X OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
Maróz, 19-21 maja 2011 roku

Organizatorami Spotkania są: Fundacja Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

Partner merytoryczny Spotkania: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

1. Cel Spotkania

Tegoroczne Spotkanie poświęcone będzie tym spośród nas, którzy nie są już mali, ani jeszcze całkiem dorośli
– ludziom w wieku od 12 do 18 lat. Jeszcze nie wiedzą, jaki kształt nadadzą swojemu życiu, kim zostaną, gdzie
osiądą. Jeszcze nie wyjechali do szkół w większym mieście, choć za chwilę muszą znaleźć jakiś pomysł na
własną przyszłość. Są w szczególnej sytuacji – świat zmienia się bardzo szybko. Choć nadal dzielą wartości
i uczucia z pokoleniem rodziców czy dziadków, to muszą dać sobie radę w zupełnie innych warunkach
ekonomicznych, zawodowych, społecznych. Muszą mieć inne, nowe umiejętności – i właśnie tym
chcielibyśmy się zająć w Marózie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak organizacje pozarządowe
i środowisko lokalne, pracując dziś z młodymi ludźmi, mogą im pomóc przygotować się do życia w szybko
zmieniającym się świecie.

Przygotowane tematy zajęć obejmują poniższe zagadnienia:


Wizja przyszłości, przede wszystkim na obszarach wiejskich;



Rola Internetu i nowoczesnych technologii;



Kompetencje umysłowe i emocjonalne pożądane w przyszłości;



Przykłady takiej pracy z młodzieżą, która wyposaży ją w te umiejętności być może skuteczniej niż
system formalnej edukacji.

Po raz pierwszy zapraszamy do otwartej wspólnej dyskusji, której efektem będą „drogowskazy” do dalszej
działalności oparte na wiedzy i doświadczeniu wszystkich uczestników. Dyskusja zorganizowana zostanie za
pomocą metody Open Space (więcej informacji na stronie www.openspace.pl). Najpierw wspólnie
wybierzemy tematy do dyskusji, następnie porozmawiamy o nich w grupach zapisując istotne wnioski,
a później w formie plebiscytu uszeregujemy je według ważności. Wypracowane w ten sposób drogowskazy,
albo inaczej rekomendacje, zostaną opublikowane na Witrynie Wiejskiej.

2. Uczestnicy Spotkania
W Spotkaniu uczestniczyło będzie około 450 osób – przedstawicieli lokalnych wiejskich organizacji
pozarządowych, a także przedstawicieli samorządów, bibliotek, świetlic, kół gospodyń i innych środowisk
z obszarów wiejskich, których działania adresowane są do młodzieży.

3. Termin Spotkania
Spotkanie rozpocznie się w dniu 19 maja 2011 r. o godzinie 14.00 sesją inauguracyjną, a zakończy 21 maja
2011 r. o godzinie 13.00.

4. Miejsce Spotkania
Spotkanie odbędzie się w Wojskowym Domu Wypoczynkowym „WARMIA” w Marózie k/ Waplewa
(woj. warmińsko-mazurskie). Tel./fax do Ośrodka: 89 519 25 25, www.wdwwarmia.com.pl
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5. Zakwaterowanie uczestników

Uczestnicy Spotkania zakwaterowani są w dwóch sąsiadujących ze sobą ośrodkach w Marózie:
WARMIA i SYRENKA w pokojach (2, 3 i 4 osobowych) oraz w domkach letniskowych.
Osoby zakwaterowane w Ośrodku „Syrenka” śniadania spożywają w miejscu zakwaterowania, natomiast
pozostałe posiłki (obiad, kolacja) w Ośrodku „WARMIA”.
Osoby, które w ankiecie zgłoszeniowej zadeklarowały dietę wegetariańską, prosimy o informowanie o tym
obsługi restauracji. Podczas kolacji przy ognisku posiłki dla tych uczestników będą wydawane w namiotach –
prosimy pytać osoby wydające jedzenie.

