
 

 

Program ramowy Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych na Mazowszu 

Kampus Główny UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa 

27-28 czerwca 2014 

Piątek 27.06.2014 

14:00 – 14:30 Rejestracja uczestników 

Część plenarna 

14:30 – 15:45 Inauguracja.  

Prezentacja idei Strategii Rozwoju Sektora Obywatelskiego. Projekcja filmu „3  

sektor dla Polski”. Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości i 

uczestników/czek Forum 

15:45-16:15 Przerwa kawowa 

Część warsztatowa 

16:15 – 17:45 Warsztaty branżowe:  

1. Kultura  

2. Edukacja/oświata  

3. Pomoc społeczna/polityka społeczna  

4. Animacja/aktywizacja społeczności lokalnej  

Dlaczego organizacje działające w tej branży są ważne społecznie? Co 3 sektor wnosi 

do  

rozwoju Polski? W którym kierunku organizacje z danej branży powinny się 

wzmacniać i rozwijać, aby niwelować trudności w realizacji ich celów i powinności? 

17:45 -18:00 Przerwa kawowa 

18:00 – 18:45 Prezentacja wyników prac grup roboczych – World Cafe .Podsumowanie 

merytoryczne dnia. 

18:45 – 19:30 Występ artystyczny Hofesinki – warto zobaczyć! 



19:30-20:30 Kolacja. Rozpoczęcie części integracyjnej 

20:30 Zakończenie pierwszego dnia Regionalnego FIP 

Sobota 28.06.2014 

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników 

Część plenarna 

10:00 – 10:40 Regionalny Panel Ekspertów – prezentacja tematu oraz zagadnień, nad którymi  

pracowali eksperci/-tki RPE na Mazowszu. Wprowadzenie do metodologii prac 

warsztatowych 

10:40 – 11:00 Przerwa kawowa 

11:00 -13.00 Globalne zmiany i tendencje -warsztaty tematyczne wokół zagadnień:  

 

· Dostęp do informacji, jawność a prawo do ochrony danych (ITC)  

· Nowe metody finansowania (CSR, osoby prywatne, crowfunding)  

· Zacieranie się granic między sektorami w dostarczaniu usług publicznych  

(ekonomia społeczna, zlecanie zadań)  

· Zarządzanie różnorodnością społeczną (tematyka imigrantów, prawa dla  

grup mniejszościowych, inne)  

· Budowanie nowej tożsamości sektora obywatelskiego (ruchy  

niesformalizowane, w tym miejskie) a organizacje pozarządowe, inicjatywy  

lokalne, aktywne sąsiedztwa 

13:00 -13:20 Przerwa kawowa 

13:20 – 14:00 Podsumowanie drugiego dnia Regionalnego FIP  

Prezentacja akcji „Masz głos – masz wybór” Fundacji im S. Batorego  

Zaproszenie na VII Ogólnopolskie FIP, Warszawa, 14-15 września br. 

14:00 – 14:15 Zakończenie – wspólne zdjęcie 

14:15 – 15:00 Lunch 

 


