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Szanowni Goście,  

 

Serdecznie witamy na trzynastym Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji 
Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Prosimy o zapoznanie się  
z praktycznymi informacjami, które pomogą dobrze wykorzystać udział  
w zajęciach oraz ułatwią sprawne poruszanie się po terenie ośrodka.  

 

Wszelkie pytania prosimy zgłaszać w Centrum Informacyjnym Spotkania 
znajdującym się w holu budynku głównego Ośrodka WARMIA. 

 

Życzymy wszystkim miłego i owocnego pobytu. 
 

 

 Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Forma Spotkania 

 

W  tym roku zmieniona została formuła Spotkania. Nie koncentrujemy się na 
jednym zagadnieniu, lecz proponujemy równoległe dyskusje na cztery tematy: 

     Świetlica i co dalej? 
     Młodzież – wyzwania i pomysły. 
     Seniorzy – nowe potrzeby, nowe usługi. 
     Organizacja na zakręcie – jak poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych? 

 

Uczestnicy na etapie rekrutacji wybierali zagadnienie, nad którym chcą 
pracować.  

Nowa również będzie forma pracy, nadaliśmy jej nazwę „koszyk”. Uczestnicy 

każdego „koszyka” będą dyskutować wspólnie z ekspertami. Ponadto każdy 

weźmie udział w 4-godzinnym warsztacie, ćwiczącym umiejętności praktyczne 

ważne dla każdego społecznika: jak mówić o swojej działalności innym, jak 

pozyskiwać zasoby (nie tylko finansowe), jak wciągać innych partnerów do 

współpracy. Jak zawsze, zaprezentujemy kilkanaście przykładów inspirujących 

„dobrych praktyk”.  

W sobotę, podczas wspólnego podsumowania uczestnicy poszczególnych 

„koszyków” przedstawią wypracowane ustalenia i wnioski. 

 

2. Zakwaterowanie uczestników 

 

Uczestnicy Spotkania zakwaterowani są w Ośrodku WDW Warmia w Marózie  
w pokojach (2, 3 i 4 osobowych) oraz w domkach letniskowych.  

Osoby, które w ankiecie zgłoszeniowej zadeklarowały dietę wegetariańską, 
prosimy o informowanie obsługi restauracji. Podczas kolacji przy ognisku 
posiłki dla tych uczestników będą wydawane w namiotach – prosimy pytać 
osoby wydające jedzenie. 

 

3. Lokalizacja zajęć 

 

Zajęcia odbywają się w kilku budynkach na terenie Ośrodka WARMIA i w salach 
na terenie Ośrodka Syrenka. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są 
oznakowane, a każdy uczestnik Spotkania posiada na identyfikatorze plan 
ośrodka. Spotkania wieczorne i kolacje odbywają się w miejscu oznakowanym 
OGNISKO, na terenie Ośrodka WARMIA. W piątek, w tym samym miejscu 
odbędzie się JARMARK INICJATYW WIEJSKICH.  



Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia. Punktualność jest jednym  
z warunków sprawnego przebiegu Spotkania w tak dużej grupie. 

Warsztaty i wykłady odbywają się w następujących salach: 

Nazwa sali Miejsce 

KONFERENCYJNA budynek CENTRALNY, niski parter pod Recepcją 

SZKOLENIOWA budynek CENTRALNY, niski parter pod Recepcją 

KINO budynek CENTRALNY, parter, obok Recepcji 

KAWIARNIA budynek CENTRALNY, naprzeciwko restauracji 

ANTRESOLA KAWIARNIA budynek CENTRALNY, naprzeciwko restauracji 

SALA 310 budynek CENTRALNY 

HOL BUDYNEK GŁÓWNY budynek CENTRALNY 

RELAX budynek RELAX 

RELAX 102 budynek RELAX, I piętro  

RELAX HOL budynek RELAX 

ŚWIETLICA  LETNIA wolnostojący budynek przy budynku RELAX 

JUNIOR wolnostojący budynek, Pawilon JUNIOR 

JUNIOR HOL wolnostojący budynek, Pawilon JUNIOR 

SYRENKA – ZŁOTA RYBKA 1 Ośrodek SYRENKA, obok Ośrodka WARMIA 

SYRENKA – ZŁOTA RYBKA 2 Ośrodek SYRENKA, obok Ośrodka WARMIA 

 

4. Identyfikatory 

 

Wszyscy uczestnicy Spotkania posiadają identyfikatory. Każde województwo 
oznakowane jest innym kolorem (na pasku z nazwiskiem), opis kolorów 
znajduje się w materiałach. Taka identyfikacja pozwoli Państwu poznać szybciej 
osoby z konkretnych regionów. Kolor górnego paska identyfikatora to kolor 
koszyka. Na identyfikatorze z jednej strony znajduje się mapka rozmieszczenia 
sal, w których odbywają się koszyki tematyczne. Na drugiej stronie 
zamieszczony jest indywidualny plan piątkowych zajęć.  

Bardzo prosimy o noszenie identyfikatora przez cały czas Spotkania.  

 



 
 

 

5. Koszulki 

Wszyscy uczestnicy Spotkania otrzymali koszulki odpowiadające kolorom 
koszyków, w których uczestniczą. Zachęcamy do noszenia koszulek w trakcie 
Spotkania. 

 

6. Centrum Informacyjne 

 

W Ośrodku WARMIA, w holu budynku Centralnego, obok recepcji czynne 
będzie codziennie Centrum Informacyjne Spotkania. Centrum czynne jest  
w godzinach: 

czwartek 22 maja: 10.00-19.30 

piątek 23 maja: 7.00-19.30 

sobota 24 maja: 7.00-14.00 

W przypadku pytań dotyczących przebiegu Spotkania oraz problemów 
związanych z pobytem w Ośrodku prosimy o zgłaszanie ich w Centrum 
Informacyjnym. 