6. Miejsca spotkań, sesji, szkoleń

Zajęcia odbywają się w kilku budynkach na terenie Ośrodka „WARMIA” i w 3 salach na terenie ośrodka
„Syrenka”. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są oznakowane, a każdy uczestnik Spotkania
posiada w teczce plan ośrodka. Spotkania wieczorne i kolacje odbywają się przy ognisku, w oznakowanym
miejscu na terenie Ośrodka „WARMIA”.
W piątek, w tym samym miejscu odbędzie się JARMARK INICJATYW WIEJSKICH. Prosimy o punktualne
przychodzenie na zajęcia. Punktualność jest jednym z warunków sprawnego przebiegu Spotkania w tak dużej
grupie.

Warsztaty i wykłady odbywają się w następujących salach:

Nazwa sali

Miejsce

KONFERENCYJNA

budynek CENTRALNY, niski parter pod Recepcją

RELAX 2

budynek RELAX

RELAX 102

budynek RELAX, I piętro

SZKOLENIOWA

budynek CENTRALNY, niski parter pod Recepcją

KINO

budynek CENTRALNY, parter, obok Recepcji

ŚWIETLICA LETNIA

wolnostojący budynek przy budynku RELAX

JUNIOR I

wolnostojący budynek Pawilon JUNIOR

JUNIOR II

wolnostojący budynek Pawilon JUNIOR

SYRENKA 1

Ośrodek „SYRENKA”, obok Ośrodka „WARMIA”

SYRENKA 2

Ośrodek „SYRENKA”, obok Ośrodka „WARMIA”

SYRENKA 3

Ośrodek „SYRENKA”, obok Ośrodka „WARMIA”
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7. Identyfikatory

Wszyscy uczestnicy Spotkania posiadają identyfikatory. Każde województwo oznakowane jest innym
kolorem, opis kolorów znajduje się w materiałach. Taka identyfikacja pozwoli Państwu poznać szybciej osoby
z regionu, które uczestniczą w Spotkaniu. Na identyfikatorze zaznaczone są dwie grupy warsztatowe oraz
dwie wykładowe, do których Państwo zostali przydzieleni (np. A2, C4, B, F), a także grupy kalendarzowe
(np. K1, K12).
Bardzo prosimy o posiadanie identyfikatora przez cały czas Spotkania.

8. Dojazd na Spotkania
Dojazd własnym samochodem:
 z trasy E-7 Warszawa – Gdańsk w miejscowości Waplewo
skręcamy zgodnie z drogowskazem i przejeżdżamy do Ośrodka
8 km.
Dojazd pociągiem możliwy jest:
 do Olsztynka, w którym zatrzymują się pociągi osobowe
i pospieszne lub
 do Waplewa, gdzie zatrzymują się tylko pociągi osobowe.
Ze stacji PKP Waplewo, specjalnym autobusem, przewieziemy
Państwa do Ośrodka.

9. Rozkład jazdy pociągów
Przyjazd do Waplewa w dniu 19 maja 2011 r.
Warszawa - Waplewo
odjazd

05:27

przyjazd

11:25

Olsztyn - Waplewo

przesiadki

odjazd

przyjazd

przesiadki

Nidzica

8:52

9:40

-

11:09

11:47

-

przyjazd 9:02
odjazd 11:08
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Odjazd ze stacji PKP Waplewo w dniu 21 maja 2011 r.
Waplewo - Warszawa Centralna
odjazd

przyjazd

Waplewo - Olsztyn

przesiadki

odjazd

przyjazd

przesiadki

16:09

16:50

-

-

-

-

Działdowo
przyjazd 12:30 odjazd 12:51

11:48

17:25

W-wa Wola
przyjazd 16:39 do W-wy Zach. 15 min. pieszo
W-wa Zach
odjazd 17:20

16:30

21:43

Nidzica
przyjazd 16:47 odjazd 17:55

10. Przejazd specjalnym autobusem na trasie

Waplewo – Maróz ( 19 maja)

- godz. 09:50 i 11:50

Maróz – Waplewo (21 maja)

- godz. 11:20, 15:40 i 16.00

11. Centrum Informacyjne

W Ośrodku „WARMIA”, w holu budynku Centralnego, obok recepcji czynne będzie codziennie Centrum
Informacyjne Spotkania. Centrum czynne jest w godzinach:
czwartek 19 maja: 10.00-20.00
piątek 20 maja: 7.00-20.00
sobota 21 maja: 7.00-14.00
W przypadku pytań dotyczących przebiegu Spotkania oraz problemów związanych z pobytem w Ośrodkach
„WARMIA” i „SYRENKA” prosimy o zgłaszanie ich w Centrum Informacyjnym.

