19 marca 2019

Zgłoszenia na XVIII Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach
Wiejskich w Marózie można przesyłać jeszcze tylko do środy, 20 marca 2019
r.! Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
zapraszają przedstawicieli organizacji wiejskich oraz sołectw do Maróza w
dniach 23 – 25 maja 2019 r. Tegoroczna edycja Spotkania odbywa się pod
hasłem „Akademia Skutecznego Działania”.
Chcesz działać lepiej, skuteczniej? Chcesz by ludzie lepiej rozumieli twoje intencje, chcesz lepiej
rozumieć jak myślą ludzie, jak ich zmobilizować? Chcesz by miejsce, w którym mieszkasz i żyjesz
było lepsze?
Spotkanie to okazja do wymiany pomysłów, podzielenia się z innymi tym, co robisz, podpatrzenia, co
można zrobić inaczej. Dlatego zorganizujemy sesję „dobrych praktyk”, a także wymienimy
informacje, jak skuteczniej działać w organizacji – jak lepiej prowadzić zebrania, jak wpadać na
niebanalne rozwiązania problemów.
Znajdzie się miejsce do rozmowy o sytuacji w nowych kołach gospodyń wiejskich, w
sołectwach itp. Będą przykłady m.in. pracy z młodzieżą, małymi dziećmi, grupami rodziców;
projekty z obszaru kultury i historii lokalnej, gry planszowe, wykorzystanie IT i wiele, wiele
innych. Aby działać skutecznie, oprócz pomysłów, trzeba mieć jeszcze wewnętrzną siłę – stąd w
programie zajęcia i warsztaty poświęcone emocjom, dialogowi, przezwyciężaniu trudności,
zniechęcenia i frustracji.
Działając społecznie tu i teraz nie można tracić z oczu szerszej perspektywy – porozmawiamy w
Marózie o tym, jak niektóre problemy globalne, związane z klimatem, przyrodą, demografią,
prawami człowieka przekładają się na życie naszej wsi i okolicy.
Akademia Skutecznego Działania jest dla wszystkich, którzy działają na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego; którzy szanują własne dziedzictwo i poczuwają się do odpowiedzialności za
przyszłość.
W Spotkaniu mogą wziąć udział członkowie lokalnych organizacji, sołtysi oraz radni z
terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Większość kosztów udziału pokrywają
organizatorzy (z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej w wysokości 35 zł oraz kosztów dojazdu). Zgłoszenia
można nadsyłać do 20 marca 2019 r.
Więcej informacji, harmonogram rejestracji oraz formularz rekrutacyjny na stronie
Spotkania.
Zapraszamy na Maróz 2019!
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