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Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach. 

Oferta programowa: 

 

Szkolenia (jednodniowe 8 – godzinne) 

1. „Produkt lokalny szanse i wyzwania” – 14.01.2014r 

2. „Tradycje lokalne – rekonstrukcja, promocja, edukacja” – 18.02.2014r 

3. „Orkiestra dęta - lokalną marką(sposoby promocji i pozyskiwania funduszy  

na rzecz orkiestr dętych)  - 27.03.2014r 

4. „Warsztaty edukacji globalnej” – 15.04.2014r 

5. „Odkrywanie tajemnic okolicy – questing” – 16.05.2014r 

6. „Ekomuzeum – żywa kolekcja naturalnego i kulturowego dziedzictwa” – 20.05.2014r 

7. „Kreowanie marki lokalnej poprzez tworzenie gier planszowych” – 17.06.2014r 

8. „Współpraca modelowa – warsztaty budowania partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich” – 26.06.2014r 

9. „Digitalizacja źródeł do historii lokalnej i edukacji historycznej” – 07.07.2014r 
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3 Szkolenia (dwudniowe, po 16 godzin na każde szkolenie) 

„Szkolenie z zakresu obsługi komputera, połączone z obsługą platformy e – learningowej”* 
*terminy w trakcie ustalenia 

 

Kursy (30 godzin, w podziale na 5 dni po 6 godzin dziennie) 

1.„Warsztat pracy historyka – badacza historii lokalnej” -  

10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02.2014 

2 „Ojczyzny bliższe. Warsztaty z dziedzictwa kulturowego poświęcone digitalizacji źródeł do 

historii lokalnej i edukacji historycznej” – 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03.2014 

3.”Tradycje lokalne – rekonstrukcja, promocja, edukacja”-

3.03,11.03,19.03,28.03,31.03.2014r 

 

Szkolenie e-learningowe  

1.„Tworzenie i działalność organizacji pozarządowej, podstawy prawne”* 
*termin w trakcie ustalenia 

 

2. „Warsztat pracy historyka – badacza historii lokalnej”* 
*termin w trakcie ustalenia 

 

 

Bezpłatne doradztwo prawne i księgowe dla beneficjentów ( siedziba MultiCel) 

Doradztwo księgowe: poniedziałek – 16.00 – 20.00 

Doradztwo prawne: wtorek – 15.00 – 19.00 

Wizyty studyjne 
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Beneficjenci: 

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, uczniów szkól gimnazjalnych, 

nieformalne zrzeszenia społeczne,  osoby zaangażowane w życie swoich wsi, promujące eko 

– rozwój, przedsiębiorczość wiejską, kulturę i tradycję lokalną oraz rozwój społeczeństwa 

informacyjnego,. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy także przedstawicieli szkół, 

bibliotek, parafii, orkiestr dętych, zespołów 

ludowych. 

 
 
 
 
Nasze Centrum Szkoleniowe 
 
 

 
 
 

 
            

 


