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PPPaaarrrtttnnneeerrriiinnnggg   wwwiiittthhh   VVVooollluuunnnttteeeeeerrrsss   

aaannnddd   SSShhhaaarrriiinnnggg   LLLeeeaaadddeeerrrssshhhiiippp   tttooo   

AAAccchhhiiieeevvveee   IIImmmpppaaacccttt 

 
 
 
 

MMrrss..  MMeelliinnddaa  MMiilllleerr,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeeoorrggiiaa  

MMss..  SSttaacceeyy  EElllliissoonn,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeeoorrggiiaa  

DDrr..  LLaauurraa  PPeerrrryy  JJoohhnnssoonn,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeeoorrggiiaa  
  

AAbbssttrraacctt::  TThhiiss  sseessssiioonn  wwiillll  iinnttrroodduuccee  tthhee  EExxtteennssiioonn  LLeeaaddeerrsshhiipp  SSyysstteemm  

((EELLSS))  iinn  GGeeoorrggiiaa  CCooooppeerraattiivvee  EExxtteennssiioonn  aanndd  eexxppllaaiinn  hhooww  iitt  iiss  bbeeiinngg  uuttiilliizzeedd  ttoo  

oovveerrhhaauull  tthhee  eexxiissttiinngg  ccoouunnttyy  aaddvviissoorryy  ssyysstteemm..  AAnn  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  ffiivvee  yyeeaarr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ppllaann  wwiillll  bbee  sshhaarreedd  wwiitthh  tthhee  ffooccuuss  oonn  bbuuiillddiinngg  ssttrroonngg  llooccaall  

ppaarrttnneerrsshhiippss  iinn  tthhee  pprrooggrraamm  aarreeaass  bbeettwweeeenn  tthhee  ccoouunnttyy  ffaaccuullttyy  aanndd  tthhee  vvoolluunntteeeerrss..  

EExxaammpplleess  ooff  sshhaarreedd  lleeaaddeerrsshhiipp  wwhhiicchh  rreessuulltteedd  iinn  pprrooggrraamm  ggrroowwtthh,,  ssppeecciiffiicc  

ssuucccceesssseess  aanndd  iinnccrreeaasseedd  iimmppaacctt  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd..  BBootthh  tthhee  ssttaattee  aanndd  ccoouunnttyy  

ppeerrssppeeccttiivveess  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd..  
 

   

OObbjjeeccttiivveess::    
  TToo  EExxppllaaiinn  tthhee  EExxtteennssiioonn  LLeeaaddeerrsshhiipp  SSyysstteemm  ((EELLSS))  uuttiilliizzeedd  iinn  GGeeoorrggiiaa  

  TToo  RReeppoorrtt  hhooww  EELLSS  iiss  bbeeiinngg  IImmpplleemmeenntteedd    

  TToo  IIlllluussttrraattee  PPaarrttnneerriinngg  aanndd  SShhaarreedd  LLeeaaddeerrsshhiipp  aatt  tthhee  CCoouunnttyy  LLeevveell  

  TToo  DDiissccuussss  aanndd  SSuummmmaarriizzee  SSuucccceesssseess,,  BBeenneeffiittss  aanndd  IImmppaaccttss  ooff  EELLSS  

  TToo  PPrroovviiddee  EExxaammpplleess  ooff  hhooww  tthhiiss  ccaann  bbee  RReepplliiccaatteedd  iinn  ootthheerr  SSttaatteess  

AAddvvaannccee  PPrreeppaarraattiioonn::  

  4455  ppaacckkeettss  aasssseemmbblleedd  

MMaatteerriiaallss  NNeeeeddeedd::  

  CCoommppuutteerr  wwiitthh  IInntteerrnneett  CCoonnnneeccttiioonn  aanndd  ccoonnnneecctteedd  PPrroojjeeccttoorr  

  PPoowweerrPPooiinntt  PPrreesseennttaattiioonn  

  4455  ppaacckkeettss  

TTiimmee  NNeeeeddeedd::  3300  mmiinnuutteess    

   

 

