
WYJAZDY STUDYJNE 

1. organizacja dwudniowego wyjazdu studyjno – szkoleniowego dotyczącego dobrych 

praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego na przykładzie produktu lokalnego 

dla 30 osób zainteresowanych tematem produktów lokalnych 

 

Program wyjazdu: 

- poznanie produktów tradycyjnych danego miejsca - odwiedziny u wytwórców produktów 

lokalnych np. pobyt w gospodarstwie ogrodniczym połączony z degustacją, prezentacja 

połączona z prelekcją dot. doświadczeń w zakresie wytwarzania i certyfikacji, sieciowania 

produktów lokalnych - min. 2 miejsca, 

- wizyta edukacyjna w winnicy, połączona z degustacją, prezentacja połączona z prelekcją 

dot. doświadczeń w zakresie wytwarzania i certyfikacji, sieciowania produktów lokalnych 

- udział w warsztatach, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w 

przygotowaniu produktu tradycyjnego/lokalnego 

- wizyta w miejscach związanych z produktami lokalnymi np. izba tradycji, izba regionalna – 

min. 2 miejsca 

- kolacja integracyjna (w tym danie gorące i przystawki zimne, napoje zimne i gorące)  

 

W ramach zadania: 

- zostanie zapewniony transport grupy (na miejsce, podczas pobytu, powrót) – maksymalna 

odległość od Radzynia Podlaskiego 200 km w jedną stronę, autokar/bus (wyposażony w 

klimatyzację i ogrzewanie, oraz miejsce na bagaż podręczny), 

- zostanie zapewnione pełne wyżywienie dla 30 uczestników: 1 śniadanie w formie bufetu 

szwedzkiego, 2 obiady (każdy składający się z 2 gorących dań: zupy i drugiego dania 

mięsnego oraz napojów), 1 kolacja j.w., przerwy kawowe składające się z kawy, herbaty, 

wody, soku i ciastek oraz degustacje produktów lokalnych j.w.,  

- zostaną zapewnione noclegi dla 30 uczestników w pensjonacie/gospodarstwie 

agoturystycznym/innym tego typu obiekcie w pokojach max 3-osobowych oraz 3 pokoje  

jednoosobowe, z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, z dostępem do wi-fi,  

- zostaną zapewnione bilety wstępu do obiektów,  

- na miejscu zostanie zapewniona osoba, która będzie pełniła rolę „opiekuna-pilota-

przewodnika” grupy 

- ubezpieczenie NNW dla uczestników 

 

 

2. organizacja trzydniowego wyjazdu studyjno – szkoleniowego dotyczącego dobrych 

praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego na przykładzie działalności 

organizacji pozarządowych w lokalnym środowisku skierowanego do 20 przedstawicieli 

ngo, lokalnych liderów, osób aktywnych w lokalnym  środowisku 

 

Program wyjazdu: 

 - wizyta/spotkanie z przedstawicielami organizacji - wymiana doświadczeń, prezentacja 

interesujących zrealizowanych/realizowanych projektów – min. 3,  



- szkolenie w wymiarze 16 godzin: 

Podczas szkolenia zostanie poruszona następująca problematyka dotycząca umiejętności 

interpersonalnych: cechy skutecznego lidera, kierowanie zespołem, sposoby rozwiązywania 

konfliktów w grupie. Zastosowane zostaną metody aktywizujące/gry/symulacje/testy. 

Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany i doświadczony wykładowca, który ma  

przepracowane min. 200 godz.  szkoleniowych z lokalnymi liderami. 

- kolacja integracyjna (w tym danie gorące i przystawki zimne, napoje zimne i gorące) 

 

W ramach zadania: 

- zostanie wynajęta wyposażona w rzutnik i flipchart sala szkoleniowa mieszcząca swobodnie 

ok. 20 osób,  

- zostanie zapewniony transport grupy (na miejsce, podczas pobytu, powrót) – maksymalna 

odległość od Radzynia Podlaskiego 200 km w jedną stronę, autokar/bus (wyposażony w 

klimatyzację i ogrzewanie, oraz miejsce na bagaż podręczny), 

- zostanie zapewnione pełne wyżywienie dla 20 uczestników: 2 śniadania w formie bufetu 

szwedzkiego, 3 obiady (każdy składający się z 2 gorących dań: zupy i drugiego dania 

mięsnego oraz napojów), 2 kolacje (jedna j.w), przerwy kawowe składające się z kawy, 

herbaty, wody, soku i ciastek 

- zostaną zapewnione noclegi dla 20 uczestników w pensjonacie/gospodarstwie 

agoturystycznym/innym tego typu obiekcie w pokojach max 3-osobowych oraz 3 pokoje  

jednoosobowe, z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, z dostępem do wi-fi, 