12. Punkt Medyczny

Podczas Spotkania uruchomiony jest w budynku Centralnym Punkt Medyczny. Problemy zdrowotne prosimy
zgłaszać bezpośrednio w Punkcie (pok. 310) lub w Centrum Informacyjnym.

13. Mapa – skąd jesteśmy

W holu głównym, budynku Centralnego Ośrodka „WARMIA” obok recepcji ustawiona jest mapa Polski.
Wszystkich uczestników prosimy o zaznaczenie szpilką miejsca skąd przyjechali. Stworzymy w ten sposób
mapę, która przedstawi nam z jakich miejscowości, z jakich regionów przyjechali uczestnicy Spotkania
w Marózie.
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14. Tablica kontaktowa

Podczas Spotkania możecie Państwo korzystać z TABLICY KONTAKTOWEJ znajdującej się przy wejściu do
głównego budynku Ośrodka „WARMIA”. Można na niej zamieszczać wszelkie informacje, które ułatwią
Państwu wzajemne kontakty, odnaleźć „zagubionych”, wspólnie zaplanować powrotną podróż.

15. Certyfikaty, potwierdzenie udziału w Spotkaniu

W Spotkaniu uczestniczy ok. 450 osób. Każdy uczestnik Spotkania posiada informację o tym, w której grupie
szkoleniowej się znajduje. Szczegółowy harmonogram zajęć każdej grupy znajduje się w materiałach, które
otrzymują wszyscy uczestnicy. Podstawą wydania potwierdzenia udziału w Spotkaniu w formie certyfikatu,
będzie obecność na zajęciach. Prosimy więc o wpisywanie się na listy obecności podczas warsztatów
w grupach oraz wykładów.

16. Kafejka internetowa

Uczestnicy Spotkania mają możliwość bezpłatnego dostępu do Internetu w przerwach między
warsztatami/wykładami. Kafejka znajduje się w budynku centralnym Ośrodka, Sala Szkoleniowa. Godziny
otwarcia: czwartek i piątek od 9.00 do 20.00, w sobotę od 9.00 do 13.00.

