
09.06.2011 – CZWARTEK  
09:30 
Mała Szkoła na turystycznym szlaku -  Jak rozwijad turystykę w oparciu o bazę szkoły oraz 
atrakcje turystyczne wsi i okolicy. 
Przedstawicieli organizacji pozarządowych, a szczególnie członków rad rodziców, 
pracowników szkół i przedszkoli oraz urzędników wydziałów oświaty urzędów miejskich 
i powiatowych zapraszamy na spotkanie z panią Mirosławą Kuliś ze Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju wsi Kamieoskie Młyny, która podzieli się doświadczeniem z realizacji 
ogólnopolskiego projektu.  

 
10:30 
Jak ekomuzeum może wpłynąd na rozwój gospodarczy obszaru wiejskiego. Działalnośd 
polskiej sieci ekomuzeów. 
Przebogatym doświadczeniem w zakresie ożywiania dziedzictwa regionalnego podzieli się 
Barbara Kazior z Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie i Krajowej Sieci Grup 
Partnerskich – koordynator programu Ekomuzea, do którego Spichlerz planuje przystąpid 
już wkrótce.   

 
11:30 
Kulturalne miejsca pracy. - Działalnośd animacyjna Bielskiego Stowarzyszenia 
Artystycznego Teatr Grodzki.  
Jan Chmiel – prezes Stowarzyszenia Teatr Grodzki, prowadzącego modelowe 
przedsiębiorstwa społeczne oraz wzorcową działalnośd pozarządową, opowie jakie 
możliwości działania, a przede wszystkim rozwoju mają organizacje kulturalne, w tym 
szczególnie te działające na obszarach wiejskich.   

 
12:30  
CIS sposobem włączania  i przywracania na rynek pracy. Jak założyd i prowadzid CIS.  
Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Tychach Bartłomieja Szymczyka zapytad 
można będzie o szczegóły organizacji przedsięwzięcia. Zapraszamy szczególnie pracowników 
gminnych i powiatowych ośrodków pomocy społecznej oraz pracowników urzędów gmin  
i powiatów zajmujących się polityką społeczną.  
 
11.06.2011 – SOBOTA                                                                         
10:00  
Organizacja turystyki regionalnej w oparciu o przedsiębiorstwo społeczne.   
Wspólnie z Przemysławem Ołdakowskim z Fundacji Bieszczadzkiej prowadzącej 
przedsiębiorstwo turystyczne Zielony Rower zastanowimy się jak na naszym obszarze 
możemy kreowad produkt lokalny i turystyczny i jak zarabiad na turystyce na terenie 
pozornie nieturystycznym.  

Miejsce spotkao:  
Koszęcin, Dom Kultury im. Roździeoskiego Ul. Sobieskiego 11 

 

Zapraszamy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH rozwojem turystycznym regionu  
i wspólnymi działaniami na rzecz kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa lokalnego! 



 
 

zaprasza na 
 
 

SPOTKANIA Z PRAKTYKAMI 

EKONOMII    SPOŁECZNEJ 
 

 DOBRE PRAKTYKI  
 

 CO SIĘ UDAŁO, A CO NIE I DLACZEGO  
 

 MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSIĘWZIĘD 
SPOŁECZNYCH 

 JAK SIĘ PRZYGOTOWAD I JAK PROWADZID 
DZIAŁALNOŚD  

 

9 czerwca i 11 czerwca 2011r.  
Gminny Ośrodek Kultury im. Walentego Roździeoskiego w Koszęcinie 
 
Spotkania są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych ich tematyką (oraz możliwością 
konsultacji z najlepszymi praktykami), pochodzących  z terenu województwa śląskiego.  
Ze względów organizacyjnych prosimy jedynie o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału 
poprzez przysłanie na adres mailowy kmanko@spichlerz.info.pl maila zawierającego imię, 
nazwisko oraz telefon kontaktowy uczestnika. W tytule maila proszę wpisad „spotkanie z 
praktykami” i datę spotkania, którego zgłoszenie dotyczy.  
Więcej informacji wkrótce na stronie Spichlerza www.spichlerz.org.pl oraz telefonicznie: 
 tel. 34 310 64 05, tel. kom.791 584 308, e-mail: kmanko@spichlerz.info.pl  

program na odwrocie 


