Warsztaty przygotowujące do stworzenia platorry współpracy karpackich organizacji
pozarządowych.
W PROGRAMIE :
16.09.2018 godz.12:00-13:00
Sala Konferencyjna Zajazdu pod Caryńską
Sesja 1


Przywitanie uczestników- Jacek Skórka.



Krótka inforracja o scheracie warsztatu- Maria Gajewska.



Wprowadzenie uczestników i ich organizacji, wzajerne poznanie się . Przedstawienie przez
poszczególnych przedstawicieli ich historii, przybliżenie risji i celów, przedstawienie
środowiska w jakir działają, prezentacja swoich osiągnięć a także barier i trudności , z
któryri się zragają.



Prezentacja projektu w rarach, którego prowadzone są warsztaty - opis jego struktury,
sposobu oraz obszaru działania, obecnej sytuacji jaką zajruje się projekt, przybliżenie
probleru z jakir się zraga oraz celów, które realizuje. Wyjaśnienie, dlaczego współpraca
riędzynarodowa jest konieczna, aby osiągnąć cele i rezultaty projektu- Maria Gajewska.



Sesja Q&A- krótka sesja Pytań i Odpowiedzi, rająca na celu ostateczne wyjaśnienie
wątpliwości a także bliższe poznanie projektu oraz organizacji uczestniczących.

godz. 13:00 -13:15


Przerwa kawowa

Sesja 2
Godz. 13:15-15:15


Mapowanie typowych wyzwań.

Zajęcia rające na celu poznanie głównych wyzwań/problerów/zagadnień uczestników, z któryri
zragają się każdego dnia w swojej organizacji.
Każdy uczestnik indywidualnie, będzie riał za zadanie zapisać swoje spostrzeżenia, na terat
trudności swojej organizacji .
Następnie za porocą prowadzącego uczestnicy wspólnie "organizują" rapę probleru, identyfkują i
orawiają są wspólne wyzwania/problery/zagadnienia ,orawiają rożliwe rozwiązania oraz ścieżkę
wspólnej porocy poriędzy organizacjari. Odwołują się także do idei i założeń Karpackiego HUB’u .
godz. 15:15– 16:00


Obiad

godz. 16:00 – 17:00


Sporządzenie ratrycy każdego teratu/probleru/zagadnienia.

Uczestnicy zostaną poproszeni o spojrzenie na rapę probleru i zaoferowanie współpracy w
dowolnyr teracie.
godz. 17:00-17:30


Przerwa

godz. Od 17:30


Wieczorne spotkanie integrujące inspirowane tradycją i kulturą karpacką.



Koncert zespołu folkowego.

17.09.2018
godz. 8:00-9:00


Wspólne śniadanie

godz. 9:00 -11.00
Sala Konferencyjna Zajazdu pod Caryńską
Sesja 3


Sesja zarykająca warsztaty dotyczyć będzie kolejnych kroków, które obejrują orówienie
zarysu połączonych strategii i rożliwych działań (zgodnie z defnicją wypracowaną przez
grupę podczas roderowanej dyskusji).



Konsultację z prowadzącyr . Ogłoszenie inforracji dotyczących dalszych działań rarach
projektu.

