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     „Twoja Zabawka”  „ Tavo žaislas”   „Your toy” 

                 Sprawozdanie ze spotkań roboczych partnerów w dniach  

                                               10.11.2020   i   12.11.2020 

 

10.11.2020 
 

W spotkaniu  wzięli udział:  

Tadeusz Grygorowicz, Irena Komar, Regina Biełotkacz, Helena Germanowicz, Regina Komar, Małgorzata 

Jażdżewska, Jan Kostyszak, Adrianna Krzemińska, Agnieszka Denis, Bartosz Jażdżewski. 

Ustalenia: 

-rekrutujemy do projektu po 30 osób z każdego kraju na listach rekrutacyjnych( 30 osób z Niemenczyna, 15 

ze Świebodzina, 15 z Gorzowa), 

-młodzież pracować będzie w grupach 6 -osobowych , po 3 osoby z każdego kraju. Łącznie tworzymy 10 grup 

roboczych, 

-za pomocą Kartki powitalnej ( język polski , angielski , litewski) młodzież poznaje się z wykorzystaniem 

komunikacji mailowej, 

 

12.11.2020 

W spotkaniu  wzięli udział:  

Tadeusz Grygorowicz, Irena Komar, Regina Biełotkacz, Helena Germanowicz, Regina Komar, Małgorzata 

Jażdżewska, Jan Kostyszak, Adrianna Krzemińska, Agnieszka Denis, Bartosz Jażdżewski. 

-zaplanowanie procesu zbierania zabawek: jak zbierać , gdzie składować ,komu wysyłać w Afryce, jak 

promować swoje działania, 

-zakładamy jednorazową wysyłkę zabawek do Afryki w marcu 2021 roku, 

-zakładamy wymianę młodzieży około marca 2021 roku, 

- opracowanie propozycji loga do projektu  Twoja zabawka, Your toy , The toy is yours,  
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- opracowanie Programu Warsztatów dla młodzieży „Twoja zabawka” , który będzie zawierał następujące 

elementy: o komunikacji , o planowaniu, o organizacji, o segregacji, o wysyłaniu, o logotypach, o terenie 

działania, o odbiorcach, o sposobie dystrybucji. Program zostanie wysłany do konsultacji.         

 

 

 

                                                                                                                

Koordynator projektu grantowego 

                                                          MAŁGORZATA JAŻDŻEWSKA 
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