SEMINARIUM DLA SENIORÓW
Kraków, 2 października 2014
Aktywny wypoczynek w „Miejscach z charakterem”
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ulica Rajska 1
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych ESWIP oraz Małopolską Siecią LGD zaprasza do udziału w seminarium, będącego
częścią trzydniowego Festiwalu Miejsca z charakterem, upowszechniającego i promującego
rezultaty projektu: „Miejscowości tematyczne w Małopolsce”.
Do udziału w seminarium zapraszamy aktywne osoby, które lubią mieć wpływ na swoje
otoczenie i wciąż poszukują nowych wyzwań. Podczas spotkania przedstawimy uczestnikom
alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz wprowadzimy w tematykę dziedzictwa
kulturowego, rękodzieła i turystyki lokalnej. Na spotkaniu zaprezentujemy 6 miejscowości
tematycznych, które powstały w ramach projektu i będą funkcjonować w sieci pod nazwą „Miejsca z
charakterem”.
Miejscowości te należy poznać i odwiedzić:







Bolęcin. Wioska pod Skałą
Dulowa. Zaginiona Wioska
Gwoździec. Wioska pod Kobiecą Ręką
Kostrza-Sadek. Kraina pod Zielonym Wielorybem
Ruda Kameralna. Wioska Pozytywnie Zakręcona
Zagórze. Wioska u Źródła

Miejscowość tematyczna to pomysł na rozwój wsi czy miasteczka w oparciu o temat przewodni.
Wpisuje się w kilka nowych nurtów, jak rozwój oparty na lokalnych zasobach czy turystyka emocji.
Oddziałuje na miejscowość w wielu obszarach, przede wszystkim w obszarze kapitału społecznego,
aktywności zawodowej oraz promocji i estetyki. Uczestnicy seminarium będą mogli zapoznać się
z ideą miejscowości tematycznej, procesem jej tworzenia oraz poznać praktyczne aspekty działania.

Seminarium odbędzie się we czwartek 2 października br., w godzinach 12:30 – 15:45
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, przy ulicy Rajskiej 1. Osoby zainteresowane
udziałem w seminarium proszone są o uzupełnienie i wysłanie elektronicznego
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 26 września br.
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PROGRAM SEMINARIUM
Aktywny wypoczynek w „Miejscach z charakterem”
Kraków, 2 października 2014
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ulica Rajska 1

12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników
13:00 – 13:30

Powitanie. O idei Miejscowości tematycznej – Anna Pasieka, Fundacja
Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków

Aktywny wypoczynek w „Miejscach z charakterem”. Prezentacja oferty
13:30 – 14:15 – Anna Miodyńska, Małopolski Instytut Kultury, Kraków oraz
przedstawiciele miejscowości tematycznych
14:15 – 14:45

Dyskusja – prowadzenie Anna Miodyńska, Małopolski Instytut Kultury,
Kraków

14:45 – 15:00 Przerwa kawowa
15:00 – 15:45

Warsztaty / prezentacja przykładowej oferty: robienia mydła; czerpania
papieru; miodarki; wyroby z gliny
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