
LEADERfest 2023

Workshopy 8. 6. 2023

Vyberte si z nabídky workshopů ve čtvrtek 8. 6. 2023. Na
worshop se přihlašujte prostřednictvím registračního
formuláře na webu www.leaderfest.cz, kapacita míst je
omezena.

Workshopů je připraveno celkem 6 se zaměřením na různá
témata. První blok workshopů proběhne ve čtvrtek dopoledne
a druhý blok ve čtvrtek odpoledne.



blok workshopů
10:00–11:30

1.

Místo konání: Opatské sály
a Kreslírna

1) Společně pro přírodu

2) Regionální rozvoj a spolupráce

3) Destinace bez hranic?

4) Spolupráce jako součást vzdělávání?

5) Komunitní energetika

6) Aspekt spolupráce v sociální oblasti



2. blok workshopů 
    14:30–16:00

Místo konání: Opatské sály
a Kreslírna

1) Společně pro přírodu

2) Regionální rozvoj a spolupráce

3) Destinace bez hranic?

4) Spolupráce jako součást vzdělávání?

5) Komunitní energetika

6) Aspekt spolupráce v sociální oblasti



1) Společně pro přírodu
Workshop s názvem "Společně pro přírodu" nabídne

vhled do činností organizací, které se jakýmkoliv

způsobem podílejí na udržitelném rozvoji životního

prostředí nejen na Broumovsku.

 

2) Regionální rozvoj a spolupráce
V průběhu workshopu "Regionální rozvoj a

spolupráce" budete mít možnost seznamit se s

příklady dobré praxe při vytváření regionálních sítí a

spolupráci místních subjektů.

3) Destinace bez hranic?
Každá destinace má své jasně vymezené hranice, ale

snahou je, abychom komunikovali právě i přes tyto

hranice - hranice státní i hranice turistických oblastí.

Právě na toto se bude zaměřovat workshop s názvem

"Destinace bez hranic?".

 

Témata workshopů 



4) Spolupráce jako součást vzdělávání?
Je spolupráce ve vzdělávání důležitá? Vzdělává nás

spolupráce? Na tyto otázky se Vám pokusí dát

odpověď prezentující v rámci workshopu "Spolupráce

jako součást vzdělávání?".

5) Komunitní energetika
Co může přinést spolupráce aktérů v regionech v

oblasti energetiky? To se dozvíte na workshopu s

názvem "Komunitní energetika".

6) Aspekt spolupráce v sociální oblasti
Spolupráce napříč sektory i oblastmi je důležitá a

zároveň přínosná. Zkušenosti z praxe o tom

vypovídají nejvíce, proto si přijďte poslechnout

prezentující na workshop "Aspekt spolupráce v

sociální oblasti".

 

Témata workshopů 