BBAACCKKGGRROOUUNNDD  --  IInn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  bbuuiilldd  ssttrroonngg  ppaarrttnneerrsshhiippss  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell  

tthhaatt  wweerree  ttiieedd  ttoo  pprrooggrraamm  aarreeaa,,  aass  wweellll  aass  bbuuiilldd  aa  ssyysstteemm  ttoo  eevveennttuuaallllyy  pprroovviiddee  

aaddvvooccaatteess  ffoorr  tthhee  ttoottaall  CCooooppeerraattiivvee  EExxtteennssiioonn  PPrrooggrraammss  iinn  GGeeoorrggiiaa,,  aa  ffiivvee  yyeeaarr  

ppllaann  wwaass  ddeevveellooppeedd  ttoo  oovveerrhhaauull  tthhee  ccoouunnttyy  aaddvviissoorryy  ssyysstteemm  aanndd  ccrreeaattee  tthhee  
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EExxtteennssiioonn  LLeeaaddeerrsshhiipp  SSyysstteemm  ((EELLSS))..  GGAA  iiss  ccuurrrreennttllyy  iinn  yyeeaarr  tthhrreeee  ooff  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  iiss  aallrreeaaddyy  sseeeeiinngg  mmuucchh  ssttrroonnggeerr  llooccaall  ppaarrttnneerrsshhiippss  aass  wweellll  aass  

eennhhaanncceedd  pprrooggrraammmmiinngg  aanndd  iimmppaacctt..  TThhee  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  bbuuiilldd  aa  nneettwwoorrkk  ooff  ssttrroonngg  

aaddvvooccaatteess  aaccrroossss  tthhee  ssttaattee  aass  wweellll  aass  ssttrreennggtthheenn  tthhee  llooccaall  ttiieess  tthhaatt  mmaakkee  tthhee  

pprrooggrraammss  rreelleevvaanntt  aanndd  aaddddrreessss  llooccaall  nneeeeddss  aanndd  iissssuueess..    

  

IINNTTEERREESSTT  AAPPPPRROOAACCHH  ––  AAsskk  wwhhaatt  ccoonnssttrraaiinnss  EExxtteennssiioonn  PPrrooggrraammmmiinngg  aatt  

tthhee  llooccaall  lleevveell  ––  aannsswweerrss  wwiillll  mmoosstt  lliikkeellyy  bbee  ttiimmee,,  mmoonneeyy  aanndd  ppeerrssoonnnneell  

  

LLEESSSSOONN  ––  ffoollllooww  ppoowweerrppooiinntt  pprreesseennttaattiioonn  

  

AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  ––  OOvveerrvviieeww  ooff  hhooww  oonnee  ssttaattee  aaddddrreesssseedd  tthhee  iissssuuee  ooff  ccrreeaattiinngg  

llooccaall  nneettwwoorrkkss  ooff  ssuuppppoorrtt  ffoorr  CCooooppeerraattiivvee  EExxtteennssiioonn  PPrrooggrraammss  wwhhiillee  bbuuiillddiinngg  aann  

aaddvvooccaaccyy  nneettwwoorrkk  aaccrroossss  tthhee  ssttaattee..  AApppplliiccaabbllee  ttoo  mmoosstt  ssttaattee  EExxtteennssiioonn  PPrrooggrraammss  

aanndd  ccaann  eeaassiillyy  bbee  rreepplliiccaatteedd..  

  

RREEFFEERREENNCCEESS  ––  sseeee  tthhee  UUGGAA  CCoouunnttyy  OOppeerraattiioonnss  wweebb  ssiittee  ffoorr  mmoorree  ddeettaaiillss::  
hhttttpp::////wwwwww..ccaaeess..uuggaa..eedduu//iinnttrraanneett//ccooeexxttoopprr//pprrooggddeevveelloopp//iinnddeexx..hhttmmll  
  

HHAANNDDOOUUTTSS  ––    
1) Long Range Plan (1 page) 
2) Implementation Timeline for New Agents (1 page) 
3) Program Development Team Operating Guidelines (1 f&b page) 
4) Sample County Goals (2 pages f&b) 
5) Agenda Setting Using REPE/Do’s & Don’ts (1 f&b page) 
6) Minutes Template (1 page) 
7) Success Stories (1 f&b page) 
8) Do’s & Don’ts of Shared Leadership (1 page) 

  

PPOOWWEERRPPOOIINNTTSS  ––  sseeee  aattttaacchheedd  
  

EEVVAALLUUAATTIIOONN  ––  sseeee  aattttaacchheedd  

  

TTiippss  ffoorr  UUssiinngg  tthhiiss  wwiitthh  yyoouurr  CCoouunncciill  
 

This presentation is an introduction to the Extension Leadership System (ELS) 
at the University of Georgia that overhauled and is enhancing the county 
advisory system in Georgia. Resources and more details maybe found at: 
http://www.caes.uga.edu/intranet/coextopr/progdevelop/index.html#leadership 
 

http://www.caes.uga.edu/intranet/coextopr/progdevelop/index.html
http://www.caes.uga.edu/intranet/coextopr/progdevelop/index.html#leadership

