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Witamy, 

 

w marcu br. w ramach projektu „Wspólna sprawa – wspólny głos” odbyło się pierwsze spotkanie 

przedstawicieli kilku rad młodzieżowych w naszym województwie, którego celem było poznanie 

się Młodzieżowych Rad funkcjonujących lub przygotowujących się do działania w naszym 

województwie, a w efekcie znajomość ma prowadzić do ich zsieciowania. Obecnie trwają 

przygotowania do organizacji kolejnego spotkania, na które mamy zaszczyt Państwa zaprosić. 

 

 25 - 26.06.2016 w Białymstoku 

 

Organizowane jest wraz z Urzędem Marszałkowskim. W tych dniach poznamy się lepiej, określimy 

potrzeby i zasoby, sprawdzimy, czy jest realna potrzeba do wspólych działań i ewentualnie je 

zaplanujemy. Wspierać będą nas zaproszeni goście, którzy przybliżą nam walory sieciowania się 

oraz współpracy. 

Całość działań odbędzie się w sali obrad Urzędu Marszałkowskiego.  

 

Z uwagi na ograniczone środki, do udziału zapraszamy maksymalnie 3 przedstawicieli Rady 

Młodzieżowej (wraz z oiekunem w przypadku osób niepełnoletnich). Przesyłamy proponowany 

program spotkania oraz w załączeniu formularz zgłoszeniowy. 

Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na adres: w.pappai@gmail.com do dnia 08.06.2016 

(środa) do godziny 18.00. 

 

Bardzo prosimy o udostępnienie tej wiadomości osobom zainteresowanym spotkaniem.  

 

Kontakt do nas: 

 

Wojciech Pappai:   tel: 506565438, e-mail: w.pappai@gmail.com 

 

Wstępny program seminarium (może ulec zmianie): 
 

Sobota 25.06. 

10.00 - 11.00 Rejestracja 

11.00 - 11.30 Przywitanie  

11.30 - 12.30 Poznanie się cz.1 

12.30 – 13.00 Sprawy organizacyjne 

13.00 - 14.00 Obiad 

14.00 - 15.00 Poznanie się cz.2 

15.00 - 15.30 Goście cz.1  

15.30 - 16.00 Przerwa 

16.00 - 16.30 Goście cz.2  

16.30 - 17.30 Praca w grupach nad tematami związanymi z sieciowaniem cz.1 

17.30 - 18.30 Podsumowanie 

18.30 – 19.30 Kolacja  
 

Niedziela 26.06. 

08.00 – 09.00 Śniadanie 

09.00 - 10.30 Praca w grupach nad tematami związanymi z sieciowaniem cz.2 

10.30 - 11.00 Przerwa 

11.00 - 12.30 Open Space (giełda wiedzy, wymiana doświadczeń) 

12.30 - 13.30 Podsumowanie 

13.30 – 14.30 Obiad 

14:30 – 17:00 Ścieżka wiedzy i doświadczeń (z udziałem Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Podlaskiego) 