 

 



7. Punkt Medyczny 

Punkt Medyczny znajduje się w Budynku Centralnym w pokoju 301. Problemy 
zdrowotne można zgłaszać bezpośrednio w Punkcie lub w Centrum 
Informacyjnym. 

8. Mapa – skąd jesteśmy 

 

W holu głównym Budynku Centralnego obok recepcji ustawiona jest mapa 
Polski. Wszystkich uczestników prosimy o zaznaczenie szpilką miejsca, skąd 
przyjechali. Stworzymy w ten sposób mapę, która pokaże, z jakich miejscowości 
i z jakich regionów przyjechali uczestnicy Spotkania. 

 

9. Tablica kontaktowa 

 

Podczas Spotkania możecie Państwo korzystać z TABLICY KONTAKTOWEJ 
znajdującej się  przy wejściu do Budynku Centralnego. Można na niej 
zamieszczać wszelkie informacje, które ułatwią Państwu wzajemne kontakty, 
odnaleźć „zagubionych”, wspólnie zaplanować powrotną podróż.  

 

10.  Certyfikaty, potwierdzenie udziału w Spotkaniu 

 

Podstawą wydania potwierdzenia udziału w Spotkaniu w formie certyfikatu, 
będzie obecność na zajęciach, do których uczestnik został przydzielony w 
trakcie rekrutacji. Prosimy więc o wpisywanie się na listy obecności podczas 
zajęć.  

 

11.  Zajęcia 

Ogólny Program Spotkania znajduje się  na końcu Informatora. Indywidualny 
plan zajęć (dotyczy tylko piątku) dla każdego uczestnika oddzielnie 
zamieszczony jest na jego identyfikatorze. Pytania prosimy zgłaszać do 
Centrum Informacyjnego. 

 

Wykład inauguracyjny pt.: „Nasze relacje ze zwierzętami – nowe zasady pilnie 
potrzebne” wygłosi prof. dr hab. Wojciech Pisula - psycholog, profesor 
zwyczajny w Instytucie Psychologii PAN, Przewodniczący Rady Naukowej 
Instytutu. Wcześniej wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Zajmuje się psychologią porównawczą, poszukiwaniem 
doznań, zachowaniami eksploracyjnymi zwierząt, reakcją na nowość oraz 
adaptacją do zmiany. Członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń 
na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Profesor_zwyczajny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Profesor_zwyczajny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Psychologii_PAN
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Psychologii_Uniwersytetu_Warszawskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Nauki_i_Szkolnictwa_Wy%C5%BCszego


OPIS KOSZYKÓW 

 

 Świetlica i co dalej? 

„W naszej wsi jest świetlica z wyposażeniem, tylko za mało się w niej 
dzieje. Nawet z kluczem są problemy.” Jak funkcjonują wiejskie świetlice 
– czy tylko jako sale do wynajęcia lub „od projektu do projektu”? Kto 
mógłby z nich jeszcze skorzystać? Nie będziemy mówić o remoncie czy 
wyposażeniu, lecz o ludziach  oraz problemach bieżącej działalności – o 
tym, kto potrzebuje świetlicy; jak uatrakcyjnić jej ofertę; jak oprócz 
modnych, popularnych zajęć zaproponować coś nietypowego; 
spróbujemy się zastanowić co zrobić, by świetlica stała się miejscem 
wspólnym dla wszystkich mieszkańców. 

 Dr hab. Magdalena Dudkiewicz - moderator 
Socjolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, gdzie 

prowadzi zajęcia dotyczące wizerunku publicznego działań pomocowych, 

realizacji projektów badawczych oraz animacji kultury. Członek zespołu 

Obserwatorium Żywej Kultury, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, 

sekretarz redakcji kwartalnika „Trzeci Sektor”. Autorka książek: 

„Technokraci dobroczynności. Samoświadomość społeczna pracowników 

organizacji pozarządowych w Polsce” (2009) oraz „Populiści 

dobroczynności”.  

 Ryszard Michalski - ekspert 
Animator jednej z ważniejszych inicjatyw polskiej kultury alternatywnej  

w latach siedemdziesiątych – olsztyńskiej „Pracowni”. Zajmuje się 

problematyką wykluczenia społecznego, odtwarzaniem komunikacji 

międzygeneracyjnej, spontanicznymi kulturami młodzieżowymi. Jest 

współtwórcą i Prezesem  Stowarzyszenia „Tratwa”.  Aktywność „Tratwy” od 

ponad piętnastu lat koncentruje się na przeciwdziałaniu marginalizacji 

różnych „nowoczesnych mniejszości kulturowych” – młodzieży, środowisk 

wiejskich, ludzi starszych, mniejszości narodowych. Od 1996 r. członek  

światowej organizacji innowatorów społecznych "Ashoka".  

 

 Młodzież – wyzwania i pomysły 

„Słyszałam o różnych metodach pracy z młodzieżą, znam hasła  
o współpracy, angażowaniu młodych do działań,  niestety na co dzień 
czasem trudno się z nimi dogadać.” Zapraszamy osoby, które mają 
doświadczenia w działaniach z młodzieżą i  chcą podzielić się swoimi 
obserwacjami i pomysłami, ale także sukcesami i porażkami. 



Jednocześnie wiedzą, że nie istnieją uniwersalne recepty i chciałyby coś  
w swojej działalności zmienić. 

