Sdružení Krajina
ve spolupráci se sdružením Ctibořská náves
srdečně zvou na

Setkání organizací zapojujících se do péče o přírodu
v sobotu 27. února 2016
od 10:00 hodin
v prostorách bývalé školy ve Ctiboři na Pelhřimovsku
(Ctiboř 36 - https://mapy.cz/s/qeXg)

Setkání se již stalo tradicí a jeho smyslem je podělit se o radosti i starosti, která nám naše činnost
přináší a podpořit vzájemnou spolupráci.
Program letošního setkání bude rozdělen na dvě části:
1. část – bude klasickým setkáním neziskových organizací, kde bychom chtěli probírat zejména
následující témata:
- zhodnocení akcí pro veřejnost v rámci projektu Obyvatelé pro přírodu Vysočiny,
pořádaných ve spolupráci Sdružení Krajina a řady dalších organizací
- krátká prezentace dalších výsledků projektu Obyvatelé pro přírodu Vysočiny
- jak dál s podporou drobných akcí pro veřejnost, jaké jsou možnosti
2. část – bude setkáním sekce životního prostředí KOUSu (koordinačního uskupení neziskovek v
kraji Vysočina)
- součástí bude volba zástupců do KOUS a komisí Kraje Vysočina, diskuze o možné
spolupráci v rámci sekce KOUS
Budeme rádi, když přispějete k diskusi svými názory a zkušenostmi. Pokud jste v uplynulém roce
pořádali nějakou zajímavou akci pro veřejnost, uvítáme i Vaši prezentaci na toto téma. V
návratce prosím uveďte, zda chcete na setkání mít nějakou prezentaci.

Projekt Obyvatelé pro přírodu Vysočiny - podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz

Program setkání:
9:45 – 10:00 sraz účastníků
10:00 – 10:10 zahájení – úvodní zdravice, info o programu setkání
10:10 – 10:30 prezentace hostitele – Ctibořská náves
10:30 – 11:45 setkání NNO (1. část programu): akce pro veřejnost, projekt Obyvatelé pro
přírodu Vysočiny – prezentace Sdružení Krajina + diskuse
11:45 – 12:00 přestávka na kávu
12:00 – 12:45 prezentace jednotlivých organizací (dle zájmu), diskuse nad dalšími
tématy
12:45 – 13:30 oběd
13:30 – 15:00 setkání sekce ŽP KOUSu (2.část programu): volba
zástupců do KOUS a komisí Kraje Vysočina,
diskuze o možné spolupráci v rámci sekce KOUS
po 15:00

dle zájmu: pokračování diskuse, volný program

Časový harmonogram lze podle zájmu účastníků akce na místě upravit.
Pokud máte zájem o účast na setkání, vyplňte prosím návratku a zašlete do 21. února 2016
na e-mailovou adresu: mastera@sdruzenikrajina.cz.
Účast na akci je bezplatná, budeme asi vybírat jen drobný příspěvek na oběd, který bude
zajištěn organizátory, stejně jako další drobné občerstvení.
Další info na uvedené e-mailové adrese nebo na tel: 732 877 955.

Návratka:
Hlásíme se na setkání organizací zapojujících veřejnost do péče o přírodu, která se koná v sobotu
27. února 2016 ve Ctiboři.
Název a adresa organizace:
Počet a jména přihlášených osob:

Kontaktní údaje: e-mail, telefon
Na setkání chci prezentovat příspěvek:

ano (jaký?)

ne
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