
 

 

PROGRAM WOJEWÓDZKIEGO FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH W KRAKOWIE 

Dzień I – 27.06.2014r. (piątek), Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 52, Kraków 

09:30 – 11:00 
REJESTRACJA 

Przyjdź, wpisz się na listę uczestników, odbierz materiały, dołącz do naszej FIPowej foto-galerii  

11:00 – 11:30 
OTWARCIE PLENARNE – WOJEWÓDZKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH CZAS ZACZĄĆ! 

Daj się przywitać, posłuchaj co będzie się działo, poznaj idee i wizję organizatorów. 

11:30 – 13:30 

SIECIOWANIE – POZNAJMY SIĘ! 

Zanim przystąpimy do warsztatów, debat i dyskusji o spawach ważnych dla III sektora, zobacz kim 
są organizatorzy i uczestnicy FIPu, jakie organizacje/grupy nieformalne reprezentują, jakie działania 
podejmują. Spotkaj się w Krakowie ze znajomymi pozarządowcami, poznaj tych, których dotąd nie 
znałeś/aś, nawiąż nowe relacje, kontakty. Sieć kontaktów to jeden z naszych najcenniejszych 
zasobów, dlatego zainwestuj swój czas w sieciowanie! Nastaw się pozytywnie i otwórz na innych 
 

13:30 – 15:00 

ZAPRASZAMY NA OBIAD 

Czas coś przekąsić, ale nie w biegu, spokojnie, bez pośpiechu, w miłym towarzystwie 
i przyjaznej atmosferze, z okazją do kuluarowych rozmów i dalszego poznawania innych – w końcu 
wspólne posiłki nie tylko pozwalają nabrać sił do pracy, ale też zbliżają ludzi  

15:00 – 19:00 

COŚ DLA SPRAGNIONYCH WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

Zapraszamy do udziału w ciekawych warsztatach. Będziemy „szlifować” umiejętności przydatne 
w kontaktach z mieszkańcami czy w partnerskiej współpracy z odbiorcami naszych usług, 
umiejętności wzmacniające jakość działań i obywatelskość organizacji. Jeśli chcesz popracować 
w grupie, czegoś się dowiedzieć, a przy okazji sprawdzić w praktyce swoje umiejętności, wybierz 
jeden z oferowanych warsztatów: 

[1]  

KANWA W NGO – TO DZIAŁA! (15:00 – 19:00) 

Naucz się w praktyce jak szybko i konkretnie ogarnąć pomysł na swoją organizację, na warsztacie 
opracujemy co najmniej 2 kanwy na przykładzie podanym od uczestników. 
Jeśli chcesz wiedzieć więcej czym jest kanwa przeczytaj tekst Szymka Surmacza „ABC Kanwy BMG - 
cz. 1: Czym jest kanwa Business Model Generation?”: 

https://kanwaprzedsiebiorczych.pl/wiedza?p_p_id=101_INSTANCE_g2zBdMELAyvJ&p_p_lifecycle=
0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_tag=kanwa 

A potem przyjdź na warsztaty i przećwicz to w PRAKTYCE! 

PROWADZENIE: Bartłomiej (Świstak) Piotrowski, TEAM Kraków 

https://kanwaprzedsiebiorczych.pl/wiedza?p_p_id=101_INSTANCE_g2zBdMELAyvJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_tag=kanwa
https://kanwaprzedsiebiorczych.pl/wiedza?p_p_id=101_INSTANCE_g2zBdMELAyvJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_tag=kanwa
https://kanwaprzedsiebiorczych.pl/wiedza?p_p_id=101_INSTANCE_g2zBdMELAyvJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_tag=kanwa


 

 

 

[2]  

CROWDFUNDING W PRAKTYCE – CZYLI JAK SFINANSOWAĆ SWOJE MARZENIA (15:00 – 19:00) 

Crowdfunding (forma finansowania działań NGO) to sposób na realizację niemożliwych projektów! 
To miejsce na opowieść, która zelektryzuje społeczność. To platforma wymiany idei, wiedzy 
i produktów. Na warsztacie dowiesz się jak przygotować udany projekt na platformy kickstarter, 
indiegogo czy polskie polakpotrafi.pl i wspieram.to. 

