OPERACJA
jest realizowana
w okresie
01.09-31.10 2017 roku
przez

czyli

we współpracy z partnerami
ZAPROSZENIE na KONFERENCJĘ
Zapraszamy liderów organizacji wiejskich i ekspertów ds. rozwoju
obszarów wiejskich, a także przedstawicieli wszystkich sektorów
zainteresowani kwestią rozwoju obszarów wiejskich do udziału
w konferencji podsumowującej operację PULS Wsi, czyli Partycypacja
Umacnia Lokalną Synergię Wsi, która odbędzie się 25 października
2017r. w Baranowie koło Kępna.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie wg załączonego wzoru
poprzez pocztę elektroniczną do biura projektu na adres
pulsrozwoju@gmail.com do dnia 30 września 2017.
Udział w konferencji wezmą osoby, które uzyskają potwierdzenie
uczestnictwa. Prześlemy je do dnia 10 października na podany w
zgłoszeniu adres e-mail. Uczestnicy sami ponoszą koszty dotarcia na konferencję. Udział w konferencji jest bezpłatny.
PROGRAM KONFERENCJI
GODZINA
10.15
11.00
11.15
11.45
12.15
12.30
13.00
13.20
13.40
14.00
14.30
15.00

TEMAT
Początek rejestracji uczestników.
Przedstawienie uczestników, gości i programu
Przedstawienie wybranych wyzwań dotyczących aktywizacji społecznej i partnerstwa
Prezentacja wybranych inicjatyw na rzecz aktywizacji i partnerstwa
Dyskusja
Przerwa
PANEL: Metody działania i kompetencje liderów i animatorów rozwoju
Współpraca na rzecz doskonalenia metod i wymiany doświadczeń
Rekomendacje panelistów dotyczące partycypacji i jej efektów
Dyskusja z udziałem uczestników
Obiad
Zakończenie

Więcej informacji:
cie.org.pl

@

pulsrozwoju@gmail.com
pulswsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

KONFERENCJA
PULS Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi
25 października 2017r.
Baranów koło Kępna, ul. Jana Pawła II 2
Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski jest gospodarzem konferencji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

imię

nazwisko

miejscowość
województwo

e-mail

organizacja
(jeśli dotyczy)

Zgłaszam następujące wymogi dot. diety:

______________________________________

miejscowość, data

Prosimy o zgłoszenie wg załączonego wzoru poprzez pocztę elektroniczną do biura projektu na adres
pulsrozwoju@gmail.com do dnia 30 września 2017.
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób prosimy wypełnić formularz oddzielnie dla każdej osoby.
Uczestnicy będą proszeni podczas rejestracji w dniu konferencji o podanie danych osobowych oraz o wyrażenie
zgody na upowszechnianie wizerunku.
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