 Krzysztof Kacuga - moderator 
Trener, inicjator i realizator wielu projektów społecznych z udziałem 

młodzieży  i dorosłych. Autor publikacji  z zakresu przedsiębiorczości 

gospodarczej i społecznej, aktywizacji społeczności lokalnych, ekonomii 

społecznej, rynku pracy, prawa pracy. Współzałożyciel i członek zarządu 

Fundacji Rozwoju Świętochłowic. Współpracuje przy realizacji projektów z 

wieloma organizacjami pozarządowymi.   

 Katarzyna Michalska - ekspert 
Od 8 lat realizuje autorski program Klas Aktywności Twórczej. Trener 
projektu Filmoteki Szkolnej Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz mentor 
kursu dla nauczycieli Włącz się! Młodzi i media (CEO). Koordynator sieci „Jak 
rozwijać twórcze myślenie uczniów?". Autorka scenariuszy zajęć z zakresu 
edukacji filmowej i medialnej w projektach Nowe horyzonty edukacji 
filmowej oraz Kino Szkoła. Współzałożycielka Stowarzyszenia Kopalnia 
Aktywności działającego na rzecz młodzieży aktywnej twórczo. 

 Katarzyna Paterek - ekspert 
Reprezentuje Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz 

Pracownię Działania "Półpiętro". Współprowadzi m.in. projekt "Mały 

Kolberg", który wprowadza elementy tradycji do pracy z małymi dziećmi. 

Ma doświadczenia w pracy z młodzieżą, w obszarach edukacji, rozwoju, 

wyrównywania szans, animacji społecznej, działań profilaktycznych m.in. w 

Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii, Towarzystwie 

Przyjaciół Dzieci Ulicy, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. 

 

 Seniorzy na wsi – potencjał, oczekiwania, potrzeby 

„Dopóki zdrowie dopisuje, nie jest źle. Ale później – nie wiem, jak będę 
sobie radzić.” Żyjemy coraz dłużej, tymczasem  ubywa ze wsi młodych. 
Seniorzy mają swoje marzenia, pasje pomysły oraz potrafią się 
zorganizować. Będziemy rozmawiać o tym, jak mała organizacja może 
zadbać o starszych członków swojej społeczności, reprezentować ich 
interesy wobec samorządu i innych instytucji, aktywizować i integrować 
osoby 60+. Zajmiemy się także sytuacją, w której seniorom zaczyna 
brakować sił, są samotni, znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, 
potrzebują wsparcia i opieki. Jakie działania może podjąć organizacja, 
żeby starszym na wsi żyło się lepiej?  

http://m.in/


 Katarzyna Tadeusiak- Jeznach - moderator 

Praktyk animacji procesów partycypacyjnych, ekspertka ds. rozwoju 
społecznego obszarów wiejskich. Współpracuje od 14 lat z dwoma 
sektorami: publicznym i społecznym. Edukuje kadry samorządowe, 
pracowników organizacji pozarządowych i mieszkańców wsi, wzmacniając 
udział obywateli w kreowaniu polityk lokalnych. Wypracowuje  
i upowszechnia mechanizmy współpracy administracji publicznej ze 
społecznościami lokalnymi.  

 Olga  Ślifirska - moderator 
Psycholog i trenerka umiejętności miękkich, współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi i biznesem. Prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące 

między innymi budowania zespołu, wolontariatu międzypokoleniowego, 

zarządzania zmianą, motywowania, dostrzegania korzyści płynących  

z różnorodności grup czerpiąc z edukacji międzykulturowej i równościowej. 

 Marta Gaworska - ekspert 
Wiceprezes ESPAR 50+, doktor nauk o kulturze fizycznej, instruktor rekreacji 

ruchowej ze specjalnością kinezygerontoprofilaktyka, fitness. Instruktor 

PFNW/INWA Nordic Walking, koordynator główny ogólnopolskich 

projektów rekreacyjnych: PRO Kobieta 50+, PRO Men 50+, Seniorada; 

przedstawicielka koordynatora FORUM 50+. Seniorzy XXI wieku! 

(niezależnej koalicji organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 

starszych). 

 Joanna Mielczarek - ekspert 
Od 2004 r. kierownik warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia „mali bracia 

Ubogich”, a od 2007 r. – dyrektor ds. Projektów i Promocji Stowarzyszenia. 

Zainicjowała i prowadziła wiele projektów z obszaru seniorskiego, ze 

szczególnym uwzględnieniem wolontariatu, wsparcia dla samotnych osób 

starszych, aktywizowania seniorów, kreowania pozytywnego wizerunku 

osób starszych oraz dialogu międzypokoleniowego. Współpracuje m.in.  

z warszawskim samorządem oraz „FORUM 50+. Seniorzy XXI wieku!”Od 

2012 r. jest asesorem Programu ASOS.  

 

 Organizacja na zakręcie – jak poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych? 

„Działam w małym stowarzyszeniu, ale czasem mam dość. Jedni patrzą 
wilkiem, inni tylko korzystają”. Omówimy przykładowe „zakręty”  
w działalności organizacji – konflikty, zmęczenie czy brak finansów. Jak 



radzimy sobie w takich sytuacjach? Zbierzemy listę porad i doświadczeń, 
tak by uczestnicy spotkania po powrocie do domu mieli świadomość, że 
kryzys zdarza się każdemu, ale można go przezwyciężyć. 

 Katarzyna Batko-Tołuć - moderator 
Wiceprezeska Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Od kilkunastu lat działa 

po to, żeby obywatelki i obywatele wiedzieli, iż mają prawo pytać władzę  

o ważne dla nich sprawy, żeby korzystali z tego prawa i żeby otrzymywali 

odpowiedzi. Chce także, aby dobrze poinformowani obywatele zabierali 

głos we wspólnych sprawach i aby mieli wpływ na decyzje i polityki, które 

ich dotyczą.  

