
27.09.2018 powrót Zderzeń z Rzeczywistością !

https://mailchi.mp/8ef5e82e3baf/powrt-zderze-z-rzeczywistoci?e=6af5d95580 1/2

Zaproszenia do udziału w projektach OOP Zobacz ten email w przeglądarce

Zapraszamy
do udziału w projekcie OOP
- wracamy do aktywności !

Zderzenia z Rzeczywistością - Inspiratornia 
od X 2018 do VI 2019

Zderzenia z Rzeczywistością wracają - reaktywujemy projekt którym rozpoczęliśmy
naszą działalność - po przeszło 2 latach 'zamrożenia' aktywności społecznej OOP.
Ponownie w lekkiej i interaktywnej odsłonie. I mamy nadzieję - z ponownie mocnym i
realnym przełożeniem na Rzeczywistość (mniej i bardziej doświadczonych) zawodowców. 
 
W tym roku akademickim naszym celem jest:

1. Inspirować - rozbudzać kreatywność, pokazując czasem wybudowane, a czasem
zapomniane i zagrzebane w szufladach odważne  dobre idee ogrodowe. 

2. Łączyć - znów się spotykać, dyskutować, wymieniać pomysłami, wiedzą i
kontaktami. Zawierać kontakty i przekładać je na Rzeczywistość.

Dzięki zrealizowanym przez OOP w latach 2014-2016 projektom udało się stworzyć więzi
między wieloma wspaniałymi ludźmi i organizacjami wspierającymi nasze wszelakie
bieżące działania. Te relacje w latach 2017-2018 przekuły się głównie w aktywności
profesjonalne... co w efekcie sprawiło, że OOP przeszło w czas spoczynku - za to kwitły
kontakty i prace nad bieżącymi zleceniami oraz przedsięwzięciami biznesowymi. 
 
Wracając do aktywnej działalności pro publico bono chcemy na nowo zbudować zespół
wolontariuszy aby podejmować się wspólnie kolejnych działań w kierunku rozwoju naszych
osobistych kompetencji i naszej wspólnej branży. 
 
Pomysł na Zderzenia zR 2018-2019 jest następujący:

Część spotkań poprowadzi Łukasz Kilarski  
- opowiadając o swoich realizacjach i projektach.
Na części Jakub 'Gardner' Myśliwiec (lider OOP) 
- opowie o swoich mistrzach i inspiracjach.
Planujemy także zaprosić innych gości  
- którzy Was zainspirują i uskrzydlą.

Spotkania będą miały charakter prezentacji połączonej z dyskusją i zadawaniem pytań. 
 
Planujemy aby odbywało się 1 spotkanie / mc = 9 spotkań w tym cyklu. 
Spotkania jak do tej pory będą rejestrowane a nagrania publikowane. 
 
Max Ważne Info: 
 
Szukamy koordynatora Zderzeń zR na ten sezon. 
 
Samodzielnej i odpowiedzialnej osoby, która chciałaby poświęcić parę godzin w tygodniu
na zadania związane z organizacją projektu. Doświadczenie jakie nabędziesz jest bardzo
bliskie temu, które przydaje się w "pracy na własny rachunek" - jako firma czy freelancer.
Jeśli planujesz taką drogę zawodową - tu możesz sprawdzić czy się do tego nadajesz.
Wszystkie zadania organizacyjne będą na Twojej głowie, ale otrzymasz nieograniczony i
stały tutoring oraz wszelkie narzędzia aby temu podołać. Praca oczywiście w ramach
wolontariatu. 
 
Spotkania będą odbywać się na krakowskim Prokocimiu. 
 

Projekt zostanie zrealizowany wyłącznie, 
jeśli do roli koordynatora zgłosi się właściwa osoba! 

 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/8ef5e82e3baf/powrt-zderze-z-rzeczywistoci?e=6af5d95580
http://oop.org.pl/
https://www.facebook.com/lukaszkilarski.ogrody/
http://www.jakubgardner.pl/
https://goo.gl/maps/AhuoYSeA9Zw
http://eepurl.com/bBT8Qn
https://us11.campaign-archive.com/home/?u=b1641423c31363e72b250287c&id=5fbb150a74
https://us11.campaign-archive.com/feed?u=b1641423c31363e72b250287c&id=5fbb150a74
javascript:;


27.09.2018 powrót Zderzeń z Rzeczywistością !

https://mailchi.mp/8ef5e82e3baf/powrt-zderze-z-rzeczywistoci?e=6af5d95580 2/2

Czekamy na Twoje zgłoszenie: 
 

Prześlij proszę ten mail do swoich znajomych, których może zainteresować - zwłaszcza
tych zaangażowanych w samorządy studenckie i koła naukowe !

Przejdź do zzr.oop.org.pl, dowiedz się
więcej o projekcie i obejrzyj nagrania

Utrzymuj kontakt i śledź bieżące
informacje przez fanpage OOP

 
Pozdrawiamy serdecznie, 
Załoga Organizacji Ogrodów Polskich! 
 
============================================== 
Dostałeś tą wiadomość, ponieważ wyraziłeś zainteresowanie Organizacją Ogrodów
Polskich i przekazałeś nam swój adres mailowy.

Chcesz coś zmienić w kwestii otrzymywania takich maili? 
Możesz uzupełnić informacje o sobie w naszej bazie lub wypisać się z naszej listy

Zgłoś się na koordynatora
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