Narodowy Instytut Dziedzictwa
zaprasza na konferencję

Wspólnie dla dziedzictwa
11 grudnia 2017 r.
Warszawa, Centrum Kreatywności Targowa,
ul. Targowa 56
Coś bierzemy, coś dajemy… czym jest wolontariat? Dlaczego warto się w niego angażować?
Czy jest szansą dla dziedzictwa? Co daje wolontariuszom, instytucjom, organizacjom?
Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na konferencję podsumowującą dotychczasowe doświadczenia zebrane
w ramach Programu dotacyjnego „Wolontariat dla dziedzictwa”. Konferencja będzie okazją do spotkania ludzi,
którzy dostrzegają wartość idei wolontariatu dla dziedzictwa. Możliwością wymiany doświadczeń i pokazania
dobrych przykładów – po to, aby zachęcić do intensywnego włączania się w wolontariat na rzecz dziedzictwa.
Szansą pokazania, że praca wolontariusza jest nie tylko ważnym wkładem na rzecz dobra wspólnego ale także
niezapomnianą przygodą, wartościową lekcją i olbrzymim kapitałem zdobytych doświadczeń. Zapraszamy!

Program:
Dzień I

10:30 – rejestracja uczestników
11:00 – rozpoczęcie konferencji, przywitanie
• Prof. Małgorzata Rozbicka – Dyrektor Narodowego Instytutu
Dziedzictwa
• Anna Kozioł – kierownik Zespołu ds. organizacji kształcenia
i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie NID

11:15 – podsumowanie Programu dotacyjnego „Wolontariat
dla dziedzictwa”
• Małgorzata Zielińska – koordynator Programu

11:25 – projekcja filmu „Powód do dumy”
11:35 – „Wolontariat dla dziedzictwa” – okiem reportera
• Aleksandra Chabiera – Narodowy Instytut Dziedzictwa
• Olga Gitkiewicz – Instytut Reportażu

11:50 – panel dyskusyjny
Temat: Wolontariat dla dziedzictwa – bariery, szanse, wyzwania
• Bartosz Skaldawski – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu
Dziedzictwa
• Rafał Bałaś – Fundacja Energia Społeczna

Prosimy o zgłaszanie się do dn. 27 listopada 2017 r.
poprzez formularz rejestracja.zabytek.pl

Marta Kukowska – ekspert w zespole „Programu rozwoju
wolontariatu – Korpus Solidarności” przy Pełnomocniku Rządu
do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania
• Izabella Engel – Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”
• Stanisław Januszewski – Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

13:00 – obiad
14:00 – prezentacje projektów realizowanych w ramach
Programu dotacyjnego „Wolontariat dla dziedzictwa
15:00 – przerwa kawowa
15:30 – warsztaty World Cafe
Tematyka zajęć: edukacja, upowszechnianie wiedzy
o dziedzictwie, zarządzanie projektami, współpraca
z wolontariuszami
17:15 – podsumowanie i zakończenie konferencji
17:30 – kolacja

Dzień II

11:00 – dla chętnych – opcjonalnie:
• zwiedzanie Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie
• zwiedzanie Muzeum Warszawskiej Pragi

