczni 
i aktywiści Dotychczas program ukończyło ponad 

80 osób z 30 gmin z całej Polski 

3 osobowe zespoły z gmin 
do 100 tys. mieszkańców



Oferta
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Pełna oferta programu jest 
dostępna bezpłatnie!



Ścieżki tematyczne do wyboru
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POWIETRZE
Poprawa jakości 

powietrza i ograniczanie 
emisji gazów 

cieplarnianych

WODA
Lokalna retencja 

i przeciwdziałanie suszy

ODPADY
Zrównoważona

gospodarka odpadami

Kliknij w obrazek, aby dowiedzieć się więcej!

https://zielonylider.org/sciezki-tematyczne/odpady/
https://zielonylider.org/sciezki-tematyczne/powietrze/
https://zielonylider.org/sciezki-tematyczne/woda/


Co daje program?

6

Grafika pochodzi z raportu ewaluacyjnego 
„Wpływ programu Zielony Lider w edycji 2021”. 
Opracowanego przez Fundację Stocznia.

Wielkość kół na ilustracji jest proporcjonalna 
do liczby, w których odnotowano dany rezultat.
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Zobacz krótki filmik opowiadający o programie:
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https://www.youtube.com/watch?v=WV10s1gP-N8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=WV10s1gP-N8&t=2s


Bartosz Romowicz 
Burmistrz

Ustrzyki Dolne
edycja 2021
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“Uczestniczyłem w wielu programach. 
Nigdzie wcześniej nie dowiedziałem 
się tyle, ile podczas tego programu. 
Zielony lider jest jedynym, w którym 
moje horyzonty i wiedza tak się 
zwiększyły. Wielkie chapeau bas! 

Maria Wróblewska 
Aktywistka 

Inicjatywa Las Młochowski
edycja 2022

“Program „Zielony Lider” to jest kop 
energii, który może dostać każdy, kto 
zdecydował się działać na rzecz swojej 
lokalnej społeczności w zielonych 
tematach. To jest też ogromna dawka 
wiedzy i dla aktywistów, i dla 
samorządowców – dla osób, które mają 
wpływ na swoje otoczenie.



1 2 3
Jak się zgłosić?

Stwórz trzyosobowy 
zespół, z którym chcesz 
działać na rzecz ochrony 
środowiska i klimatu.

Zachęcamy, by w każdym zespole 
znalazła się osoba decyzyjna 
(burmistrz, wójt, naczelnik wydziału, 
lider lub liderka organizacji).
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Zastanówcie się wspólnie, 
nad jakim wyzwaniem 
lokalnym chcecie pracować. 
Wyzwanie powinno mieścić 
się w jednej z trzech ścieżek 
tematycznych. 

Jeśli jeszcze nie macie pomysłu – 
nie szkodzi! W decyzji pomoże Wam 
e-learning.

Wypełnijcie formularz 
zgłoszeniowy. 

Każda osoba rejestruje się osobno!

zielonylider.org

https://zielonylider.org
https://zielonylider.org

