
INFORMACJA O SPOTKANIACH 

Spotkania mają charakter otwartych konsultacji.  W ten sposób stawiamy pierwsze kroki  
ku realizacji całościowego spichlerzowego programu aktywizującego mieszkaoców oraz 
integrującego działania formalne i nieformalne na naszym obszarze dotyczące dziedzictwa 
lokalnego, kultury i turystyki.  
 
Korzystając z wiedzy doświadczonych praktyków będziemy starali się wypracowad metody 
pracy, sposób postępowania dla Spichlerza. Prelegenci spotkania czwartkowego przedstawią 
kilka możliwości, jakie mają obszary wiejskie, w sobotę postaramy się już podczas wspólnej 
debaty wybrad i wypracowad metodę dla Spichlerza. 
 
Na spotkania zapraszamy szczególnie dwie grupy uczestników: 

 osoby odpowiedzialne i zaangażowane w rozwój lokalny w poszczególnych urzędach  
i instytucjach powiatowych, gminnych i w sołectwach (z bibliotek, szkół, domów 
kultury, MOPS, GOPS, POPS, wydziałów zajmujących się problematyką społeczną oraz 
promocyjną i kulturalną), 

 oraz lokalnych działaczy i organizacje (z OSP, parafii, KGW) oraz grupy nieformalne 
zajmujące się kulturą lokalną, turystyką, osoby, które mają gospodarstwa 
agroturystyczne lub o nich myślą, rękodzielników, lokalnych animatorów, 
przedsiębiorców z branży gastronomicznej i noclegowej, zapaleoców, którzy już 
działają na rzecz swoich miejscowości i chcą działad efektywniej.  

 
Spotkanie czwartkowe jest otwarte dla wszystkich osób pochodzących z terenu 
województwa śląskiego, zainteresowanych tematyką (oraz możliwością konsultacji  
z najlepszymi praktykami).  
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału poprzez przysłanie 
maila zawierającego imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy uczestnika na adres mailowy 
kmanko@spichlerz.info.pl. W tytule maila proszę wpisad „spotkanie z praktykami”  
i datę spotkania, którego zgłoszenie dotyczy.  
Informacji udziela Katarzyna Maoko, telefonicznie: tel. 34 310 64 05, tel. kom.791 584 308 
lub mailowo e-mail: kmanko@spichlerz.info.pl  
 
 
Ważna informacja dla mieszkaoców Spichlerza (dotyczy również członków Rady, partnerów 
LGD oraz ich przedstawicieli): udział w spotkaniach będzie jednym z podstawowych 
kryteriów kwalifikujących uczestników do wyjazdów studyjnych planowanych przez naszą 
grupę  (ekomuzea Dolnego Śląska oraz wyjazdy w ramach projektu NOWE).  
 
 
 
Na spotkania z praktykami es - EKONOMIA SPOŁECZNA W PRAKTYCE zapraszamy w ramach 
projektu „Partnerstwo na rzecz utworzenia Śląskiego Centrum Ekonomii Społecznej”. Celem 
spotkao jest promocja idei ekonomii społecznej, przedstawienie zasad działania gospodarki 
społecznej, dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej oraz doświadczeo w tworzeniu 
partnerstw. 
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