„Projekt dofinansowany przez Fundację Fundusz Współpracy”

DANE DOTYCZACE SZKOLENIA
Współpraca popłaca!
– czyli działania partnerskie i sieciowanie organizacji

Temat/tytuł:
Termin:

21 - 22 sierpnia 2020 roku

Miejsce:

Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance prowadzony przez
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie,
Lipianka 37, 07-440 Goworowo

HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA
Data

Godzina
(od – do)

Liczba
godz.
dyd.

1300 – 1400

-

Zakres zajęć

Prowadzący
zajęcia

Przyjazd i zakwaterowanie,
obiad

• Krótkie zapoznawcze prezentacje uczestników
oraz trenera.

1400 – 1530

2

• Kontrakt grupowy.
• Czym jest współpraca? - burza mózgów.

Alicja
Rymszewicz –
trenerka

(W trakcie – prezentacje uczestników)
1530 – 1600

Przerwa kawowa

-

• Współpraca międzysektorowa – ogólne
21 sierpnia 2020 roku

zasady.

• Współpraca między organizacjami –
sieciowanie.

• Organizacja pozarządowa – żebrak czy gruba
ryba? Czy wypada się chwalić sukcesami?
Dyskusja, warsztaty mające na celu
dostrzeżenie wartości i potencjału organizacji.
• „Co moja organizacja może dać innym, a co
sami potrzebujemy otrzymać? - praca własna,
dyskusja i wnioski.
• Współpraca formalna czy nieforrmalna?
• Zawieranie partnerstw na potrzeby realizacji
projektów.
• Znaczenie ekonomii społecznej przy
współpracy i partnerstwach.
• Podsumowanie.
(W trakcie – prezentacje uczestników)

1600 – 1815

3

1815 – 1900

-

Kolacja

1900 - …..

-

Wydarzenie towarzyszące*

Alicja
Rymszewicz –
trenerka
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800 – 900

-

Śniadanie

• Jak powstało Forum Sołtysów „Gromada”? 9 – 10

22 sierpnia 2020 roku

00

30

1030 – 1100

2

-

wspólne cele, podział zadań, metody pracy,
sukcesy – prezentacja.
(W trakcie – prezentacje uczestników)

Alicja
Rymszewicz –
trenerka

Przerwa kawowa

• Od poczucia bezradności do sukcesu
1100 – 1315

3

„Sąsiedzkiej Schadzki”. Razem łatwiej współpraca kół gospodyń wiejskich powiatu
węgorzewskiego.

• Przykłady partnerstw przy realizacji projektów

Alicja
Rymszewicz –
trenerka

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Trygort.
(W trakcie – prezentacje uczestników)
1315 – 1400

-

Obiad

* Wydarzenie towarzyszące: Mazowieckie Prezentacje Kulturalne realizowane co roku przez Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Wsi „Sąsiad”. Podczas wydarzenia organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, KGW) przygotują
stoiska promujące region i jego kulturę. Znajdą się na nich ludowe rękodzieła, zdjęcia przedstawiające uroki
regionu, tradycyjne mazowieckie potrawy oraz liczne ulotki i publikacje promujące powiat ostrołęcki. Odbędzie
się również tradycyjna potańcówka z muzyką „na żywo”. Zagra Zespół Arka Arka działający przy Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.
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