17. Szkolenie tematyczne

OPISY WARSZTATÓW

1. Edukacja finansowa o budżecie domowym – prowadząca Anna Kosidło, Fundacja Wspomagania
Wsi. Co to jest budżet? Kiedy muszę wziąć kredyt? Czy umiem oszczędzać? Czy można wygrać
z bankiem? Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jakie podstawowe informacje o finansach powinien
mieć każdy młody człowiek wkraczający w dorosłość.
2. Centrum Aktywności Gimnazjalisty – prowadząca Danuta Daszkiewicz, Stowarzyszenie „Dorośli
Dzieciom”, Sępólno Krajeńskie. Uczestnicy warsztatu poznają zasady działania Centrum Aktywności
Gimnazjalisty. Dowiedzą się jak stworzyć optymalne warunki, w których młodzież będzie mogła
samodzielnie wymyślać i realizować swoje projekty dotyczące różnorodnych tematów zaczerpniętych
z otaczającej ich rzeczywistości, np. moda, technika, lokalne zabytki.
3. Klub Młodego Odkrywcy – Projekt Centrum Nauki Kopernik – prowadzące Patrycja Michna
i Małgorzata Karwowska. W ramach warsztatu uczestnicy przeprowadzą serię doświadczeń z
obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych. Dowiedzą się jak przy użyciu prostych sprzętów np. balon,
rurka, kawałek papieru można uczyć młodzież w interesujący dla nich sposób praw fizyki, chemii czy
przyrody. Poznają zasady zakładania Klubu Młodego Odkrywcy i jego prowadzenia.
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4. Złoty Piasek – prowadzący Ryszard Michalski, Stowarzyszenie „Tratwa”, Olsztyn. Warsztat ma na
celu pokazanie uczestnikom modelu działań, które służą odbudowaniu relacji międzypokoleniowych
w małych miejscowościach. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jak przygotowywać młodzież do
prowadzenia wywiadów ze starszymi osobami, jak dokumentować zebrane opowieści i przedstawić
je w atrakcyjnej formie plastycznej oraz jak przygotować młodzież do publicznych prezentacji
opracowanych opowieści.
5. Prowincja Nieprowincjonalna – Fabryka Pomysłów – prowadzący Stanisław Stach, Polskie
Stowarzyszenie Psychologów Praktyków o/Tarnów. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się
z metodyką działań służących podniesieniu umiejętności dostrzegania przez młodzież dorobku
poprzednich pokoleń i pogłębieniu więzi ze środowiskiem lokalnym. Dowiedzą się jak organizować
zajęcia, podczas których młodzież będzie razem działać, poznawać przeszłość i dzisiejszą sytuację
swoich miejscowości i mieszkańców, rozpoznawać problemy z jakimi boryka się środowisko oraz
poszukiwać wsparcia dla ich rozwiązania.
6. MAN-em po sukces Mobilna Akademia Naukowa – prowadząca Jolanta Flakowska, Stowarzyszenie
Przyrodnicy Nadwarciańscy, Manieczki. Uczestnicy warsztatu poznają metodykę prowadzenia zajęć
ekologicznych poszerzających umiejętności młodzieży z zakresu nauk przyrodniczych. Podczas
warsztatu będzie można dowiedzieć się, jak prowadzić z młodzieżą badania przyrodnicze, uczyć
obsługi sprzętu laboratoryjnego i prezentować wyniki samodzielnie przeprowadzonych badań.
Uczestnicy warsztatu poznają sposoby prowadzenia przez młodzież skutecznych kampanii
ekologicznych w środowiskach wiejskich.
7. Z techniką w przeszłość – prowadzący Sebastian Bartkowski, Unisławskie Towarzystwo Historyczne.
Uczestnikom warsztatu zostanie przedstawiona metodyka prowadzenia zajęć dla młodzieży
związanych z historią danego miejsca. Zaprezentowane zostaną nowoczesne metody badawcze
i techniczne, dzięki którym zbierane przez młodzież materiały można opracować w formie komiksu,
zeszytu historycznego lub przygotowując reprint lokalnej kroniki.
8. Odkrywcy Lokalnych Skarbów – prowadzące Dorota Politowicz i Małgorzata Zakurzewska,
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, w jaki
sposób można wykorzystać znajdujące się w najbliższym otoczeniu zasoby historyczno-kulturowe, np.
schrony, ruiny zamków, opuszczone cmentarze, bramy itp. do zorganizowania zajęć dla młodzieży.
Takie miejsce może stać się „skarbem”, wokół którego będzie można prowadzić np. badania
historyczne, zajęcia dziennikarskie, rekonstrukcyjne, fotograficzne. Różnorodna tematyka umożliwia
