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Misja a finanse 

Czy głodny edukator to dobry edukator? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prezentator
Notatki do prezentacji
W momencie, w którym wzrastają nasze potrzeby na poziomie ekonomicznym, pojawia się dylemat mieć, czy być.Frustracja związana z wykonywania tego co się lubi, kocha, budowania naszej misji ale bez zadowalającego wynagrodzenia, lub frustracja związana z wykonywaniem stabilnej pracy pozbawionej pasji, Pasja jest zbyt cennym darem aby spalić ją w ogniu tych frustracji. Nie będziemy się spełniać nawet w najciekawszej pracy okazjonalnej za niską stawkę, jeżeli będziemy mieli rodzinę do wykarmienia, rachunki do opłacenia itd. Co nas powstrzymuje przed podjęciem ryzyka? Inwestowanie czasu i pieniędzyUznanie siebie jako ekspertaPredyspozycje osobowościowePraca edukatora przyrody, czyli człowieka uwrażliwiającego innych ludzi na piękno i znaczenie przyrody jest bezsprzecznie misją. Jeżeli wykonujemy tę pracę z oddaniem, widząc efekty naszych starań to nie ma znaczenia czy robimy to za darmo, czy za pieniądze. Jeżeli mamy dylemat, zawsze można raz na jakiś czas zorganizować bezpłatne zajęcia np. dla wychowanków z domu dziecka.Wolontariat, altruizm czy chęć realizowania swoich pasji to fantastyczne narzędzia do kształtowania naszej osobowości, systemu wartości ale też doskonały poligon szkoleniowy na którym zbieramy doświadczenia niezbędne do przekucia swoich pasji w dochodowe zajęcie. Tak też jest w naszym przypadku. W dorosłym życiu często odrzucamy to co sprawiało nam tyle radości w młodym wieku uznając tą aktywność za dziecinadę, stwierdzając, że nie warto tracić na nie czasu skoro nie są dochodowe. Jeżeli poczujesz, że masz dość pracy za darmo, lub za symboliczne stawki, jeżeli czujesz, ze masz ogromny potencjał, który wykorzystują wszyscy w koło wiedząc, że nie masz problemu z podejmowaniem pracy bez wynagrodzenia



Wyprawy Małych Traperów: Co robimy? 



Wyprawy Małych Traperów 

http://youtube.com/v/IfCKD5iyOYY 

http://youtube.com/v/IfCKD5iyOYY
http://youtube.com/v/IfCKD5iyOYY


Wyprawy Małych Traperów – elementy składowe 

EDUKACJA 

ZABAWA POCZĘSTUNEK 

WĘDRÓWKA 



Wyprawy Małych Traperów - wędrówka 



Wyprawy Małych Traperów - edukacja 



Wyprawy Małych Traperów - zabawa 



Wyprawy Małych Traperów - poczęstunek 



Jak zacząć? 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI 
OŚRODKAMI WYPOCZYNKOWYMI  

PARKAMI KRAJOBRAZOWYMI 

Prezentator
Notatki do prezentacji
s



Jak legalnie pobierać opłaty? 

 
DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 
 
 
 

koszt < zysk 

ODPŁATNA 
DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU 
PUBLICZNEGO 

 
 

koszt = zysk 



Promocja 

➢ reklama szeptana 
➢media społecznościowe 
➢ zdjęcia 
➢mailing 
➢ lokalne media 



Zgoda na publikacje zdjęć 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Oczywiście można uzywać sztuczek i chować twarz dziecka za woreczkiem z odchodami ale czy nie lepiej poprosić rodziców o podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych?



Wyprawy Małych Traperów – inspiracje 

 
DZIECIŃSTWO 

 

MIEJSCE 

PORY ROKU 



My też byliśmy Małymi Traperami 
 

Metodologię opracowaliśmy 30 lat temu! 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Jakto się zwykle zaczyna i do czego należy sięgnać poszukując inspiracji i pomysłów.



Wyprawy Małych Traperów – miejsce 



Wyprawy Małych Traperów – pory roku 



Wyprawy Małych Traperów – co dalej…? 



Dziękujemy!  
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