
 

 

 

 

 

Szkolenie programu Oby Młodzież! 
18-19 października 2019 r., Wilga  

 

Serdecznie witamy! 

Drodzy Uczniowie i Uczennice! Drodzy Opiekunowie i Opiekunki zespołów projektowych, 

Bardzo cieszymy się, że już niedługo zobaczymy się na pierwszy szkoleniu. Jednocześnie 

chcemy jeszcze raz podziękować i pogratulować, że zdecydowaliście się na udział w 

programie Oby Młodzież. Życzymy dużo satysfakcji z projektowych wyzwań!  

 

Mamy nadzieję, że to spotkanie pomoże Wam lepiej zrozumieć specyfikę i zasady programu 

oraz przygotuje do pracy nad własnymi projektami już w szkole. Podczas szkolenia poznacie 

także swoich mentorów i mentorki. Będziemy pracować w dwóch grupach w ścieżkach 

tematycznych „Sztuka Zaangażowania” i „Młodzi w Akcji ”. Poniżej znajdziecie program.  

 

Gdzie odbędzie się szkolenie? 

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Wilga https://wilga.ceo.org.pl/ 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a w trakcie jego trwania zapewniamy wyżywienie                                   

i zakwaterowanie. Oferujemy posiłki wegetariańskie1, z wyjątkiem osób, których opiekunowie 

zgłosili inne potrzeby. W ośrodku są ręczniki.  Zapewnimy także dojazd do ośrodka autokarem 

z PKiN. Autokar będzie czekał na Was od godziny 10.20. Jedziecie do nas z różnych zakątków 

Polski, mamy informacje, że nie wszyscy będą punktualnie, poczekamy na niektóre zespoły.  

 

Do zobaczenia w piątek   

Monika Prus - koordynatorka programu 

Anna Mitura, Mateusz Wojcieszak, Maja Dobiasz – Krysiak  

Małgorzata Minchberg  

- zespół trenerski i mentorski  

 

 

                                                           
1 W myśl zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji podczas szkolenia proponujemy posiłek wegetariański. 

Dzięki temu nasze spotkanie będzie bardziej neutralne dla środowiska. Pragniemy inspirować do zmiany nawyków żywieniowych, 
prezentując dietę wegetariańską jako smakowitą i różnorodną.  

https://wilga.ceo.org.pl/


 

Ramowy program szkolenia: 

Piątek 18.10.2019 
10:20  Zbiórka i wyjazd autokaru z Warszawy (ok.10:40) 
12:00 Zakwaterowanie w Ośrodku Wilga, przerwa kanapkowa  
12:30 Spotkanie z Opiekunami i Opiekunkami zespołów  
13:00 -14:00 Integracja i zasady pracy w programie dla wszystkich w jednej sali 
14:00 - 15:00  Obiad  
15:00  - 17:00  Wprowadzenie do ścieżek tematycznych – oddzielnie zespoły „Sztuka 

Zaangażowania” i „Młodzi w Akcji”  
Przebieg programu, formalności – Opiekunowie/Opiekunki (oddzielnie) 

17:00 – 17:30  Przerwa kawowa  
17:30 - 19:00  Kontynuacja pracy w ścieżkach tematycznych  
19:00  Kolacja  
20:00 -21:30  Kawiarenka gier  

Sobota 19.10.2019  
7:30 - 8:30 Śniadanie  
8:30 - 10:00  Symulacje projektu w ścieżkach tematycznych „Sztuka Zaangażowania” i 

„Młodzi w Akcji” – Zespoły i Opiekunowie 
10:00 - 10:15   Przerwa kawowa  
10:15 - 11:45 Kontynuacja pracy w ścieżkach tematycznych, podsumowanie  Zespoły i 

Opiekunowie 
11:45- 12:00 Przerwa na pakowanie  
12:00 – 12:30   Zakończenie dla obu grup razem  
12:30 -  13:00 Obiad i wyjazd do Warszawy 

 

Miejsce podstawienia autokaru, czerwona strzałka (obok Baru pod Iglicą, na 

miejscy postojowym dla autokarów i busów od strony ul. Świętokrzyskiej): 

 

 

 