włączenie w działania młodzieży o rozmaitych zainteresowaniach i umiejętnościach.
9. Przez hydroponikę do współpracy i kreowania siebie – Tomasz Iwen i Małgorzata Mielnicka,
Stowarzyszenie z nauką ku przyszłości, Gogolin. Tematem warsztatu jest hydroponiczna metoda
uprawy roślin jako sposób na prowadzenie różnorodnych działań z młodzieżą. Uczestnicy warsztatu
dowiedzą się, jak zakłada się hydroponiczną uprawę roślin i jak należy zorganizować pracę
uczestników w zespołach – fizjologicznym, medialnym i finansowym.
10. Od deski do deski, czyli o tym, jak przeszłość prowadzi do przyszłości – prowadzący Gabriela Rajtak
i Irena Wolińska, Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Wineta. Tematem
warsztatu są działania prowadzone dla młodzieży w oparciu o bogactwo lokalnego dziedzictwa
kulturowego. Ważnym elementem tych działań jest samodzielne odtwarzanie przez młodzież
codziennego życia dawnych społeczności. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się w jaki sposób prowadzić
zajęcia, aby stały się dla młodzieży źródłem wiedzy o przeszłości regionu oraz zdobędą wskazówki
techniczne dotyczące prowadzenia zajęć rękodzielniczych.
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11. Fabryka Lokalnych Osobowości – prowadzący Mieczysław Michniewicz, Regionalne Towarzystwo
Oświatowo-Kulturalne Wspólnota Wiejska, Kijewo. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jak
przygotować młodzież do samodzielnej pracy polegającej na zdiagnozowaniu lokalnych zasobów
społecznych oraz przeprowadzeniu i opracowaniu wywiadów z ciekawymi ludźmi żyjącymi w ich
miejscowościach. Ważnym elementem warsztatu będzie omówienie roli osoby dorosłej
w prowadzeniu zajęć z młodzieżą.
12. Teatr Ognia – Projekt Modelowy – prowadząca Elżbieta Gajda, Stowarzyszenie Przyjaciół Krzyżowic.
Podczas warsztatu zostanie przedstawiona metodyka pracy z młodzieżą w oparciu o założenie
i działania grupy teatru ognia. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jak należy działać, aby młodzi ludzie
potrafili prezentować swoje umiejętności, organizować występy i prowadzić działania promocyjne.
13. Wykluczenie finansowe: reklama, kredyty, zadłużenie – prowadzący Arkadiusz Brzeziński, Polska
Fundacja Dzieci i Młodzieży. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić zajęcia
z młodzieżą dotyczące ich udziału i funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Aby uniknąć wykluczenia
finansowego na starcie w dorosłe życie uczestnicy warsztatu otrzymają wskazówki jak przygotować
młodzież do mądrego korzystania z dostępnych narzędzi finansowych, kredytów, pożyczek
i wynikających z nich zobowiązań finansowych oraz uświadomić jaki wpływ ma reklama na
kształtowanie ich potrzeb.
14. Trening Umiejętności Społecznych – prowadzący Witold Skrzypczyk, Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży. W trakcie warsztatu zostanie zaprezentowana metodyka prowadzenia zajęć dotyczących
umiejętności społecznych dla uczniów szkół zawodowych i techników.
15. Lokalne Fundusze Młodych – prowadzący Marcin Szcześniak, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Uczestnicy warsztatu poznają model aktywizacji młodych ludzi z terenów wiejskich poprzez
tworzenie partnerstw młodzież – organizacje pozarządowe – samorząd lokalny w formie Lokalnego
Funduszu Młodych. Uczestnicy poznają zasady organizowania małych konkursów dotacyjnych,
dowiedzą się w jaki sposób można włączać młodzież w procesy decyzyjne, a także w jaki sposób
zapewnić wsparcie finansowe oraz szkoleniowe dla młodzieży chcącej realizować własne projekty w
środowisku lokalnym (np. przeprowadzenie warsztatów tanecznych lub muzycznych, nakręcenie
filmu, zorganizowanie wystawy fotografii).
16. Badaj i realizuj – prowadzące Maria Rogaczewska i Agnieszka Strzemińska. Warsztat ukazuje rolę
i znaczenie przeprowadzenia diagnozy lokalnej w prowadzeniu działań na rzecz młodzieży. Pokazuje,
że diagnoza środowiska lokalnego jest bardzo przydatna, by dobrze zaplanować i zrealizować projekt