PROWADZENIE: Mateusz Hauschild, TEAM Kraków 

[3]  

DZIENNIKARZ – PRZYJACIEL CZY WRÓG? JAK ORGANIZACJE POZARZĄDOWE MOGĄ 
NAWIĄZYWAĆ RELACJE Z MEDIAMI? (15:00 – 19:00) 

Jak promować NGO? Kto o nas mówi dobrze, a kto źle? Jak skutecznie komunikować się 
z odbiorcami? Jak mówić światu to, co chcemy by usłyszał? Jak mogą w tym pomóc relacje 
z mediami? 

Jeśli w Waszej organizacji często zadajecie sobie podobne pytania, to ten warsztat jest dla Was. 
Poznacie jak skutecznym narzędziem PR są media relations. Nauczymy się pisać chwytliwe 
informacje prasowe, poznamy tajniki dobrego kontaktu z dziennikarzami a także przygotujemy 
intrygujący materiał prasowy. Będzie twórczo i kreatywnie! Media dadzą się lubić! 
Jedyne o czym trzeba pamiętać to, to o czym chcemy do nich mówić! 

PROWADZENIE: dr Ewa Krupnik, pomysłodawczyni bloga Promuj NGO! www.promujngo.com  

[4]  

FACEBOOK TO PRZESZŁOŚĆ? FAKTY I MITY O WYKORZYSTANIU NOWYCH TECHNOLOGII 
DO PROMOCJI DZIAŁAŃ WOLONTARIACKICH (15:00 – 19:00) 

Jeśli w swojej organizacji koordynujesz pracą wolontariuszy i chcesz dowiedzieć się jak skutecznie 
promować wolontariat – weź udział w tym warsztacie. Spotkaj się z naszym ekspertem, poznaj 
tajniki korzystania z nowych technologii w promocji wolontariatu i dobre praktyki. 

PROWADZENIE: Marcin Sikorski, Grupa Wydawnicza Znak 

[5]  

ODKRYWANIE SPOŁECZNOŚCI – BADANIA NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE I ŻMUDNE (15:00 – 19:00) 

Jeśli masz w sobie żyłkę odkrywcy, badacza, lubisz obserwować zjawiska społeczne, stawiać 
pytania, rozmawiać, poszukiwać odpowiedzi – ten warsztat jest dla Ciebie. 

Zapraszamy w świat praktycznego odkrywanie społeczności lokalnej. Zajęcia w terenie pokażą, 
w jaki sposób można badać środowisko lokalne, poznawać historię społeczności, panujące 
w niej relacje, drzemiący potencjał i potrzeby. Warto poznać tych, na rzecz których działamy! 

PROWADZENIE: Anna Sobczyk-Turek, Małgorzata Głuszak, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 

[6]  

JAK SOBIE POŚCIELISZ, TAK SIĘ WYŚPISZ. PRZYGOTUJ GMINĘ NA WYBORY. (15:00 – 17:00) *** 

Zaczyna się kampania przed wyborami samorządowymi. Czy dla organizacji pozarządowych to czas 
stracony? Niekoniecznie! Podczas warsztatów dowiesz się: 

 jak wykorzystać czas kampanii? 

 jakie cele możecie zrealizować przed wyborami samorządowymi? 

 na czym polega metoda akcji Masz Głos, Masz Wybór. 

*** Wybierając ten warsztat możesz również wziąć udział w PANELU DYSKUSYJNYM 
„OBYWATELSKIE MIASTO KRAKÓW – RAZEM CZY OSOBNO?” 

PROWADZENIE: Anna Ścisłowska, Fundacja Batorego 

http://www.promujngo.com/


 

 

JEŚLI NIE WARSZTAT, TO CO? ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI! 

