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FORUM KOBIET – Spotkanie tematyczne dla kobiet 

 

Termin: 21 września 2017 r. (czwartek), godz. 13.00  

Miejsce spotkania: Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w Iwkowej 

 

Cele spotkania:  

1. Dotarcie do jak najszerszej grupy mieszkańców, w tym grup celowych  

i defaworyzowanych, 

2. Zwiększenie wiedzy o funduszach unijnych i PROW 2014 - 2020, 

3. Wzrost zaangażowania mieszkańców w podejmowane przez LGD działania, w tym 

partnerskie projekty współpracy lokalnej. 

 

Program spotkania: 

1. Powitanie uczestników spotkania, 

2. Przedstawienie celów spotkania, 

3. Prezentacja działalności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” oraz wiedzy  

o funduszach unijnych i  PROW 2014 - 2020, 

4. Określenie roli Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w procesie aktywizowania 

mieszkańców oraz podmiotów obszaru,  

5. Wypracowanie kierunków współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Na Śliwkowym 

Szlaku” a kobietami, 

6. Dyskusja, podsumowanie spotkania oraz jego zakończenie.  
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FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Spotkanie tematyczne dla osób  

z niepełnosprawnościami 

 

Termin: 21 września 2017 r. (czwartek), godz. 10.00  

Miejsce spotkania: Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w Iwkowej 

 

Cele spotkania:  

1. Dotarcie do jak najszerszej grupy mieszkańców, w tym grup celowych  

i defaworyzowanych, 

2. Zwiększenie wiedzy o funduszach unijnych i PROW 2014 - 2020, 

3. Wzrost zaangażowania mieszkańców w podejmowane przez LGD działania, w tym 

partnerskie projekty współpracy lokalnej. 

 

Program spotkania: 

1. Powitanie uczestników spotkania, 

2. Przedstawienie celów spotkania, 

3. Prezentacja działalności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” oraz wiedzy  

o funduszach unijnych i  PROW 2014 - 2020, 

4. Określenie roli Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w procesie aktywizowania 

mieszkańców oraz podmiotów obszaru,  

5. Wypracowanie kierunków współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Na Śliwkowym 

Szlaku” a przedstawicielami  osób z niepełnosprawnościami, 

6. Dyskusja, podsumowanie spotkania oraz jego zakończenie.  
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FORUM MŁODZIEŻY – Spotkanie tematyczne dla młodzieży do 35 roku życia  

 

Termin: 22 września 2017 r. (piątek), godz. 10.00  

Miejsce spotkania: Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w Iwkowej 

 

Cele spotkania:  

1. Dotarcie do jak najszerszej grupy mieszkańców, w tym grup celowych  

i defaworyzowanych, 

2. Zwiększenie wiedzy o funduszach unijnych i PROW 2014 - 2020, 

3. Wzrost zaangażowania mieszkańców w podejmowane przez LGD działania, w tym 

partnerskie projekty współpracy lokalnej. 

 

Program spotkania: 

1. Powitanie uczestników spotkania, 

2. Przedstawienie celów spotkania, 

3. Prezentacja działalności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” oraz wiedzy  

o funduszach unijnych i PROW 2014 - 2020, 

4. Określenie roli Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w procesie aktywizowania 

mieszkańców oraz podmiotów obszaru,  

5. Wypracowanie kierunków współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Na Śliwkowym 

Szlaku” a przedstawicielami  młodzieży do 35 roku życia, 

6. Dyskusja, podsumowanie spotkania oraz jego zakończenie.  
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FORUM SENIORÓW – Spotkanie tematyczne dla osób powyżej 50 roku życia  

 

Termin: 22 września 2017 r. (piątek), godz. 13.00  

Miejsce spotkania: Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w Iwkowej 

 

Cele spotkania:  

1. Dotarcie do jak najszerszej grupy mieszkańców, w tym grup celowych  

i defaworyzowanych, 

2. Zwiększenie wiedzy o funduszach unijnych i PROW 2014 - 2020, 

3. Wzrost zaangażowania mieszkańców w podejmowane przez LGD działania, w tym 

partnerskie projekty współpracy lokalnej. 

 

Program spotkania: 

1. Powitanie uczestników spotkania, 

2. Przedstawienie celów spotkania, 

3. Prezentacja działalności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” oraz wiedzy  

o funduszach unijnych i PROW 2014 - 2020, 

4. Określenie roli Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w procesie aktywizowania 

mieszkańców oraz podmiotów obszaru,  

5. Wypracowanie kierunków współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Na Śliwkowym 

Szlaku” a osobami powyżej 50 roku życia, 

6. Dyskusja, podsumowanie spotkania oraz jego zakończenie.  

 

 