– określić potrzeby adresatów działań, kompetencje uczestników, ukazać zasoby i bariery, które
istnieją w środowisku. Pozwala uniknąć powtarzania przez organizacje tych samych działań
w środowisku.
17. Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych – Satelity – prowadząca Aneta Fabisiak-Hill,
GOK Dywity. Warsztat pokaże jak można wyjść z ofertą instytucji kulturalnych poza mury budynków
i stworzyć w okolicznych miejscowościach, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi
i mieszkańcami „satelity” tych instytucji. Przeformułowanie zasad funkcjonowania domu kultury
zgodne z modelem wypracowanym w Dywitach powoduje zwiększenie zainteresowania młodzieży
działalnością instytucji. Dom kultury przestaje być synonimem nudy i anachronicznej oferty, staje się
miejscem żywym, odpowiadającym potrzebom młodych ludzi.
18. Rogate dusze – droga do sukcesu – prowadzący Andrzej Mitura, Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”
z Bogdanki, prowadzące 8 świetlic socjoterapeutycznych, przedstawi „swoją drogę do sukcesu”:
opowie, jak świetlice stały się małymi centrami kultury w swoich wiejskich środowiskach. Członkowie
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Stowarzyszenia wymienią z uczestnikami pomysły i doświadczenia dotyczące pracy z „rogatymi
duszami”.
19. Jak działać dla Ziemi? – prowadzący Paweł Grzybowski i Jarosław Kasprzyk, Klub Gaja. Uczestnicy
warsztatu dowiedzą się, w jakiej sytuacji ekologicznej znajduje się Polska i świat; co możemy zrobić
w swoich społecznościach lokalnych i jak to robić. Na przykładzie działań Klubu Gaja omówią przyszłe
lokalne kampanie na rzecz ochrony środowiska i zwierząt.
20. Komunikacja międzyludzka – prowadząca Marzena Łotys. Warsztat o tym, jak nie obrażać,
przekonywać, mediować, karcić, czyli zwiększenie umiejętności skutecznego porozumiewania się
w sytuacjach związanych z działaniami społecznymi i wspieraniem młodzieży.
21. Teatr w przestrzeni wiejskiej – prowadząca Justyna Sobczyk, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru.
Uczestnicy warsztatu poznają sposoby pracy teatralnej w przestrzeni społecznej. Celem warsztatu
jest otwarcie uczestników na performatywne działania teatralne, które można zaplanować odnosząc
się do specyfiki lokalnej danej miejscowości. Odkrycie miejsca poprzez działania teatralne dają
możliwość odkrycia historii, osób, wydarzeń, legend, związanych z danym miejscem. Jak organizować
teatr bez sceny i kurtyny, jak wykraczać w działaniu teatralnym poza aspekt estetyczny? Przy użyciu
zdjęć, map, opowiadanych historii postaramy się zaplanować teoretycznie własną teatralną grę.
22. Każdy może zostać filmowcem – prowadzący Tomasz Soliński. Warsztaty filmowe grupy „Weź to
nakręć”.
23. Lider – kto to taki? – prowadzący Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi. Panuje opinia, że
najważniejsi w działaniach na terenach wiejskich są liderzy. Lider może sprzyjać rozwojowi inicjatyw
i ludzi, ale też może je hamować i być kierownikiem od wskazywania palcem i uzależniać innych od
siebie np. poprzez kumulowanie wiedzy i dostępu do informacji. W czasie zajęć zostanie
przedyskutowana rola lidera i model lidera z jakim chcielibyśmy mieć do czynienia.
24. Podstawowe umiejętności życiowe – prowadzący Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi.
Brak podstawowych umiejętności znalezienia się w różnych sytuacjach życiowych z jednej strony
wyklucza, a z drugiej naznacza, może być przeszkodą w nawiązaniu kontaktów, a także zniechęcać np.
do współpracy. W czasie zajęć zostaną przedyskutowane różne sytuacje życiowe i wypracowane
wskazówki jak sobie radzić.
25. Warsztaty komputerowe – podstawowy obsługi komputera – prowadzący Piotr Henzler.
Uruchamianie, dostęp do Internetu, korzystanie z Internetu, przeglądarki, poczta, wypełnianie
formularzy webowych, forum, chat.
26. Warsztaty komputerowe – Facebook, Google - prowadzący Piotr Henzler. Zakładanie konta
użytkownika, wykorzystanie narzędzi do prezentacji swoich działań, umieszczanie zdjęć, zasady
korzystania z dokumentów Google.