 Alicja Wąsik - ekspert 
Działaczka społeczna i samorządowa. Założycielka i wieloletnia prezeska 
Stowarzyszenia „Nasza Wieś” z Frączek, prowadzącego  działalność na rzecz 
mieszkańców wsi Frączki i okolic. Współzałożycielka i wiceprezeska 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek. Inicjatorka 
powstania Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych w Dywitach oraz 
członkini Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Olsztyńskiego Ziemskiego.  

 

 

OPISY WARSZTATÓW 

 

 Punkt widzenia zależy od punktu patrzenia! – Potencjał zasobów 
lokalnych 

Podczas tego warsztatu będziemy przyglądać się społeczności lokalnej, jej 
zasobom oraz różnorodnym potencjałom - społecznym, politycznym, 
kulturowym, infrastrukturalnym. Porozmawiamy o tym, jak ważny dla 
rozwoju lokalnego jest fakt, jak mieszkańcy i mieszkanki widzą i opisują 
swoją miejscowość, jakie znaczenie nadają poszczególnym miejscom, jakie 
emocje budzi lokalna historia. 

Zastanowimy się jak wydobyć z zasobów lokalnych maksimum ich 
możliwości i, co najważniejsze, jak z tych potencjałów wykrzesać iskrę 
ożywiającą społeczność lokalną. 

Chcemy, by po tym warsztacie każdy/każda z uczestników/czek wyszła  
z przekonaniem, że chce korzystać w pełni z potencjału drzemiącego  
w społeczności, wiedziała jak ten potencjał wydobyć i co ważne umiał/a 
przekuć tę wiedzę i przekonanie w konkretne działania. 

 Stanisława Retmaniak  



Animatorka społeczna, trenerka umiejętności społecznych. Pracuje m.in. z 

grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, Centrami 

Aktywności Lokalnej  w całej Polsce. Wspiera społeczności wiejskie w 

tworzeniu Planów Rozwoju Wsi w ramach projektu Ośrodek Wsparcia 

Inicjatyw Ekonomii Społecznej na  Mazowszu. 

 Katarzyna Sekutowicz  
Trenerka i konsultantka z dwudziestoletnim doświadczeniem.  Specjalizuje 

się w szkoleniach z planowania, projektowania, ewaluacji i animacji 

lokalnej. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu długofalowych 

procesów dialogu międzysektorowego i animacji partnerstw lokalnych  

z udziałem sektora pozarządowego, administracji publicznej i sektora 

prywatnego. Konsultantka przy tworzeniu strategii rozwoju wsi i gmin.  

 

 Jak mówić, żeby budować poparcie dla naszych pomysłów – mini-
warsztat z rzecznictwa  

Rzecznictwo to umiejętność mobilizowanie innych do działania na rzecz 
określonego pomysłu, to budowanie wpływu na rzecz określonej idei.  
W dużej mierze umiejętności rzecznictwa polegają na skutecznym 
przekonywaniu innych do swoich rozwiązań, działań i pomysłów. Dzięki 
udziałowi w warsztacie dowiesz się, w jaki sposób mówić i przekonywać do 
własnych pomysłów, aby inni chcieli Cię poprzeć.  

W trakcie zajęć będziemy rozmawiać o następujących kwestiach: 

1. Czego ludzie potrzebują się dowiedzieć, żeby móc Cię poprzeć – 
porozmawiamy o tym, w jaki sposób mówić do ludzi apelując do ich 
serc i do rozumu.  

2. Jakie, są zasady budowania komunikatu, który pomoże Ci budować 
poparcie – będziemy ćwiczyć, jak zbudować dobry komunikat 
rzeczniczy.  

3. Czego nie robić – przyjrzymy się, jakie są najczęściej popełniane błędy, 
czyli czego nie robić, kiedy chcemy przekonać ludzi do swojego 
pomysłu.  

  Maja Branka  
Trenerka z czternastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w szkoleniach 

z komunikacji, rzecznictwa oraz szkoleniach dla trenerów. Współautorka 

programu szkoleniowego i publikacji „Docenić bibliotekę” – jak skutecznie 

prowadzić rzecznictwo. Prowadzi szkolenia, tutoring, superwizje  

i konsultacje indywidualne w dziedzinie rozwoju liderskich kompetencji 

zawodowych i osobistych, przygotowując do aktywnego uczestnictwa  

w sferze publicznej.  



 Małgorzata Dymowska  
Trenerka i konsultantka z zakresu przywództwa, pracy zespołowej, 

wystąpień publicznych i rzecznictwa z ponad piętnastoletnim 

doświadczeniem w pracy trenerskiej i pozarządowej. Prowadziła szkolenia  

dla lokalnych bibliotek z zakresu rzecznictwa i wystąpień publicznych w 

ramach projektu – „Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić 

rzecznictwa”.  

 

 Współpraca i komunikacja między samorządem a społecznością lokalną 

Przedstawione zostaną narzędzia komunikacji i pracy w planowaniu  
i realizacji polityk publicznych.  W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzą 
się jakie są elementy niezbędne w planowaniu i realizacji wspólnie  
z samorządem lokalnym programów rozwiązywania problemów 
dotyczących społeczności lokalnej.  

Odpowiemy sobie na pytanie jakie narzędzia ma do dyspozycji 
mieszkaniec gminy, aby współdecydować o najważniejszych na 
mieszkańców sprawach. Porozmawiamy o tym co to jest diagnoza, jak 
powinno wyglądać informowanie, współtworzenie i  współrealizacja 
działań prowadzonych przez samorząd wspólnie z mieszkańcami  
i organizacjami pozarządowymi. 

Warsztat oparty będzie na „Modelu Współpracy administracji publicznej  
z organizacjami pozarządowymi” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 Monika Michniewicz  
Od ponad dekady samorządowiec, od dziecka społecznik, od 2007 r. 

Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, trenerka Modelu Współpracy administracji publicznej  

z organizacjami pozarządowymi. Prywatnie miłośniczka zwierząt, 

aktywności fizycznej i kina brytyjskiego.  

 Zbigniew Wejcman  
Działacz pozarządowy, od 1993 r. pracuje w Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw 

Społecznych BORIS, organizacji wspierającej rozwój sektora 

pozarządowego. Jako doradca (Stołeczne Centrum Współpracy 

Obywatelskiej), animator (Regionalny Ośrodek EFS, Ośrodek Wspierania 

Ekonomii Społecznej) i szkoleniowiec (superwizor Stowarzyszenia Trenerów 

Organizacji Pozarządowych STOP) specjalizuje się w problematyce 

współpracy JST i III sektora w obszarze standaryzacji, federalizacji  

i rzecznictwa, partnerstw lokalnych oraz ekonomii społecznej. Autor  

i współautor ok. 40 książek, wykładowca wyższych uczelni. 



 Organizacja w sieci powiązań, czyli jak przygotować organizację do 
stabilnego funkcjonowania w zmieniających się warunkach społecznych  
i finansowych 

W trakcie 4 godzinnego warsztatu omówimy zagadnienie sieci powiązań  
i ich przydatności w życiu organizacji pozarządowych oraz ich wpływu na 
przyszłe pozyskiwanie wsparcia społecznego i finansowego potrzebnego 
do dalszej realizacji celów statutowych organizacji. Odpowiemy na 
pytanie, jak wykorzystać środki przeznaczone na działania społeczne  
w latach 2014-2020, by w przyszłości organizacje mogły realizować swoje 
działania bez dotacji zewnętrznych. Rozpoznamy metody budujące 
współpracę między organizacją a beneficjentami jej projektów, 
partnerami instytucjonalnymi, społecznymi i lokalnym biznesem. 
Zastanowimy się jaki model dalszego rozwoju organizacji gwarantuje 
trwałe i długoterminowe rezultaty.  

 Marzena Łotys  
Absolwentka Wydziału Psychologii UW, doktor z zakresu psychologii 
społecznej, wieloletni trener i konsultant dla biznesu i organizacji 
pozarządowych w obszarze komunikacji społecznej, w szczególności 
zarządzania projektami. 

 Monika Słotwińska-Łychota  
Pracuje w Fundacji Wspomagania Wsi, gdzie między innymi 

kieruje programem edukacyjnym skierowanym do osób działających na 

rzecz społeczności wiejskich – Warsztaty Łowicz.  

 

 

DOBRE PRAKTYKI  

UWAGA! Poniżej wymienione „dobre praktyki” zaprezentowane zostaną  
w czwartek po południu. Zapraszamy Państwa do wybrania tematu, który wyda 
się Państwu najciekawszy. Prosimy uważnie przeczytać opisy, a następnie 
zapisać się na wybrane zajęcia (szczegóły podamy na początku Spotkania). 
Liczba miejsc ograniczona! 

 

 Jak tworzyć i wspierać projekty międzypokoleniowe 

Na podstawie doświadczeń siedmiu edycji programu "Seniorzy w akcji"  
zaprezentowane zostaną dobre praktyki z obszaru działań 
międzypokoleniowych. Zastanowimy się wspólnie z uczestnikami jak 
tworzyć i rozwijać działania łączące pokolenia. 

Joanna Mikulska, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" 

 



 Lekcja sukcesu po amerykańsku 

Przed młodzieżą stoi bardzo trudne wyzwanie stawić czoło dynamicznie 
zmieniającemu się rynkowi pracy. Jak wesprzeć młodych ludzi, wzmocnić 
motywacje, poszerzyć horyzonty? Uczestniczki wizyty studyjnej w USA 
podzielą się amerykańskimi inspiracjami dotyczącymi pobudzania 
przedsiębiorczości, kreatywności i edukacji obywatelskiej wśród 
młodzieży. 

Katarzyna Cukierska, Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno 

Kulturalnych 

Grażyna Kapaon, dyr. Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej  

w Strachówce i prezes Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska 

 

  „Bohaterki drugiego planu, liderki, innowatorki – aktywność społeczna  
i samorządowa kobiet w wiejskich społecznościach lokalnych” 

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń prowadzących małe 

szkoły i innych lokalnych organizacji, sołtyski i członkinie rad sołeckich, 

radne gmin jak i dlaczego działają, z jakimi problemami się borykają  

i jakiego wsparcia potrzebują? Podczas spotkania przyjrzymy się 

różnorodnym typom aktywności społecznej i samorządowej, jakie 

podejmują kobiety w wiejskich społecznościach lokalnych. Spróbujemy 

wspólnie zidentyfikować najważniejsze bariery, z jakimi mieszkanki wsi 

stykają się w swojej działalności oraz zastanowimy się, jak można im 

przeciwdziałać.  

Dr Ilona Matysiak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej 

 

 „Twój pies może dać ci więcej niż myślisz" 

W czasie zajęć omówię różne zdolności i umiejętności psów, ich sposób 
myślenia i uczenia się oraz możliwości wykorzystania ich umiejętności  
w pracy rolnika.  Uczestnicy dowiedzą także o potrzebach psów  
i sposobach zapewnienia ich dobrostanu. 

Jolanta Łapińska, lekarz weterynarii i zoopsycholog  

 

 Po prostu film! O wspólnym oglądaniu filmów i skutecznym 
wykorzystaniu ich jako nośnika społecznej zmiany. 



