RYLA 2020

–

Rotary Youth Leadership Award

21. ročník Prožitkového rozvojového programu pro zájemce od 18 do 30 let
Téma pro rok 2020: ŽIVOT BEZ MASKY
22.4.2020 – 26.4.2020/ Kopřivnice, skautské centrum Vanaivan
Středa - 22.4.2020
15.00 hod. – 18.00 hod. Příjezd účastníků, registrace, ubytování, Kopřivnice
18.00 hod
Večeře
19.00 hod
Vanaivan, Kopřivnice – Zahájení 21.ročníku RYLA: Život bez masky – B. Mačáková
20.00 hod
Seznámení a tvorba týmů, vytvoření dohody – Stanislava Podžorná
Zadání týmových projektů
Čtvrtek – 23.4.2020
07.30 hod.
Snídaně
08.30 hod.
Úvod do leadershipu – Zdeněk Michálek, zakladetel RYLA D 2240, past guvernér
10.00 hod.
Kdo jsem já a kdo jsou ti druzí – týmové role, týmová synergie - B. Mačáková
12.00 hod.
Oběd
13.00 hod.
Setkání s guvernérem Rotary D 2240 MUDr. Iljou Chocholoušem – historie
Rotary, poslání, 4 otázky, projekty
14.30 hod
Víra v sebe, víra v tým – aktivity v lanovém centru - instruktoři Adam, Dana
17.00 hod.
Sdílení: Jak jsem překonal/a moje bloky, strachy, co mi pomohlo Honza, Radka
18.00 hod.
Večeře
19.00 hod.
Beseda: host - KOVY/Karel Kovář: Strach, smysl a motivace
Pátek - 24.4.2020
07.30 hod.
Snídaně
08.30 hod.
Práce v týmech na projektech
09.30 hod.
„Vybuduj nejdřív sebe, až potom velký podnik“ - Fenomén Baťa – Gabriela
Končitíková, Nadace Tomáše Bati
12.00 hod.
Oběd
13.00 hod.
Za krásami regionu – Muzeum Tatry Kopřivnice, výlet do Štramberka – Trúba
18.00 hod.
Večeře
19.00 hod.
Promítej i ty – film na aktuální téma a beseda nad esejemi účastníků na téma: život bez
masky
21.00 hod.
Čas pro sebe
Sobota – 25.4.2020
07.30 hod.
Snídaně
08.30 hod.
Týmové aktivity
09.00 hod.
Etika v životě i podnikání, Pavel Motyčka – spolutvůrce projektu Etika ve školách
11.00 hod.
Čas pro sebe – KDO JSEM – budování osobní značky (Vize, hodnoty, cíl existence)
12.00 hod.
Oběd
13.00 hod.
Labyrint světa a ráj srdce – inscenační zážitková hra z Lipnické školy – Michal
Podžorný a jeho tým spolupracovníků
17:00 hod.
Zastavení - sdílení dojmů z prožitkové hry, sebereflexe
19.00 hod.
Večeře
20.00 hod.
Beseda – Příběhy účastníků RYLA o setkání s Rotary, o službě druhým, o dobrovolnictví,
Neděle – 26.4.2020
07.30 hod.
Snídaně
08.00 hod.
Práce v týmech (dopracování prezentací)
09.00 hod.
Prezentace – představení projektů, zhodnocení práce týmů
12.00 hod. – 14.00
Volba tématu pro RYLA 2021 + ohlédnutí, zpětná vazba, předání certifikátů úspěšným
absolventům RYLA programu, společné foto, závěr, oběd, odjezd