- ubezpieczenie NNW dla uczestników 

 

3. organizacja dwudniowego wyjazdu studyjno – szkoleniowego dotyczącego dobrych 

praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego skierowanego do 25 osób -

kierowników zespołów ludowych śpiewaczych, przewodniczących Kół Gospodyń 

Wiejskich  

 

Program wyjazdu: 

- wizyta w miejscu, gdzie wystąpią zespoły ludowe śpiewacze – min. 3, które są zespołami 

aktywnymi mającymi doświadczenie w organizacji i realizacji imprez typu przeglądy, 

festiwale, koncerty 

- wizyta w miejscu/miejscach, gdzie funkcjonują Koła Gospodyń Wiejskich, które działają 

aktywnie w swoim środowisku – min. 3 KGW 

- kolacja (w tym danie gorące i przystawki zimne, napoje zimne i gorące) integracyjna z 

występami zespołów ludowych śpiewaczych 

- szkolenie w wymiarze 12 godzin: 

Podczas szkolenia zostanie poruszona następująca problematyka dotycząca umiejętności 

właściwego kierowania grupą, zespołem ludzi: cechy skutecznego lidera, style kierowania 

zespołem, sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie. Zastosowane zostaną metody 

aktywizujące/gry/symulacje/testy. Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany i doświadczony 

wykładowca, który ma  przepracowane min. 200 godz. szkoleniowych z lokalnymi liderami. 

 

W ramach zadania: 



- zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników – grupy docelowej,  

- zostanie zapewniony transport grupy (na miejsce, podczas pobytu, powrót) – maksymalna 

odległość od Radzynia Podlaskiego 200 km w jedną stronę, autokar/bus (wyposażony w 

klimatyzację i ogrzewanie, oraz miejsce na bagaż podręczny), 

- zostanie zapewnione pełne wyżywienie dla 25 uczestników: 1 śniadanie w formie bufetu 

szwedzkiego, 2 obiady (każdy składający się z 2 gorących dań: zupy i drugiego dania 

mięsnego oraz napojów), 1 kolacja j.w., przerwy kawowe składające się z kawy, herbaty, 

wody, soku i ciastek),  

- zostanie zapewniony 1 nocleg dla 25 uczestników w pensjonacie/gospodarstwie 

agoturystycznym/innym tego typu obiekcie w pokojach max 3-osobowych oraz 3 pokoje  

jednoosobowe, z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, z dostępem do wi-fi 

- na miejscu zostanie zapewniona osoba, która będzie pełniła rolę „opiekuna-pilota-

przewodnika” grupy,  

- ubezpieczenie NNW dla uczestników 

 

 

4. organizacja jednodniowego wyjazdu studyjnego dotyczącego dobrych praktyk w 

zakresie wykorzystania potencjału lokalnego skierowanego do 50 osób. Wyjazd ma na celu 

ukazanie sposobów „wykorzystania” potencjału danego miejsca i społeczności, wynikającego 

z jego atrakcyjności kulturowej i historycznej, pokazanie dziedzictwa, bogactwa i 

różnorodności kulturowej regionu.  

Program wyjazdu: 

- wizyta w min. 4 miejscach – przykłady dobrych praktyk w zakresie wykorzystania 

potencjału lokalnego miejsc o znaczeniu historycznym i kulturowym (m.in. spotkania z 

lokalnymi liderami/animatorami społecznymi) 

 

W ramach zadania: 

- zostanie zapewniony transport grupy na trasie (na miejsce, powrót) –autokar (wyposażony w 

klimatyzację i ogrzewanie, oraz miejsce na bagaż podręczny), łączna trasa przejazdu max 300 

km 

- zostanie zapewniony obiad dla 50 uczestników składający się z 2 gorących dań: zupy i 

drugiego dania mięsnego oraz napojów  

- zostanie zapewniony przewodnik 

- zostanie zapewniona osoba, która będzie pełniła rolę „opiekuna-pilota” grupy,  

- zostaną zapewnione bilety wstępu 

- ubezpieczenie NNW dla uczestników 

 