Uczestnicy warsztatu dowiedzą się dlaczego film jest skutecznym 
narzędziem edukacji i rozwoju, zapoznają z przykładami dobrych praktyk 
realizowanych w Polsce i na świecie oraz wspólnie stworzą listę filmów 
możliwych do wykorzystania w ich codziennej pracy. Warsztat polegać 
będzie głównie na oglądaniu fragmentów filmów i dyskusjach wokół nich.  

Lucyna Zembowicz, Fundacja Generator 
 

 Problemy Polaka z dziedzictwem przestrzeni wsi 

Czym jest przestrzeń wsi? W jaki sposób możemy ją chronić i jakie 
działania podejmować, aby robić to skuteczniej? W czasie zajęć przyjrzymy 
się problemom z przestrzenią, omówimy projekty w których mieszkańcy, 
działacze organizacji, a także samorządy zaangażowały się w ratowanie 
danego fragmentu dziedzictwa oraz zastanowimy się nad tym, w jaki 
sposób mieszkańcy mogą się włączyć w tego typu przedsięwzięcia.   

Krystian Połomski, Fundacja Wspomagania Wsi 
 

 Działania, które można robić nie tylko w Krzakach 

Podczas spotkania przedstawimy sprawdzone pomysły pobudzające 
społeczność lokalną do twórczego i aktywnego działania. Uczestnicy 
dowiedzą się m.in., jak przeprowadzić firmę portretową i kredowy mural 
asfaltowy, zorganizować plenerową wystawę fotograficzną i obywatelską 
grę wiejską, a także opracować historyczną mapę swojej miejscowości. 

Mateusz Konieczny, Pracownia Inspiracji Kulturalnych, www.krzaki.info, 
facebook.com/pracowniainspiracjikulturalnych 

 

 Teatr obrazu i fotografia – techniki budowania kapitału społecznego 

Warsztat edukacyjny pozwalający na poznanie techniki dramowej np.: 
fotografia z elementami obrazu umożliwiające  poszukiwanie rozwiązań 
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, poszukiwanie rozwiązań konfliktów  
i nieporozumień poprzez bycie w roli. Daje uczestnikom warsztatów 
możliwość  poszukiwania rozwiązań sytuacji konfliktowych bazujących na 
fikcyjnych sytuacjach w niezwykle komfortowych warunkach poprzez 
 głęboką pracę nad danym tematem, pozwala pod płaszczem roli wzbudzić 
prawdziwą przemianę z doświadczeniami na poziomie emocji i ciała. 

Agnieszka Zwierzyńska, absolwentka Dramowej Akademii Wolontariackiej  
 

 

 

http://www.krzaki.info/


 Seniorzy dla najmłodszych czyli do czego dzieci potrzebują najstarszych 

„Seniorzy dla najmłodszych” Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego to 
projekt prowadzony m.in. w Głuchowie, Cekcynie, Pieckach pod 
Mrągowem. Okazało się, że w społeczeństwie lokalnym istnieje wielka 
potrzeba angażowania ludzi starszych w działania dla małych dzieci. 
Zaprosiliśmy seniorów do włączania się jako wolontariusze w zajęcia dla 
dzieci w świetlicach, bibliotekach, oddziałach przedszkolnych, Grupach 
Zabawowych. "Na początku seniorki mówiły: nie, nie, my nie jesteśmy 
atrakcyjne dla dzieci, przegrywamy z komputerem (...) a nagle okazuje się, 
że dzieciaki czekają na seniorki w świetlicach, bibliotekach, a ich wnuczki 
na forum grupy potrafią powiedzieć: te super rzeczy zrobiła moja babcia, 
ona jest bardzo mądra!" mówiła jedna z naszych trenerek po 
zakończonych działaniach. 

Felicyta Król-Pawelska, Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej 

Katarzyna Paterek, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego 

 

 Dobre praktyki w pracy z młodzieżą 

Pokażemy metody pracy z młodzieżą wypracowane przez SEN 
Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej z gminy Olsztynek. W trakcie 
projektu Szkoła Młodych Liderów młodzi opracowywali pomysły na 
działania, bazując na swoich zainteresowaniach i talentach. Projektowi 
przyświecało hasło „Pomagaj i dobrze się baw”. Opowiemy, co się działo 
podczas projektu; jak pracowaliśmy od początku do końca i jakie efekty po 
nim pozostały. 

Joanna Rybacka-Barisic/SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej 

 

 Crowdfunding, czyli finansowanie przez społeczność 

Pieniądze leżą nie tylko na ulicy! Podczas warsztatu porozmawiamy o tym, 
jak szukać ich w Internecie, czym jest crowdfunding i jak dobrze się do 
niego przygotować. 

Marzena Kacprowicz, Fundacja Dobra Sieć 

 

 „Wioski tematyczne – dywersyfikacja przychodów wiejskich organizacji 
pozarządowych” 

„Wioski tematyczne – czyli wsie nastawione na ukierunkowany rozwój – 
to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz 
zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. 
Zaprezentujemy doświadczenia dwóch wiosek tematycznych „Wioski 



Górniczej” oraz „Garncarskiej Wioski” (z wykorzystaniem materiałów 
filmowych). 

Krzysztof Margol, Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” 

 

  „Czytamy poezję” – inicjatywa  Nidzickiego Funduszu Lokalnego   
w Kamionce. 

Od trzech lat, w małej wiosce na Mazurach w Kamionce, w „Jarzębinowym 
amfiteatrze”  Nidzicki organizujemy wydarzenie kulturalne– „Czytamy 
poezję”. Przez kilka tygodni przed spektaklem  osoby z różnych środowisk: 
przedsiębiorca, ksiądz, uczniowie, studenci, pracownicy administracji 
publicznej, przedstawiciele organizacji obywatelskich, spotykają się na 
próbach z profesjonalnym reżyserem, artystą. Przedstawimy krok po kroku 
przygotowania takiego spektaklu: jak zachęcić osoby do występu, jakie 
wartości niesie takie wydarzenie. Zaprezentowany zostanie materiał 
filmowy ze spektaklu. 

