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_________________________________________________________________________________

Program warsztatu specjalistycznego
w wioskach tematycznych w woj. zachodniopomorskim
pn. Wioski tematyczne jako przykład dobrych praktyk w zakresie budowania
mechanizmów współpracy Polityka Społeczna wobec nowych trendów w gospodarce i Ŝyciu społecznym.
Data / Miejsce /
Uczestnicy

Godzina

Dzień 1

08:50
17:00

10.10.2011r.

18:00

Dzień 2
11.10.2011r.

08:00
10:00

Program

Wyjazd z Wrocławia
Przyjazd uczestników na m-ce warsztatu, zakwaterowanie w
Gościńcu Pod Kłosem w Sianowie oraz wprowadzenie
uczestników w tematykę warsztatu.
Obiadokolacja
Śniadanie w hotelu
Wizyta w Sierakowie (Wioska Hobbitów):
- udział w grze terenowej i warsztatach ;
- spotkanie z członkami Stowarzyszenia Hobbition;
- przykład funkcjonowania wsi w gospodarce wiedzy, twórczości i
emocji.
Przerwa kawowa - w trakcie trwania warsztatu

14:00

Obiad

15:00

Wizyta w Paprotach (Wioska Labiryntów):
- gry i zabawy labiryntowe;
- spotkanie z liderami;
- przykłady budowania nowej misji wsi i współpracy wsi z
artystami społecznymi.
Przerwa kawowa – w trakcie trwania warsztatu

18:00

Wizyta w Podgórkach ( Kraina Bajek i Rowerów):
- prezentacja oferty wsi;
- udział w warsztatach, spotkanie z liderami i członkami
stowarzyszenia.
Przykład adaptacji obiektów po PGR do nowych celów.
Przerwa kawowa – w trakcie trwania warsztatu

20:00

Kolacja w Podgórkach
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Dzień 3

07:30

Śniadanie w hotelu

12.10.2011r.

08:30

Wyjazd do Karwna (Wioska Fantazji)
W trakcie podróży warsztaty na temat inicjatyw z dziedziny
odnowy i rozwoju wsi.
Spotkanie z przedstawicielami GOPS z Czarnej Dąbrówki,
prezentacja działań GOPS w dziedzinie aktywizacji i rozwoju wsi.

10:30

Przerwa kawowa – w trakcie trwania warsztatu
13:00

Obiad

14:00

Udział w zajęciach prowadzonych przez mieszkańców wsi.
Przykłady funkcjonowania wsi w nowej gospodarce.

17:00

Przerwa kawowa

17:30

Udział w zajęciach prowadzonych przez mieszkańców wsi.
Przykład oferty zajęć dla rodzin w kryzysie.

19:30

Kolacja

20:00

Warsztaty – Wieś jako przestrzeń twórczości i terapii

22:00

Nocleg w gospodarstwach agroturystycznych

08:00

Śniadanie

09:00

Podsumowanie i ocena zajęć

10:00

Wyjazd do Wrocławia

Dzień 4
13.10.2011r.
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