SPIS WYKŁADÓW

1. Wykład inauguracyjny „Jaki będzie świat za 20 lat? Jaka będzie polska wieś? Jaki wpływ na kształt
świata będą miały technologie” – Edwin Bendyk
2. Jaka jest obecnie wiejska młodzież. Szanse, zagrożenia, bariery – Dr Jarosław Domalewski
3. Przyszłość Internetu - Jarosław Lipszyc
4. Wymiana młodzieży - Wojciech Pappai
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5. Jak działać dla Ziemi? - Jacek Bożek
6. Debata o przyszłości wsi – Przyszłość ekonomiczna terenów wiejskich – panel dyskusyjny.
Dyskutanci: prof. Janusz Gorzelak, prof. Maria Halamska, Dr Łukasz Hardt, prof. Jerzy Wilkin
7. Jak motywować młodzież – Marzena Łotys
8. Orientacja zawodowa – kolejne kroki do wymarzonej pracy – Alina Pieszko, Joanna Sobolewska
9. Równać szanse – cele i założenia – Maria Holzer
10. Programy Fundacji Wspomagania Wsi
11. Młodzież (diagnoza) – prof. Anna Giza-Poleszczuk
12. Jak stworzyć dobrą diagnozę lokalną? – Maria Rogaczewska
13. O zagrożeniach dla nastolatków – Marta Szymczyk
14. Przyszłość, młodzież, wieś, wyzwania – wspólna dyskusja i wymiana doświadczeń

18. Jarmark Inicjatyw Wiejskich

W dniu 20 maja na terenie Ośrodka „Warmia” o godz. 18.00 odbędzie się Jarmark, podczas którego na
specjalnie przygotowanych stoiskach będą prezentowane różne formy wiejskiej przedsiębiorczości, rzemiosła
i usług oraz szeroko rozumianej aktywności osób, organizacji, samorządów i społeczności lokalnych.

19. Wspólne zdjęcie do kalendarza

Zapraszamy wszystkich na godz. 13.30 w dniu 20 maja przed salę RELAX, gdzie wykonamy wspólne zdjęcie
uczestników. W tym dniu, w trakcie przerwy obiadowej, podzieleni na 24 grupy (2 x 12 grup w jednym czasie)
wyruszymy na spacer po okolicy i tam, każda grupa wykona swoje zdjęcie, przedstawiające odpowiednią do
kalendarza scenografię. Tematem przewodnim kalendarza jest przyszłość. Proponowane tytuły to: sporty
przyszłości, jedzenie przyszłości, podróże przyszłości, zawody przyszłości, pojazdy lądowe przyszłości, pojazdy
powietrzne przyszłości, moda przyszłości, rozrywka przyszłości, AGD przyszłości, instrumenty muzyczne
przyszłości, domy przyszłości, szkoła przyszłości, sztuka przyszłości, święta przyszłości, rodzina przyszłości,
wieś przyszłości, rolnik przyszłości, narzędzia i maszyny przyszłości, wypoczynek przyszłości, młodzież
przyszłości, wojsko przyszłości, uczucia przyszłości, media przyszłości, medycyna przyszłości.
Każda grupa będzie miała do dyspozycji materiały przydatne do wykonania scenografii. Zdjęcia zebrane od
wszystkich grup wykorzystane będą do wykonania kalendarza na 2012 r., w którym znajdą się wszyscy
uczestnicy Spotkania. Zaprezentujemy także kalendarz na 2011 r. wykonany podczas ubiegłorocznego
Spotkania. Praca nad zdjęciami do kalendarza zostanie zarejestrowana przez zespół filmowy „Weź to nakręć”.
Zmontowany z materiałów klip filmowy zaprezentujemy na podsumowaniu Spotkania w sobotę.
20. Orkiestra Marózowa
W sobotę 21 maja – ostatniego dnia Spotkania – podczas Podsumowania Spotkania w Sali Relax 2 zostanie
stworzona orkiestra składająca się z uczestników Spotkania. Dyrygent orkiestry przygotuje utwór, który
wykonają wszyscy uczestnicy Spotkania w Marózie grając na stworzonych przez siebie oraz przygotowanych
przez „Garncarską Wioskę” instrumentach. Wszyscy razem zagramy pożegnalny utwór. Zapraszamy do
wspólnej zabawy!
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21. Propozycje, pomysły

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania pomysłów i propozycji w zakresie tematów planowanych zajęć
na spotkanie w następnym roku. Prosimy o wypełnienie i pozostawienie we wskazanym miejscu ankiet
oceniających poszczególne warsztaty i całe spotkanie.
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