
Bezpłatne szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym dotyczące 
ekomuzeum jako metody ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego re-
gionu, opartej na partnerstwie i mechanizmach ekonomii społecznej.

Na szkoleniu dowiesz się:
– jaki mamy pomysł na ekomuzeum w regionie;
– dlaczego warto stworzyć i działać w ekomuzeum;
– w jaki sposób ekomuzeum służy wzmacnianiu lokalnej tożsamości;
– jak ekomuzeum wpływa na rozwój zrównoważonej turystyki i promocji lokal-
nych produktów.

Podczas wyjazdu studyjnego do Ekomuzeum Dziedziny Dunajca:
– w praktyce poznsz proces budowania ekomuzeum;
– dowiesz się jak budować ofertę w ekomuzeum;
– posłuchasz i zobaczysz, jak działają w ekomuzeum podmioty reprezentujące 
różne sektory: NGO (np. koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i fundacje), 
samorządowy (np. domy kultury) i biznesowy.

Wśród prowadzących: Barbara Kazior z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.
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23.09 – szkolenie Świetlica Wiejska w Hucisku, godz. 10:00

26.09 – wizyta studyjna w Ekomuzeum Dziedziny Dunajca,
       wyjazd autokarem o godz. 7:00 spod sklepu w Hucisku.

Wspo
dziedzictwa

Dofinansowano w ramach programu 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

Realizator Partnerzy

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje 
na www.plenerownia.com



W  SIECI
EKOMUZEUM
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i prezentacji lokalnego dziedzictwa”

PROGRAM

23.09 – szkolenie Świetlica Wiejska w Hucisku, godz. 10:00

TWORZENIE EKOMUZEUM

10:00 – 10:30 Powitanie uczestników, prezentacja celów i programu szkolenia

10:30 – 11:00 Prezentacja uczestników szkolenia

11:00 – 12:00 Co to jest ekomuzeum? – prezentacja

12:00 – 12:15 Przerwa

12:15 – 13:00 Po co tworzyć ekomuzeum w regionie?

13:00 – 13:30 Przerwa

13:30 – 15:00 Analiza zasobów dziedzictwa

15:00 – 15:15 Przerwa

15:15 – 16:45 Spacer badawczy po Hucisku 

26.09 – wizyta studyjna w Ekomuzeum Dziedziny Dunajca,

      wyjazd autokarem o godz. 7:00 spod sklepu w Hucisku.

9:00 – 11:00

1. Spotkanie z Natalią Niemiec – koordynatorem Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

PREZENTACJA: przedstawienie procesu budowania ekomuzeum, jego zakres, cele, 

oferta i sposób zarządzania + czas na pytania i odpowiedzi.



2. Spotkanie z Krystyną Milaniak – Dyrektorką Gminnego Centrum Kultury w Niedzi-

cy – członkiem ekomuzeum. Krótkie wprowadzenie do kultury Spisza i współpracy 

centrum kultury z ekomuzeum z ofertą warsztatową, zwiedzanie bacówki edukacyj-

nej, poczęstunek: kawa, herbata, woda i coś słodkiego regionalnego.

11:15 – 13:00 Rejs Gondolą z Niedzicy

Kawa+herbata u Ani Wojtaszek – właścicielki gondoli połączone z historią prowa-

dzenia rodzinnego biznesu i współpracy ponad 20 letniej w branży turystycznej nad 

Jeziorem Czorsztyńskim.

13:30 – 14:45 Obiad połączy z historią tworzenia miejsca: Gościniec H.A.T.A. – spo-

tkanie z Helenką Szewczyk

15:00 – 16:10 Bycza Obora we Frydmanie - spotkanie z Magdą Dudas. Historia two-

rzenia oferty warsztatowej przez Stowarzyszenie Frydmański Sypaniec, zaczynając 

od stajni z bykami), degustacja lokalnego chleba wypiekanego w Byczej Oborze.

16:20 – 17:30 Żywioły Natalii Niemiec – wypożyczalnia rowerowa prowadzona przez 

kobietę. Historia biznesu oparta o budowę dużej inwestycji ścieżki rowerowej połą-

czonej we współpracę biznesową w ekomuzeum.

17:45 – 19:00 KGW w Maniowach – oferta gospodyń, jak z kobiecej determinacji 

powstała izba regionalna, oferta warsztatowa i lokalne centrum kultury (zespoły re-

gionalne dziecięce) - spotkanie z kobieta „orkiestra” Katarzyną Dobrzyńską.
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