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Konferencja i giełda kontaktów 
 

Polsko-niemiecka współpraca w regionie nadgraniczny m –  
doświadczenia i szanse 

 
14.04.2011 w godz. 10.00-16.00 

 
Collegium Polonicum 
ul. Ko ściuszki 1, Słubice 

 
 
 
Konferencja skierowana jest do osób i instytucji po obu stronach Odry mających już doświadczenie we 
współpracy z partnerami z sąsiedniego kraju jak i również do tych, którzy szukają partnerów do 
współpracy lub potrzebują wsparcia w nawiązaniu partnerstwa.  
Nasz projekt „razem - zusammen - regionalna siec wspólpracy miedzy kulturami – regionales Netzwerk für 
interkulturelle Zusammenarbeit" oferuje możliwość otrzymania wsparcia i pomocy w zakresie 
nawiązywania kontaktów poprzez doradztwo, szkolenia jak i spotkania informacyjne po obu stronach 
Odry. 
Partnerami w tym projekcie są: Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” i RAA 
Brandenburg Niederlassung Frankfurt(Oder). 
 
Konferencja ma na celu wymianę informacji na temat znaczenia członkostwa w sieci współpracy w 
regionie nadgranicznym, jakie możliwości stwarza współpraca w takiej sieci oraz jak można 
zorganizować ją efektywnie. 
 
 

Program: 
 
  9.30 Uhr   przybycie uczestników, kawa 
 
10.00 Uhr   powitanie i przedstawienie parnerów w projekcie 
 
10.30 Uhr  przedstawienie projektu „razem - zusammen - regionalna sieć współpracy między 

kulturami – regionales Netzwerk für interkulturelle Zusammenarbeit", Anita 
Kumecka; RAA Brandenburg 

 
10.50 Uhr  Referat: Praca w sieci współpracy – doświadczenia, szanse i uwagi, Robin 

Kendon, Demos Brandenburg 
 
12.00 Uhr  wymiana doświadczeń między uczestnikami 
 
12.30 Uhr  obiad 
 
13.30 Uhr  World Cafe` - giełda kontaktów 

moderacja Krzysztof Gluth, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum i Angela 
Fleischer-Wetzel, RAA Brandenburgung  

 
15.30 Uhr  Podsumowanie dnia 
 
16.00 Uhr  Zakończenie  
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Zapraszamy do udziału w konferencji. Zgłoszenia prosimy przesyłać: 
 

- Anita Kumecka, RAA Brandenburg 

e-mail   a.kumecka@raa-brandenburg.de 

fax:  0049 335-5009663 

poczta:  RAA Brandenburg   Postfach 1344, 15203 Frankfurt(Oder) 

 

- Krzysztof Gluth, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum 

e-mail  k.gluth@fundacjacp.pl  

fax:  95 75 92 444 

poczta  Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice 

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 07.04.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