Barbara Margol, Nidzicki Fundusz Lokalny 

 

 Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju – projekt Gotania 

Pokazane zostaną efekty projektu Gotania  - co nasz  podregion może 
zaoferować turystom i inwestorom (m.in. 38 nowopowstałych podmiotów 
gospodarczych, profity dla inwestorów wynikające z transgranicznego 
położenia, niskich kosztów pracy, znacznych zasobów siły roboczej, wiele 
atrakcji naturalnych i antropogenicznych, zabytkowych obiektów).  

Konrad Jóźwik, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Tyszowieckiej 

Katarzyna Piliszczuk, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Tyszowieckiej 

Mariusz Zając, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Tyszowieckiej 
 

 

12.  Oferta kulturalna  
 

Film: „Z miłości do…” 

22 maja (czwartek, godz. 22:00-00:00, Sala Kinowa) 

23 maja (piątek, godz. 06:00-08:00, Sala Kinowa) 

Premiera filmu Paula Andrew Williamsa pt. ”Z miłości do…” (org.Song for 

Marion) miała miejsce w Polsce w październiku 2013 r. Para głównych 

bohaterów, Marion (Vanessa Redgrave) i Arthur (Terence Stamp), to starsze 

małżeństwo, mieszkające w obskurnym blokowisku w Newcastle (Wielka 



Brytania). Ona, niezmiennie pogodna, otwarta na ludzi, uśmiechnięta i życzliwa, 

uczęszcza na próby chóru emerytów, prowadzone przez młodą nauczycielkę 

śpiewu, Elisabeth (Gemma Arterton) w osiedlowej świetlicy. On, zgorzkniały, 

mrukliwy tetryk, dowozi tylko swoją schorowaną żonę raz w tygodniu na próby, 

samemu nie wchodząc nawet na salę. Arthur, kochający Marion do 

nieprzytomności, coraz bardziej pogrąża się w smutku i samotności, a pasję 

Marion uważa za niepotrzebny wysiłek wyczerpujący jej energię i resztki sił. 

Podczas całej historii bohater, pod wpływem  ciągu rozmaitych perypetii  

i zdarzeń, przechodzi  fascynującą przemianę (Więcej: www.filmweb.pl) 

 

Wieczór poetycki - spotkanie z Ewą Bucałą 

22 maja (czwartek, godz. 20:00-21:00, sala Junior) 

Zapraszamy na spotkanie z Ewą Bucałą - poetką i malarką, z zawodu 

nauczycielką, obecnie mieszkającą w Olsztynie. Ewa Bucała jest członkiem 

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” Galeria Synagoga.  

W spotkanie wprowadzi Barbara Margol. 

„Ewa Bucała  to osobowość niełatwa do jednoznacznego określenia ze względu 

na wielopłaszczyznowość Jej uzdolnień i zainteresowań. Pierwszą  miłością 

Ewy jest malarstwo. Pasja malowania zrodziła się  w dzieciństwie i umocniła  z 

chwilą wygrania konkursu plastycznego w Paryżu (już w roku 1957). Jej obrazy 

to w większości pejzaże, inspirowane  pięknem  otaczającej nas przyrody (…) 

Drugą pasją Ewy jest poezja. Obie te dziedziny współistnieją w Jej osobowości. 

Jej wiersze to uzupełnienie  obrazów. To czego nie da się wyrazić barwą i 

światłem Ewa dopowiada słowem” (Celina Wiszniewska o Ewie Bucale. Więcej 

na www.ewabucala.republika.pl) 

 

Koncert Zespołu Czeremszyna 

22 maja (czwartek, godz. 21:00 – 22:00, Ognisko) 

Czeremszyna to jeden z najbardziej znanych polskich zespołów inspirujących się 

folklorem (głównie folklorem podlaskim). Sami muzycy o swoim zespole mówią 

„Podlaska Hodowla Muzyki Żywej”. Zespół powstał w listopadzie 1993 r. 

Podlasie, skąd pochodzą muzycy to region przenikania się kultury polskiej, 

białoruskiej i ukraińskiej, co znajduje odzwierciedlenie w repertuarze kapeli. Są 

http://www.filmweb.pl/
http://www.ewabucala.republika.pl/


to przede wszystkim pieśni ludowe w gwarze z Podlasia, ale nie tylko (więcej o 

zespole: www.czeremszyna.pl) 

Spektakl Edyty Kozak "Moje własne interview ®Fanny Panda. RE// MIX 

Jerome Bel" 

23 maja (piątek, 21:45, Sala Kinowa – Budynek Centralny) 

Funny Panda, tancerka i główna bohaterka spektaklu, ubiega się dotację 

projektu tanecznego ze środków Urzędu Miasta Warszawy oraz Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O pomoc w diagnozowaniu potrzeb 

beneficjentów prosi publiczność, przedstawiając trzy propozycje przedsięwzięć. 

„Proszę Państwa. Jest wiele projektów, wiele pomysłów. Bardzo różnych: 

artystycznych, społecznych czy naukowych, które dążą do swojej realizacji. 

Sytuacja tańca w Polsce jest taka, jaka jest – paraliżująco mało pieniędzy, wielu 

chętnych do twórczego działania. A ponieważ zbliża się termin składania 

wniosków, chciałabym bardzo dobrze się przygotować, bo konkurencja jest 

ogromna. I chciałabym zaproponować Wam, abyśmy wspólnie stworzyli 

wniosek i aplikowali na jego realizację” – rozpoczyna Funny Panda.   

