BEZSTAROSTNÝ VÍKEND PRO AKTIVNÍ ŽENY
4. – 6. 2. 2011
Komu je určen ?
Ţenám, které zastávají vedoucí pozici ať jiţ ve veřejné či neziskové sféře, nebo i
v neformálních strukturách občanské společnosti v obci. Starostkám, místostarostkám,
manaţerkám svazků obcí a vůbec všem aktivním ženám, kterým není lhostejná kvalita ţivota
ve venkovském prostoru Královéhradeckého kraje.
Kde se bude seminář konat ?
V inspirativním prostředí Vily Čerych a její zahrady, Křenkova 477, Česká Skalice.
www.centrumrozvoje.eu, www.vilacerych.cz
Ubytování a chutné stravování bude zajištěno v místě konání semináře.
Jak se můžete na seminář přihlásit ?
Telefonicky: 491 451 136
e-mailem: martina.vavrdova@centrumrozvoje.eu
písemně na výše uvedenou adresu
a to nejpozději do 31.1.2010
Kolik to bude stát ?
Účastnický poplatek činí 2000,- Kč/osobu (včetně stravovacích a ubytovacích sluţeb).
Poplatek je třeba zaslat na účet – 11 84 21 63 79 / 0800, do poznámky uveďte vaše příjmení.
Vezměte si s sebou:
1. informační materiály související s vaším místem (obcí) a s vaší prací
2. jeden artefakt (jeden předmět), který vás charakterizuje

Projekt je podpořen z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

PROGRAM VÍKENDOVÉHO SETKÁNÍ
Programem bude provázet RNDr. Blažena Hušková, která pracuje jako konzultantka v oblasti udrţitelného
rozvoje, zapojování veřejnosti a ochrany přírody a krajiny. Ţije v Oldřichově v Hájích v CHKO Jizerské hory.

Pátek 4. února 2011
17:00
17:30
18:30
19:30
21:00

Příjezd a ubytování.
Zahájení a seznámení s programem (organizátoři)
Večeře – přednáška o vyuţití místních potravin (Ing. Martina Vavrdová, CRČS)
„Kdo je tady?Co přinášíme a co potřebujeme?“ (RNDr. Blaţena Hušková)
„Místo, kde jsme doma“, interpretace místního dědictví (RNDr. Blaţena Hušková)
„Povídání o tmě“,vycházka noční zahradou Vily (RNDr. Blaţena Hušková, M. Vavrdová)

Sobota 5. února 2011
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
14:00
16:30
17:30

Snídaně
Návštěva Regionálního informačního centra v České Skalici
„Co nabízí nové íčko ve Skalici ?“ (Pavla Špačková, vedoucí RIC)
„Výšlap s Nordic walking do Zlíče“, Jak mění projekty Babiččino
údolí…(zkušenosti CRČS)
Zlíč – hotel Holzbecher: povídání na téma „Naučné stezky v praxi“ (J. Jirásek, Hořičky)
Oběd, přesun do Studnice
Obec Studnice, „Příklady dobré praxe ze Studnice“ (Ing. Helena Toldová, starostka obce)
Přesun do České Skalice
„Poznáváme samy sebe I.“, bioenergetická cvičení, typologie osobnosti
(MgA. Irena Swiecicki a Mgr. Przemyslaw Swiecicki, lektoři osobního rozvoje a měkkých dovedností)

19:00
19:30
21:30

Večeře
„Poznáváme samy sebe II.“ (Irena a Przemyslaw Swiecicki)
„Pohádka na dobrou noc“

Neděle 6. února 2011
7:30
8:00
9:30
11:30
12:00
12:30

Snídaně
„Interpretace místního dědictví“ – shrnutí sobotního programu (RNDr. B.Hušková)
„Učení ukotvené v místě“ spolupráce v obci (výklad, diskuse, nácvik) (RNDr. Hušková)
Závěr, hodnocení akce, loučíme se… (organizátoři)
Oběd
Odjezd

