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Program spotkania Partnerów
Suwałki, 02-06.10.2013

02.10.2013, środa
14.00 – 17.00
17.00 – 18.30
18.30

Przyjazdy, zakwaterowanie, zapoznanie z ośrodkiem i okolicą.
Spotkania indywidualne.
Spotkanie integracyjne, prezentacja partnerów.
Przedstawienie i omówienie programu spotkania.
Wspólna kolacja.

03.10.2013, czwartek
8.00
09.00 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 18.00

18.30

Śniadanie
Omówienie wszystkich aspektów wdrażania projektu, prezentacja systemów
komunikacji i ewaluacji oraz dokumentów z nimi związanych. Omówienie zasad
sprawozdawczości.
Uzgodnienia dotyczące organizacji działań w projekcie, w tym programów,
harmonogramów, szczegółów logistycznych itp., dotyczące wyjazdów
zagranicznych.
Przeszkolenie w zakresie użytkowania wspólnego dysku sieciowego i komunikatora
internetowego Skype.
Obiad
Warsztaty nt. współpracy z lokalnymi władzami i społecznością lokalną.
Warsztaty nt. budowania relacji i współpracy z mediami dla potrzeb projektu.
Wycieczka do dawnego klasztoru Kamedułów nad jeziorem Wigry.
Wspólna kolacja, podsumowanie dnia.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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04.10.2013, piątek
8.00
09.00 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 18.00

18.30

Śniadanie
Urząd Miejski Suwałkach
Spotkanie w przedstawicielem Kuratorium Oświaty – prezentacja polskich
rozwiązań prawnych dotyczących oświaty mniejszości narodowych.
Spotkanie z władzami lokalnymi. Prezentacja działań i programów na rzecz
integracji i współpracy z mniejszościami narodowymi.
Spotkanie z mediami lokalnymi.
Śladami integracji – wizyta w szkole romskiej w Suwałkach, spotkanie z
nauczycielami i dziećmi.
Obiad
Śladami integracji – wizyty w miejscach współistnienia i współdziałania różnych
narodowości i kultur:
- Dwór Miłosza w Krasnogrudzie – Międzynarodowe Centrum Dialogu;
- Puńsk, liceum litewskie, Dom Kultury Litewskiej;
- Sejny, Ośrodek Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów.
Wspólna kolacja, podsumowanie dnia.

05.10.2013, sobota
8.00
09.00 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 18.00

18.30

Śniadanie
Prezentacja koordynatora nt. działań i rezultatów projektu "Romowie - przyszłość
bez uprzedzeń".
Stosowane metody edukacji w zakresie integracji mniejszości etnicznych ze
społeczeństwem na przykładzie Romów. Dyskusja i wymiana doświadczeń.
Obiad
Możliwości realizacji partnerskich projektów mobilnościowych po 01.01.2014 –
ERASMUS+.
Podsumowanie wizyty - prezentacje partnerów, wnioski, wyniesione lekcje.
Wspólna redakcja sprawozdania.
Udział w wieczorze romskim z udziałem przedstawicieli tej mniejszości etnicznej,
zapoznanie z historią i kulturą, dyskusja o problemach z integracją i sposobach
przeciwdziałania marginalizacji.
Wspólna kolacja, ognisko, muzyka romska.

06.10.2013, niedziela
8.00
Od 9.00

Śniadanie
Pożegnanie, wyjazdy.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

