Raport ze spotkania przygotowawczego
do konferencji Open Space,
która odbędzie się 4 marca 2016 w Rzeszowie.
Zobacz jak możesz się przyłączyć!

Wydarzenia organizowane przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim
jako element projektu „Zaloguj się do działania”. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG. Partnerem projektu jest Gmina Strzyżów i islandzka firma Ildi.

Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2016 na Uniwersytecie Rzeszowskim, w Instytucie Nauk o Polityce.
Miało na celu wspólne wypracowanie angażującego tytułu przewodniego konferencji, która odbędzie się
4 marca, oraz zasad jej organizacji i promocji. W trzygodzinnym spotkaniu wzięły udział 23 osoby z różnych
środowisk lokalnych działających na rzecz młodzieży. Obecni byli m.in.: przedstawicielki i przedstawiciele
Urzędu Miasta, instytucji i placówek edukacyjnych, 3 sektora, administracji publicznej, jak również młodzież
szkolna i studenci. Spotkanie odbyło się na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego dzięki zaangażowaniu
dr Anny Pięty-Szawary i dr Anny Kołomycew. Spotkanie moderował Roman Warkocz i Aleksandra Chodasz.
Konferencja 4 marca będzie prowadzona w oparciu o metodę Open Space. Jest to metoda,
która ma partycypacyjny, otwarty charakter. Uczestniczki i uczestnicy już na etapie przygotowań są zaproszeni
do współtworzenia wydarzenia. Dlatego w czasie spotkania przygotowawczego grupa wypracowała tytuł
konferencji (jak pracowała mogą Państwo zobaczyć na następnych stronach):

„Młodzi przyszłości”

Osoby biorące udział w spotkaniu proponowały kto ich zdaniem „musi” być na konferencji – kogo chciałyby
i mogą zaprosić na wydarzenie. Uczestnicy i uczestniczki mogli też zaoferować swoją pomoc
przy współorganizacji wydarzenia.

Zaproszenie do współtworzenia konferencji jest cały czas
otwarte. W ramach inspiracji zachęcamy do zapoznania
się z przebiegiem spotkania i wynikami pracy grupy.
Mogą Państwo zapraszać na wydarzenie i/lub
zaangażować się w promocję i organizację. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z fundacją.
fundacja@dobrezycie.org tel. 609 08 13 13
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Jak przebiegała praca w trakcie spotkania?
Pracy
grupy
przyświecała
jedna
z
zasad
Open
Space.
„Wszyscy, którzy tu są, to właściwi ludzie” czyli pracuj, działaj z tymi, którzy są
na wyciągnięcie ręki. Jesteś we właściwym miejscu. Razem możemy więcej.
Na samym początku spotkania grupa przeniosła się w czasie… w przyszłość.
Wyobraziła sobie dzień po konferencji. Konferencji, która była taka jak uczestnicy i uczestniczki chcieli. W jej
trakcie spotykali interesujących ludzi i brały ważne dla siebie sprawy w swoje ręce. Uczestnicy i uczestniczki
zapisywali co w takim dniu, po udanej konferencji: robią, myślą, widzą, słyszą, czują.
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W drugim kroku uczestnicy i uczestniczki pracowali nad tytułem indywidualnie i w grupach. Każda z grup
mogła zaproponować jeden tytuł. Następnie odbyło się głosowanie nad zaproponowanymi tytułami:

Pomimo wyraźnego zwycięstwa jednego z tytułów, grupa zdecydowała się na dalszą pracę
nad wypracowaniem „naszego tytułu”. Ostatecznie grupa wybrała tytuł „Młodzi przyszłości”. Pozostałe
tytuły mogą zostać użyte jako podtytułu lub w treści zaproszenia na konferencję.
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Osoby biorące udział w spotkaniu proponowały kto ich zdaniem „musi” być na konferencji – kogo chciałyby
i mogą zaprosić na wydarzenie. Uczestnicy i uczestniczki mogli też zaoferować swoją pomoc
przy współorganizacji wydarzenia.
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Na koniec spotkania każdy mógł podzielić się
z innymi wrażeniami i przemyśleniami.

Za nami jeden bardzo ważny krok w stronę organizacji
konferencji pt. „Młodzi przyszłości”,
która odbędzie się 4 marca.
Przed nami jeszcze wiele do zrobienia.
Zapraszamy do współtworzenia!
Jeżeli chcą się Państwo przyłączyć prosimy o kontakt mailowy:
fundacja@dobrezycie.org
tel. 609 08 13 13

Autorem zdjęć jest Andrzej Łapkowski i Katarzyna Malec.
Zdjęcia flipchartów – Roman Warkocz.
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