
a vidéki civil szervezetben dolgozó nő;
az üzletasszony, a vállalkozó    

Program
13:00 Megnyitó - Jacek Skórka, A Brama Karpat (Kárpátok Kapuja) Alapítvány elnöke (Lengyelország)
13:15 A modern vidéki nő 
          Előadó: Iwona Woch, Zielone Bieszczady (Zöld Besszádok) Helyi Akciócsoport
          Kétféle női tevékenység:

 Kérdések és válaszok az előadás után

14:15 - 15 perces szünet
14:30 A vidéki területek szocio-gazdasági fejlődése  - ifjúsági civil szervezetek
      Előadó: Adrianna Urban - Társadalmi-gazdasági Tevékenységek Koordinációs és Támogatási Központ.
          Kérdések és válaszok az előadás után.
15:30 Zárás

Kérjük, regisztráljon a Webináriumra az alábbi űrlap kitöltésével 2021. április 22-ig. Az esemény előtt legkésőbb egy nappal küldjük a
csatlakozás technikai részleteit. Regisztráció itt: https://forms.gle/smjbwbQDCTe7SE5B6

Csatlakozzon online Zoom webináriumunkhoz, és ismerkedjen meg két civil szervezet jó gyakorlatával a Kárpátok lengyelországi térségéből.
A program lengyel nyelven zajlik, magyar, ukrán és szlovák tolmácsolást biztosítunk. 

KÁRPÁTOK
TÉRSÉGÉNEK 
CIVIL PLATFORMJA

CIVIL INNOVÁCIÓ
VIDÉKI SZERVEZETEK JÓ GYAKORLATAI A KÁRPÁTOK TÉRSÉGÉBŐL

2021. április 23.  13.00-15.30

Előadóink:

A programot a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatja. .

Iwona Woch
A Zielone Bieszczady Helyi Akciócsoport elnöke, helyi aktivista.

A Zielone Bieszczady Helyi Akciócsoport 2008-ban alakult. Ez a
három szektor közötti partnerség összehozza a gazdasági, a
közszféra és a szociális szféra képviselőit. 2015 júniusa óta 7
közösségben működik a Bieszczady, a Lesko és Sanok járások
területén. Ezt a régiót, a Kárpátaljai vajdaságot Lengyelországhoz
képest tiszta környezet, elmaradottság, nagymértékű
munkanélküliség, kis számú lakosság és nagy erdős területek
jellemzik. A terület egyediségét a lenyűgöző kulturális sokszínűség és
a sokféle nemzetiség adja. 
A szervezet célja, hogy aktivitásokat generáljon a vidéki területek
növekedése és fejlődése érdekében, pl. felkarol olyan
kezdeményezéseket, amelyek a társadalmi aktivitást, a vidéki régió
népszerűsítését, és a helyiek támogatását célozzák. 

Adrianna Urban
A Társadalmi-gazdasági Tevékenységek Koordinációs és
Támogatási Központ elnöke 

A Társadalmi-gazdasági Tevékenységek Koordinációs és
Támogatási Központja egy fiatal szervezet, amely 2018-
ban alakult. A szervezet tevékenységei: a civil társadalom
fejlesztése, intézmények és társadalmi szervezetek,
valamint a szociális gazdaság fejlesztése. Egyebek
mellett, tevékenységeinek középpontjában a gazdasági,
szociális és kulturális kezdeményezések támogatása áll,
valamint a turizmus és a szabadidős sport népszerűsítése
a helyi lakosok körében, beleértve a gyerekeket és a
fiatalokat, továbbá a régió természeti környezetének és
kulturális örökségének védelme.


