Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Warsztaty dla aktywnych sołectw Doliny Baryczy
Rozwój oferty tematycznej wsi „Od pomysłu do zysku”
16 – 18 czerwca 2015, Duchowo (gmina Milicz)
CELE warsztatów:
- rozwijanie oferty tematycznej wsi z pomysłem w Dolinie Baryczy
- budowanie oferty turystycznej sołectw opartej na zasobach lokalnych
- przygotowanie podmiotów (sołectw, organizacji) do świadczenia komercyjnych usług turystycznych.
PROGRAM warsztatów:
I DZIEŃ - 16 czerwca (wtorek) – miejsce: świetlica wiejska w Duchowie
08.30 – rejestracja uczestników
09.00 – rozpoczęcie warsztatów
09.10 – prezentacja sołectwa Duchowo
09.30 – 11.45 – Ekonomia społeczna w działaniu. Co o niej warto wiedzieć? Prezentacja Górniczej wioski jako
podmiotu ekonomii społecznej.
11.45 – przerwa kawowa
12.00 – 14.00 – Warsztaty w grupach – analiza zasobów wsi – model biznesowy cz. I
14.00 – 14.45 – przerwa obiadowa
14.45 – 16.45 – Warsztaty w grupach – analiza zasobów wsi – model biznesowy cz. II
16. 45 – 17.15 – podsumowanie i zakończenie I dnia warsztatów
18.00 – wieczór integracyjny dla uczestników warsztatów i sołectw
* Występ grupy teatralnej „Za ostatni grosz” z Duchowa i Rudy Milckiej
* ognisko z kiełbaskami

II DZIEŃ - 17 czerwca (środa) – miejsce: świetlica wiejska w Duchowie (gmina Milicz)
09.00 – rozpoczęcie warsztatów
09.00 – 11.30 – Produkty i usługi wsi tematycznych
11.30 – przerwa kawowa
11.45 – 13.45 – Warsztaty przy użyciu gry strategicznej – jak prowadzić i zarządzać wsią
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13.45 – 14.30 – przerwa obiadowa
14.30 – 16.30 – Warsztaty przy użyciu gry strategicznej - jak prowadzić i zarządzać wsią
16. 30 – 17.00 – podsumowanie i zakończenie warsztatów

III DZIEŃ - 18 czerwca (czwartek) – miejsce: Chata Młynarza w Dziadkowie (przy wiatraku)
09.00 – rozpoczęcie, przywitanie gości
09.10 – 10:40 „Pchnąć WIATR w żagle sołectw”- PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy o wspieraniu aktywności
lokalnej w Dolinie Baryczy
10: 40 – 11:45 Podsumowanie 2-dniowych warsztatów, prezentacja sołectw i wypracowanych pomysłów
11:45 - 12:00 przerwa kawowa
12:00 – 13:00 Ekonomia społeczna na terenach wiejskich – czyli co z tego będą mieli mieszkańcy i samorządy?
13:00 - Zakończenie
***
Organizator Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” zapewnia zespół szkoleniowców, materiały
warsztatowe oraz wyżywienie w trakcie zajęć. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
***
Informacja o szkoleniowcach:
Wojciech Weyna - Prezes Stowarzyszenia Buko, założyciel Górniczej Wioski, wielokrotnie nagradzanej między
innymi przez Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za aktywność obywatelską w
najmniejszych społecznościach, w dziedzinie ekonomii społecznej za najlepsze projekty społeczne realizowane
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2013 Diamentem Regionu; dwukrotnie
zdobywał I miejsce w konkursie „Małe projekty - duże efekty" za rozwój obszarów wiejskich w ramach
wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW, prowadzonego przez Stowarzyszenie Górnicza Wioska,
dwukrotnie została nagrodzona przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodą Rodzynki z
Pozarządówki, za najlepsze inicjatywy społeczne. Wojciech z wykształcenia jest nauczycielem języka
angielskiego, z zamiłowania społecznikiem, historykiem, optymistą.
Agnieszka Weyna - członek Stowarzyszenia, w organizacji odpowiedzialna za PR i marketing, finanse, trener z
dziedziny ekonomii społecznej.
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