Projekt „Działać ekologicznie – przedsięwzięcia w celu intensyfikacji transgranicznej współpracy
przy rozbudowie przetwórstwa regionalnego i sprzedaży produktów ekologicznych”

„Rolnictwo pełniące funkcje społeczne
w Saksonii i na Dolnym Śląsku”
2. otwarte spotkanie sieciowe
Piątek 12 października 2012 r., Wrzeszczyn koło Jeleniej Góry
Miejsce: gospodarstwo ekologiczne „Kowalowe Skały”,
Wrzeszczyn 25 a, 58-508 Jelenia Góra www.kowaloweskaly.pl
30 maja 2012 r. w Großdubrau (Niemcy) 25 osób uczestniczyło w pierwszym spotkaniu
sieci nt. „Rolnictwa pełniącego funkcje społeczne i komunikacji pomiędzy konsumentami
w Saksonii i na Dolnym Śląsku”. Określone wówczas oczekiwane przez uczestników tematy dot. „grup docelowych” i „opracowania profilu kompetencji” będą rozwijane podczas
kolejnego otwartego spotkania sieciowego w Wrzeszczynie koło Jeleniej Góry.
Integracja i tworzenie miejsc pracy dla osób dyskryminowanych, jak również praca z młodymi i starszymi osobami, wymaga odpowiedzi na różnorodne pytania, które powinny
zostać tutaj poruszone: Dla jakiej grupy / grup docelowych odpowiadają warunki mojego
gospodarstwa lub dla jakiej grupy / grup osób chciałbym stworzyć odpowiednie warunki
ramowe? Jaki wpływ edukacja w gospodarstwie rolnym może mieć na uczestników? Jak
dalece mogę włączyć wiele grup docelowych i gdzie znajdują się granice? Jakie argumenty
wykorzystam dla sponsorów, na stronie internetowej i w marketingu?
Praktyczne doświadczenia będą przedstawione na przykładzie gospodarzy - gospodarstwa „Kowalowe Skały”, w którym w centrum zainteresowania znajduje się między innymi
temat „dzieci w gospodarstwie rolnym”.
Dwujęzyczne spotkanie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie polskoniemieckie. Organizatorzy zachęcają także do prezentacji przez uczestników własnych
doświadczeń dotyczących tematu spotkania oraz przywiezienia materiałów informacyjnych.

PROGRAM
09.00-09.30

Przyjazd uczestników i kawa powitalna.

09.30-10.00

Powitanie i przedstawienie uczestników.

10.00-11.30

Prezentacja własnych doświadczeń uczestników.

11.30-12.30

Obserwacja przyrody z przewodnikiem I.

12.30–13.30

Obiad.

13.30-14.30

Oprowadzanie po gospodarstwie „Kowalowe Skały“.
(owce wrzosówki, agroturystyka, działania dla grup)

14.30-15.30

Obserwacja przyrody z przewodnikiem II.

15.30–16.00

Przerwa kawowa.

16.00-17.30

Refleksja i dyskusja dot. ww. pytań w oparciu o wrażenia z obserwacji przyrody i programu spotkania.
Wnioski dla własnych gospodarstw, perspektywy.
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17.30

Wyjazd

Informacje i zgłoszenia do 10.10.2012 na adres: gula@pogranicze-csb.home.pl
www.pogranicze-csb.home.pl
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