Edyta Kozak – tancerka, choreografka, kuratorka i organizatorka wielu 

wydarzeń w obszarze tańca współczesnego. Obecnie dyrektor 

Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł, twórca 

Fundacji Ciało/Umysł. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej  

i Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina) 

w Warszawie. Była solistką Teatru Wielkiego w Warszawie i Stadttheater w 

Bernie pod dyrekcją François Klausa. Jest jednym z najbardziej spektakularnych 

przykładów zerwania z baletem klasycznym i zwrócenia się w stronę tańca 

współczesnego, aż do fascynacji jego formami eksperymentalnymi  

i konceptualnym nurtem nie-tańca. Artystka jest laureatką wielu nagród  

i stypendiów, m.in. nagrody indywidualnej Ministra Kultury (1996) oraz za 

upowszechnianie sztuki tańca (2003). 

Projekt dofinansowany przez Urząd m.st. Warszawy oraz ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (Więcej na 

www.komuna.warszawa.pl/2013/12/07/edyta-kozak-moje-wlasne-

interviewrfanny-panda-remix-jerome-bel/ 

 

 



13.  Jarmark Inicjatyw Wiejskich 

 

W dniu 23 maja na terenie Ośrodka Warmia o godz. 19.30 odbędzie się 
Jarmark, podczas którego na specjalnie przygotowanych stoiskach będą 
prezentowane różne formy wiejskiej przedsiębiorczości, rzemiosła i usług oraz 
szeroko rozumianej aktywności osób, organizacji, samorządów i społeczności 

lokalnych. Między innymi: 

 stoiska ekspertów 

 miniatury olejne, pejzaże Warmii i Mazur, 

 wyroby z gałązek brzozowych, 

 ozdoby świąteczne wykonane ręcznie, 

 latawce - pomysł na aktywność, 

 warsztaty gry na cajon,  

 haft koralikowy, 

 wyroby rękodzielnicze, 

 ogrody pokazowe & motylarnia, 

 rajski ogród, 

 wyroby z gliny – garncarstwo, 

 stroje, makiety regionu Gotania. 

 

 

13. Wspólne zdjęcie 

 

Zapraszamy wszystkich na godz. 13.00 w dniu 23 maja na PRZYSTAŃ, gdzie 
wykonamy wspólne zdjęcie uczestników.  

 

14. Zabawa Integracyjna 

 

Aby w Marózie weselej spędzić czas i sprawniej zjeść obiad, proponujemy 
uczestnikom zabawę integracyjną. Dzielimy się na grupy zabawowe, 
przedobiednie i poobiednie. Grupy o nazwach: ameby, cierniki, daniele, 
bociany, edredony,  foki, gawrony, czyli grupy przedobiednie spotykają się na 
PRZYSTANI bezpośrednio po wspólnym zdjęciu o godz. 13.30. Grupy 
poobiednie, o nazwach: homary, iguany, lisy, motyle, nornice, jeże, koty, 
spotykają się przed budynkiem Świetlicy Letniej o godz. 14.10. 

Czekać tam będą wolontariusze, którzy pomogą zebrać się w odpowiednie 
grupy i wręczą instrukcję. Każda grupa ma ok. 40 min. na przygotowanie 
zadania. Efekty zostaną zaprezentowane w piątek po kolacji. Temat zabawy 
owiany jest tajemnicą. 



Sprawdź na identyfikatorze, w której jesteś grupie i czekaj we właściwym 
miejscu o wskazanej porze. Organizatorzy odpowiedzą na wszystkie pytania.  

 

 

15. Dojazd na Spotkanie, rozkład jazdy pociągów i autobusów „specjalnych” 

Dojazd własnym samochodem:  

 z trasy E-7 Warszawa – Gdańsk  
w miejscowości Waplewo skręcamy 
zgodnie z drogowskazem i 
przejeżdżamy do Ośrodka - 8 km. 
 

Dojazd pociągiem możliwy jest: 

 do Olsztynka, w którym 
zatrzymują się pociągi osobowe i 
pospieszne lub 
 do Waplewa, gdzie zatrzymują 

się tylko pociągi osobowe. 
 

Ze stacji PKP Waplewo, specjalnym 

autobusem, przewieziemy Państwa do 

Ośrodka. 

 

Przyjazd do Waplewa w dniu 22 maja 2014 r. 

Warszawa Centralna - Waplewo Olsztyn - Waplewo 

odjazd przyjazd przesiadki odjazd przyjazd przesiadki 

7:00 12:32 

Olsztynek 

przyjazd 9:29  

odjazd 12:24 

11:55 12.32 - 

13:26 14:03 - 

Odjazd ze stacji PKP Waplewo w dniu 24 maja 2014 r.   

Waplewo - Warszawa Centralna Waplewo - Olsztyn 

odjazd przyjazd przesiadki odjazd przyjazd przesiadki 

12:32 17:37 

Działdowo 

przyjazd 13:14  

odjazd 15:15 

15:01 16:52 

Nidzica 

przyjazd 15:18 

odjazd 16:04 

15:01 18:25 

Działdowo  

przyjazd 15:43  

odjazd 16:24 

- - - 



Przejazd specjalnym autobusem na trasie : 

Waplewo – Maróz (22 maja)          - godz. 12:50 i 14:15 

Maróz – Waplewo (24 maja)          - godz. 12:10 i 14:40 

 

 

16. Ocena Spotkania 

 

Prosimy o wypełnienie i pozostawienie we wskazanym miejscu ankiet 
oceniających poszczególne warsztaty i całe Spotkanie.  

 

 

17. Orkiestra Marózowa 

 

W sobotę 24 maja podczas zakończenia Spotkania w Sali Relax wszyscy 
uczestnicy wspólnie z Dyrygentem utworzą Orkiestrę, która zagra na 
pożegnanie.  

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 
 