15:00 – 17:00 

KAWIARENKA 

Kawiarenka obywatelska to nieformalne miejsce spotkań i wytchnienia od konferencyjnych trudów. 
Jak to z nieformalnymi miejscami bywa, może stać się również przestrzenią do nawiązywania 
kontaktów, tworzenia partnerstw organizacyjnych (bądź też ludzkich), kuluarowych ustaleń. 

Przychodząc na Kawiarenkę będziecie mogli posłuchać pozarządowców przepytywanych przez 
prowadzącego. Ten cykl żywych wywiadów będzie miał swój wspólny mianownik – nic co oczywiste 
nas nie interesuje! Nasza kawiarenka będzie również okazją do nagrania wizytówki swojej 
organizacji – powstanie w ten sposób film promocyjny o III sektorze. 

PROWADZENIE: Przemek Dziewitek, Pracownia Obywatelska 

17:00 – 19:00 

OBYWATELSKIE MIASTO KRAKÓW – RAZEM CZY OSOBNO? – PANEL DYSKUSYJNY 

Zniechęcenie klasą polityczną jest narastającym zjawiskiem we współczesnym społeczeństwie. 
Jednocześnie jednak obserwujemy wzrost działań obywatelskich i zainteresowania tematami 
lokalnymi. Krakowscy aktywiści i aktywistki, obywatelsko zaangażowane organizacje pozarządowe, 
w ostatnich latach, doprowadzili do kilku przełomowych zmian w stosunkach władza-mieszkańcy 
w Krakowie: przeforsowali stworzenie budżetu obywatelskiego, lawinowo podnieśli zainteresowanie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy wymogli 
przeprowadzenie I merytorycznego referendum lokalnego w sprawie Zimowych Igrzysk Olimpijskich. 

Częściej jednak, możemy osiągać wspólne cele, kiedy łączy nas doraźny sprzeciw wobec jakiejś 
sprawy. Czy potrafilibyśmy odnaleźć kwestie wspólne, wokół których zgromadziliby się 
przedstawiciele ruchów miejskich i organizacji pozarządowych współpracując na dłuższą metę? 
Jakie widzimy strategie współistnienia dla siebie? Jesteśmy dla siebie (nie)szkodliwą konkurencją czy 
potencjalnym sojusznikiem działań? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w panelu 
dyskusyjnym, z udziałem czołowych krakowskich aktywistów.  

PROWADZENIE: Martyna Niedośpiał, Liberté! 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE (27.06.2014 – PIĄTEK): 

11:00 – 19:00 

MOBILNE BIURO POŚREDNICTWA WOLONTARIATU 
Skorzystaj z możliwości uzyskania informacji nt. wolontariatu, zgłoś ofertę wolontariatu w Twojej NGO 

HYDE PARK DLA ORGANIZACJI 
Zamieść ogłoszenie o poszukiwaniu wolontariuszy i działaniach, które prowadzi organizacja. 

KOLAŻ WOLONTARIATU 
Stwórz z nami wolontariatowy kolaż skojarzeń. 

PROWADZENIE: Julia Chojnacka, Berenika Baranowska, Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie 

PO GODZINACH: 

20:30 -  

WIECZORNE SPOTKANIE SIECIUJĄCE  

Podsumujmy dzień, wymieńmy się doświadczeniami z pracy w grupach i kontynuujmy rozpoczęte 
przed południem sieciowanie. Spotkanie z muzyką, przekąskami i nieformalną atmosferą będzie 
doskonałą okazją do integracji III sektora. Tak więc, zmęczeniu mówimy NIE, zabieramy ze sobą 
dobry humor i spotkamy się w tętniącej nocnym życiem części Krakowa  

  



 

 

PROGRAM WOJEWÓDZKIEGO FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH 

Dzień II – 28.06.2014r. (sobota), Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 52, Kraków 

08:30 – 09:30 

ŚNIADANIA TEMATYCZNE NA TRAWIE  

Propozycja dla rannych ptaszków. Jeśli zaciekawi Cię, któryś z tematów, zaproponowanych na 
zakończenie pierwszego dnia Forum, wstań wcześniej i w piknikowej atmosferze wymień się 
z innymi swoimi refleksjami.  

