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Program spotkania Partnerów 

Kolonia, 15-17.11.2013 

15.11.2013, piątek 

08.00 – 13.00 Przyjazdy, rejestracja w hotelu. 

Spotkanie integracyjne, prezentacja partnerów. Przedstawienie i omówienie 
programu mobilności. 

13.00 – 14.00 Lunch 
14.00 – 16.30 
 
 
 
 
16.30 – 17.00 
 
17.00 – 20.30 

Przygotowania do konferencji "imPuLsy – Polka – Przedsi ębiorczyni - Europejka "                        
z aktywnym udziałem Partnerów. Wymiana doświadczeń w zakresie organizacji 
imprez o charakterze popularno-naukowym (konferencje, seminaria, panele 
dyskusyjne) jako skutecznych metod edukacyjnych. 

Spotkanie z mediami. 

Udział partnerów w konferencji „imPuLsy – Polka – Przedsiębiorczyni – Europejka”. 
Uczmy się wykorzystywać własne potencjaly - kiedy i dlaczego warto być 
niezależną. Polskie przedsiębiorczynie dzielą się ze słuchaczami swoimi 
doświadczeniami. 
Program konferencji w załączniku. 

20.30 – 22.30 Wieczorne Polek rozmowy przy smakołykach kuchni Janusza Ostrowskiego i 
tradycyjnej polskiej gęsi firmy Polfood GmbH 

16.11.2013, sobota  

09.00 – 11.00 
 
 
 
11.00 – 13.00 

Śniadanie robocze partnerów i zainteresowanych uczestników konferencji „imPuLsy 
– Polka – Przedsiębiorczyni – Europejka”. Dyskusja na temat metod zwiększenia 
aktywności i sposobów kreowania nowego wizerunku kobiet. 
 
Warsztaty na temat przełamywania stereotypów i walki z uprzedzeniami,  
w szczególności dotyczącymi imigrantów, kobiet i osób w wieku 50+. 
Prezentacja i omówienie wypracowanych w tym zakresie skutecznych metod, 
przykłady dobrych praktyk, dyskusja, wymiana doświadczeń. 

13.00 – 14.00 Lunch 
14.00 – 16.00 
 
 
16.00 – 19.00 

Podsumowanie wizyty - prezentacje partnerów, wnioski, wyniesione lekcje. Wspólna 
redakcja sprawozdania. Wręczenie zaświadczeń o uczestnictwie. 
 
Zwiedzanie miasta śladami królowej Rychezy, symbolu  jedności średniowiecznej 
Europy. 

19.00 Wspólna kolacja. Poznanie nadreńskiej tradycji piwa Kölsch, uznanego w roku 1997 
przez UE jako chroniona specjalność regionalna. 

17.11.2013, niedziela 

8.00 Śniadanie 
Od 9.00 Pożegnanie, wyjazdy 
 


