Program Aktywni z natury

Aktywni z natury
Konferencja Szkoleniowa
6 – 8 października 2008 r. w Miedzeszynie k. Warszawy
Program Konferencji
DZIEŃ 1 poniedziałek (06.10.2008)
12.00 -12.45

•
•

Blok 1 (45 min)

NASZE ZASOBY NATURALNE
Oficjalne otwarcie konferencji
Powitanie i wprowadzenie
Nasze zasoby
Przedstawienie programu i celów konferencji, gości, uczestników.
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 15.30 Blok 2 (90 min)

ZRÓWNOWAŻENI W DĄŻENIU DO ROZWOJU
Wprowadzenie do tematyki zrównoważonego rozwoju (ZR)
• Podstawowe pojęcia i założenia, ekorozwój i zrównoważony rozwój jako
odpowiedź na problemy świata, historia pojęcia, najważniejsze agendy
zajmujące się ZR na świecie i w Polsce (30min)
Edukacja o ZR
• Założenia, dlaczego o tym mówimy i chcemy się tym zajmować, (10 min)
Przykłady całościowego podejścia do ZR
• projekty Ramboll Polska w gminie Lasin, udział gości z gminy Lasin, która jako
pierwsza w Polsce wchodzi z Rambollem w kompleksowy projekt łączący edukację
i najnowsze rozwiązania technologiczne w celu ratowania przyrody i promowania
piękna gminy (45 min)
15.30- 16.00

Przerwa kawowa

16.00 – 17.30

Blok 3 (90min)

POZNAJ BOGACTWO SWOJEJ NATURY
Korzyści dla samorządów lokalnych wynikające z zangażowania w projekty
dotyczące ZR
• Na czym polega projekt, perspektywa organizacji Ramboll Polska i władz
lokalnych z gminy Lasin (45 min)
AKTYWNI? – NATURALNIE!
Nasze doświadczenia
• Prezentacje inicjatyw i działań uczestników, realizowane projekty, dokonania
(45min),

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt „Aktywni z natury” jest dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Program Aktywni z natury

17.30 – 19.00 kolacja
19.00 – 20.00 Blok 4 (60min)
AKTYWNI? – NATURALNIE! cd
Nasze doświadczenia
• Prezentacje inicjatyw i działań uczestników, realizowane projekty, dokonania
(45min)
DZIEŃ 2 wtorek (07.10.)
8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 10.30

Blok 1

(90min)

MŁODA POLSKA, DOŚWIADCZONA ISLANDIA
Edukacja o ZR, przykłady z Islandii
• Świadomość ekologiczna Islandczyków, odbiór społeczny ZR i programów
edukacyjnych, rodzaje podejmowanych inicjatyw i ich rezultaty (45 min)
Aktywność młodzieży a ZR
• Potencjał młodzieży a ZR, dlaczego warto włączać młodzież w projekty ZR,
korzyści i wyzwania, projekty ekoklubów na świecie i w Polsce przykłady
współpracy ze społecznością lokalną i władzami (45 min)
10.30 – 11.00 przerwa
11.00 - 12.30 Blok 2

(90min)

PRACUJEMY NA SIÓDEMKĘ!
7 tematów programu
• Prezentacja
• Powiązania między tematami programu (45 min)
Dyskusja
• które tematy nas interesują, które tematy są wyzwaniem i dlaczego? (30min)
Prezentacja oferty warsztatowej oraz prowadzących (15 min)
12.30 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 -15.30 WARSZTATY Blok 3 (90 min)
BIERZEMY NA WARSZTAT EKOROZWÓJ
Każdy warsztat trwa 90min, warsztaty odbywają się równolegle w 4 salach
•
•
•
•

Odpowiedzialny i zdrowy styl życia,
Sprawiedliwy handel,
Przyjazne dla środowiska środki transportu,
Ekorozwój i ochrona klimatu,
15.30 – 16.00 przerwa kawowa
16.00 – 17.30

Blok 4 (90 min)

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt „Aktywni z natury” jest dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
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NATURALNE INSPIRACJE
•
•
•
•

Etyczne biuro – oszczędzanie wody, energii
Odnawialne źródła energii
Zapobieganie produkcji odpadów, odzysk i recykling
Ekotrasy - czyli ekologiczne trasy edukacyjne jako sposób promocji
gminy/powiatu
17.30 – 18.30 kolacja

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt „Aktywni z natury” jest dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
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DZIEŃ 3 środa (08.10)
8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 10.30 WARSZTATY Blok 1

•
•
•
•

(90min)

NASZA MIEJSCOWOŚĆ NA WARSZTACIE
Budowanie zrównoważonego miasta
Ekoślad – nasz wpływ na środowisko i ludzi
Skąd wiadomo, że nasza miejscowość się rozwija? – jakość życia mieszkańców a
ZR,
Konsultacje społeczne: analiza potrzeb społeczności lokalnej – potencjał
młodzieży – tworzenie mapy lokalnych zasobów i identyfikacja potrzeb
Metodologia ekoklubów
10.30 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 12.30 WARSZTATY

•
•
•
•

Blok 2 (90min)

DZIAŁANIA CEO NA WARSZTACIE
Potencjał samorządów uczniowskich (korzyści z realizacji projektów)
Standardy i certyfikacja projektów dotyczących ochrony środowiska w Islandii
Edukacja o ZR – warszat prowadzącego, wpsarcei merytoryczne CEO
Współpraca z CEO w programie – zasady współpracy, zadania, jak je realizować
13.00 – 13.30 podsumowanie, ewaluacja, pożegnanie

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt „Aktywni z natury” jest dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

