
 

 
 

 

Byliśmy z wizytą u naszego partnera we Francji.  

 

 

   

 

W dniach 26 kwietnia – 1 maja 2016 r. we Francji, w Beaumarchés odbyło się drugie 

międzynarodowe spotkanie partnerów projektu „Dla młodzieży i z młodzieżą odkrywamy 

świat”. Spotkanie zorganizowane było przez placówkę  francuską Complexe de Pagès 

(Ecole de Pagès) w Beaumarchés . 

W spotkaniu udział wzięli ze strony polskiej (lidera projektu): Zarząd Fundacji oraz Pani 

Małgorzata Jas -  ekspert, trener współpracujący z Fundacją w realizacji jej statutowych 

celów a także Pani Urszula Wiklińska -  wychowawca – terapeuta Niepublicznego 

Młodzieżowego  Ośrodka w Węgrzynowie. Ze strony francuskiej w spotkaniu wzięli 

udział: dyrekcja placówki Complexe de Pagès (Ecole de Pagès), pracownicy, nauczyciele, 

edukatorzy w/w instytucji, a także lokalne władze (Mer Gminy Beaumarchés)  

i przedstawiciele lokalnej prasy,  

Podczas spotkania omówiliśmy szczegółowo: 

1. Postępy w projekcie. 

2. Działania ewaluacyjne. 

3. Działania upowszechniające projekt. 

4. Programy szkoleń, które będą realizowane w lipcu i sierpniu 2016 r. we Francji  

i w Polsce (C1, C2). 

5. Wstępny program spotkań młodzieży w 2017 r. 

Opracowany został plan programu szkoleń osób pracujących z młodzieżą, dyskutowano 

nad  strukturą indywidualnych programów dla młodzieży, z uwzględnieniem specyfiki 

każdej z organizacji. Zaplanowane zostały działania upowszechniające realizację projektu.  

Został wyznaczony termin dwóch spotkań młodzieży poprzez komunikator internetowy – 

Skype: 17.05.2016r. i 14.06.2016r., godz.15.00. 

Założono, że promocja projektu i jego rezultatów będzie odbywać się m.in. poprzez 

upowszechnianie wśród innych instytucji (m.in. w regionie Gers, we Francji oraz woj. 

świętokrzyskim, w Polsce), w społeczności lokalnej, podobnych ośrodkach/placówkach 

(m.in. placówkach opiekuńczo - wychowawczych, ośrodkach wychowawczych dla 



młodzieży, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii), wśród decydentów, informacje 

przekazane zostaną lokalnej władzy (radni), mediom. 

Spotkanie było także okazja do poznania okolicy. Po zakończeniu prac w projekcie 

odwiedziliśmy słynne na świecie sanktuarium w Lourdes.  

Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze.  

Ze spotkania zrobiona została dokumentacja fotograficzna. 

 

Zarząd Fundacji 

Koordynator merytoryczny projektu – Emilia Wojdyła 
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