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ZAPROSZENIE 

Szanowni Państwo,  

 W ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” realizowanego przez  

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), w dniu 28 września 2018 roku organizujemy  

w Darłowie seminarium skierowane do Lokalnych Grup Działania regionu Polski północnej 

(województwa pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie). Seminarium 

pn. „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym” będzie poświęcone realizowanym 

szeroko pojętej animacji lokalnej, w tym projektom wykorzystującym zasoby kulturowe, społeczne, 

geograficzne dla rozwoju lokalnego.  W seminarium udział wezmą w charakterze panelistów osoby  

z różnych sektorów, realizujące ciekawe przedsięwzięcia kulturalne, gospodarcze oraz realizujące 

ideę wiosek tematycznych, wpływające na rozwój lokalny w istotny sposób. Podczas seminarium 

przewidziano również warsztaty dotyczące realizacji projektów współpracy, które stanowić będą 

propozycję dyskusji o napotykanych barierach jak również sposobach ich przezwyciężania.  

 Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium. Szczegółowy program znajdziecie 

Państwo w załączeniu. Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Terminal Pasażerski  

– ul. Kotwiczna 14, Darłówko Zachodnie.  Rozpoczęcie o godzinie 9.00, zakończenie o 15.00. 

 Zgłoszeń należy dokonać wysyłając zgłoszenie mailowo pod wskazany niżej adres mailowy. 

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Sylwia Wyrzykowska – tel. 59 81 32 200,  

e-mail: s.wyrzykowska@pds.org.pl.  

       

         Z wyrazami szacunku 
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Program seminarium pn. „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym” 
 

Sala Konferencyjna Terminal Pasażerski – ul. Kotwiczna 14, Darłówko Zachodnie 
 

 
Program seminarium: 
 
9.00 - przywitanie gości seminarium (Inga Kawałek, Agnieszka Rosińska - trenerki FAOW,  

Jarosław Lichacy – Prezes DARLOT-u) 

 

9.15 - 9.45 - poprawa jakości życia i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w wykorzystaniem 

wszystkich dostępnych zasobów – społecznych, ekonomicznych, kulturalnych w oparciu o przykłady 

lokalnych przedsięwzięć prezentowanych podczas wyjazdu studyjnego 

 

9.45 – 10.45 - panel dyskusyjny “Zasoby geograficzne i kulturowe i ich profesjonalne wykorzystanie  

w lokalnym rozwoju turystycznym”, panel z udziałem: władz lokalnych, organizatorów Festiwalu 

Reggaenwalde, festiwalu Media i Sztuka, DARLOT-u). 

Paneliści: 

 Arkadiusz Klimowicz - Burmistrz Darłowa,  

 Krzysztof Walków – organizator festiwalu Media i Sztuka,  

 Robert Gorgol - organizator Festiwalu Reggaenwalde,  

 Jarosław Lichacy – Prezes DARLOT-u,  

 moderowanie – Inga Kawałek 

 

10.45 – 11.45 - panel dyskusyjny “Zasoby społeczne i środowiskowe i ich znaczenie dla rozwoju 

obszarów wiejskich i niewielkich miast” – panel z udziałem przedstawicieli wiosek tematycznych, 

lokalnych podmiotów gospodarczych i/lub pozarządowych. 

Paneliści:  

 Iwona i Stanisław Rybiccy - Wioska Labiryntów w Paprotach,  

 Beata Łozowska - Mikorowo - Wioska  ziół i kwiatów,  

 moderowanie – Agnieszka Rosińska 

 

11:45 - przerwa kawowa 
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12.00 – 14:00 – warsztaty „Projekty współpracy – czy warto, a jeśli tak, to jak?”  

(Milena Ugorska – Knapczyk, animatorka, Słowińska Grupa Rybacka) 

14.00 – podsumowanie warsztatów i seminarium (Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek,  

Milena Ugorska-Knapczyk) 

 

14:30 – obiad (Sala Konferencyjna) 

 

15:00 – zakończenie seminarium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zostań partnerem KSOW 

 

 

 

 

 

 

Odwiedź portal www.ksow.pl 

 

http://www.ksow.pl/

