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Półwysep Wądzyn (pow. brodnicki)

Rejestracja uczestników. 
Otwarcie Forum. 
Dzielnicowy Dom Kultury Węglin (Lublin).  
„Dom Otwarty” Instytucja kulturalna tworzona wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami.  
Program „Dzielnice Kultury”, „Młodzież Inspiruje Dzielnice”, „Miejsce Spotkań” - wsparcie  
Ukrainek i Ukraińców. 
Praca lidera ze społecznością lokalną.
Obiad.
Pokłady Kultury - miejski program edukacji kulturalnej w Bytomiu.  
Jak wyznaczyć wspólne cele edukacji i kultury?
Osobowość lidera a sposoby pracy z zespołem.
Przerwa kawowa.
Sieciowanie instytucji kultury na poziomie regionu i powiatu.
Dobre praktyki: warsztaty odbywające się równolegle: 
Instytucja kulturalna tworzona wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami – krok po kroku. 
Sieciowanie, czyli jak współpracować z lokalnymi partnerami (samorządem, ngo, instytucjami). 
Liberatura - animacja poprzez sztukę - literaturę.
Warsztaty odbywające się równolegle: 
Od pomysłów do projektów.  Jak pozyskać środki zewnętrzne na działania lokalne? 
Przestrzeń (publiczna) dla animacji kulturowej. 
Jak zorganizować wielokulturowe zajęcia dla dorosłych i dla dzieci.
Kolacja.
Rozmowy kuluarowe.

Śniadanie.
LITEROBRAZKI - największy regionalny festiwal literacki dla dzieci. Animacja poprzez festiwal. 
Programy CEO jako wsparcie nowoczesnej Edukacji.
Dobre praktyki. Warsztaty odbywające się równolegle:
Animowanie społeczności wiejskich (Lipinki).
Jak włączać osoby niepełnosprawne w życie lokalnej społeczności?  
Jak zaplanować projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego? 
Streetworking – animacja w przestrzeni miejskiej (blokowiska, podwórka).
Zakończenie forum - podsumowanie.
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I FORUM PRAKTYKÓW ANIMACJI  
I EDUKACJI KULTUROWEJ

NOWE WSPÓŁRZĘDNE
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PATRONI  
MEDIALNI:

Miejsca realizacji Camp Artów:
Brodnica / Chełmno / Chełmża / Więcbork

20
22

E-mail:  laboratoriumkultury@mck-bydgoszcz.pl

Nowe 
Współrzędne — 
Terenowy Dom 
Kultury

Spotkanie z Partnerami
Termin:  18.08.2022

GodzinA:  17:00

Miejsce:  Chełmiński Dom Kultury, 
 ul. Dworcowa 40a, Chełmno

Zapraszamy do współpracy nauczycieli, pracowników 
instytucji kultury, bibliotek, ngo, artystów, animatorów 
i edukatorów przy realizacji lokalnych Camp Artów.

Osoby i instytucje chcące wziąć udział w spotkaniach przygotowujących lokalne 
projekty Camp Artów prosimy o przesłanie zgłoszenia na maila.

partner: Partnerzy terenowi: patroni medialni:PATRONAT  
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