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Przyroda dla człowieka i człowiek dla przyrody 

– czy zachowanie konsensusu jest możliwe?

Źródło: Seeds for Change - brytyjski kolektyw trenerów szkolący grupy obywatelskie.

Konsensus jest twórczym procesem podejmowania decyzji, 

ponieważ ma na celu włączenie wszystkich zainteresowanych osób we 

wspólne podejmowanie decyzji. Zamiast zwyczajnego głosowania w 

określonej sprawie i pozwolenia aby większość grupy dokonała wyboru, 

grupa zobowiązuje się do wypracowania rozwiązań, które w pewnym 

stopniu pasują każdemu i każdej. W ten sposób brane są pod uwagę 

opinie, pomysły i zastrzeżenia każdego członka i każdej członkini 

grupy. Konsensus to coś więcej niż kompromis. Jest to proces, który 

może w rezultacie dać zaskakujące i kreatywne rozwiązania – często 

lepsze niż oryginalne propozycje. Sednem konsensusu jest dialog 

oparty na szacunku między równymi jednostkami, który pomaga 

współpracować w grupie tak aby zadowolić potrzeby zarówno 

poszczególnych osób jak i całej grupy. Polega na współpracy w 

obrębie całej grupy, a nie na strategii "za" lub "przeciwko" różnym 

osobom / frakcjom w grupie.

http://openclipart.org/detail/16556/spring-by-peileppe-16556
http://openclipart.org/detail/16556/spring-by-peileppe-16556
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Ta góra nie jest tylko Twoja!
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 Traktujcie siebie nawzajem z szacunkiem i zaufaniem. Nie bójcie się 

wyrażać swoich myśli i poglądów.

 Nie zakładajcie, że ktoś musi wygrać i ktoś musi stracić. Szukajcie 

rozwiązania najbardziej akceptowalnego dla każdego i każdej.

 Zastanówcie się, zanim coś powiecie, słuchajcie, zanim się sprzeciwicie. 

Słuchajcie reakcji innych, i rozważcie je dokładnie przed 

przedstawieniem swojego punktu widzenia.

 Pamiętajcie, że ideałem stojącym za zgodą jest wzmacnianie 

(inspiracja) a nie przytłoczenie, umowa a nie decyzja większości / 

mniejszości.

Przyroda dla człowieka i człowiek dla przyrody 

– czy zachowanie konsensusu jest możliwe?

Źródło: Seeds for Change - brytyjski kolektyw trenerów szkolący grupy obywatelskie.



Nauka umiejętności rozróżniania naszych pragnień i 

potrzeb zajmuje trochę czasu: większość z nas jest bardziej 

przyzwyczajona do podejmowania decyzji, gdy jedna 

osoba wygrywa a druga przegrywa. W tego rodzaju 

przeciwstawnym podejmowaniu decyzji często jesteśmy 

zmuszeni i zmuszone do przyjęcia strategicznej pozycji 

podczas prezentacji naszych pragnień i potrzeb.

Źródło: Seeds for Change - brytyjski kolektyw trenerów szkolący grupy obywatelskie.



Turystyka zrównoważona

• to każda forma rozwoju turystycznego, zarządzania i aktywności turystycznej, 

która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność 

terenów, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń w niezmiennym stanie 

zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów. 

• Wg Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) jest to tzw. nowa turystyka, 

która opiera się na partnerstwie sektora prywatnego i publicznego oraz 

koncentruje na korzyściach nie tylko dla turystów, ale też lokalnych 

społeczności.



TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA 

Turystyka ekologiczna

Turystyka zielona

Ekoturystyka

Turystyka przyrodnicza

Turystyka przyjazna środowisku 

polega na takim korzystaniu z zasobów materialnych i niematerialnych środowiska,

aby została zachowana równowaga w sferze ekonomicznej, społecznej, ekologicznej

i przestrzennej.





Dziękuję za uwagę

Bogusław Pyzocha
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