09:45 – 10:00 
NIC O NAS BEZ NAS – DRUGI DZIEŃ FIPu CZAS ZACZĄĆ! 

Spotkajmy się plenarnie, zapoznajmy z planem dnia i zasadami na jakich prowadzone będą debaty. 

10:00 – 13:00 

DEBATA „III SEKTOR DLA POLSKI” W WERSJI OPEN SPACE TECHNOLOGY 

Zapraszamy Cię do dyskusji! Masz szansę wziąć  udział w tworzeniu Strategii  Rozwoju Sektora 
Obywatelskiego, która jest oddolnie budowana przez organizacje pozarządowe z całej Polski.  
Brzmi poważnie? Tak, to poważna sprawa, ale to my organizacje wiemy najlepiej, co w tej  strategii 
powinno się znaleźć. Nie pozwólmy innym (urzędnikom, ekspertom) decydować za nas! Zaplanujmy 
wspólnie kolejne 25 lat rozwoju III sektora. Więcej o debacie III sektor dla Polski znajdziesz  
na stronie: nowastrategiasektora.ngo.pl  

Ta część Forum Inicjatyw Pozarządowych będzie prowadzona według metody Open Space 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_Space_Technology, w ramach której uczestnicy/uczestniczki 
będą współtworzyć program spotkania i wypełniać go istotnymi dla siebie treściami. 
Jeśli zdecydujesz się na udział debacie, to od Ciebie będzie zależał jej ostateczny kształt 
i przebieg.  

Główny temat debaty brzmi: III sektor  dla Polski - co organizacje pozarządowe mogą zrobić dla  
rozwoju kraju? To jest nasze wyzwanie . Żeby mu sprostać i ułatwić dyskusję, stworzyliśmy listę 
tematów szczegółowych, z której uczestnicy wspólnie będą wybierali wątki do debaty.  

Już teraz możesz włączyć się w projektowanie kształtu debaty! Wskaż te sesje tematyczne, które 
najbardziej Cię interesują [1-8] lub jeśli uważasz, że warto poruszyć inny wątek, wpisujący się 
w debatę o roli III sektora dla Polski, zgłoś swoją propozycję: 

[1] „Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia.” 
Konfucjusz, czyli gdzie zmierza III sektor, a gdzie zmierzać powinien? 

[2] Czy wartości to coś, co wyróżnia III sektor – czyli jakie mamy wartości po 25 latach 
przemian demokratycznych w Polsce, a jakie powinny nam towarzyszyć, gdy spoglądamy 
25 lat naprzód? 

[3] Jakie są „realne” zasoby III sektora odróżniające go od  sfery publicznej i biznesu? 
Co stanowi o naszej innowacyjności, czy można w ogóle o niej mówić? 

[4] Rachunek sumienia III sektora czas zacząć! Nasze błędy zaniedbań i zaniechań, 
chronicznego braku czasu, pogoni za beneficjentem, gorączki pisania i realizacji 
projektów (grantozy) oraz czasami ignorancji i niewiedzy….  Zastanówmy się, co z nimi 
zrobić? To niezbędny start na dobry początek, kolejnych 25 lat wspólnej pracy. 

[5] Nie wszystko zależy od III sektora. Solidna analiza otoczenia zewnętrznego kolejną „złotą 
zasadą” planowania na lata. Jakie szanse koniecznie musimy „łapać”, a  jakie zagrożenia 
czekają na nas w przyszłości?   

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_Space_Technology


 

 

[6] Co by było, gdyby wszystkie organizacje pozarządowe i ruchy obywatelskie zniknęły 
w ciągu jednego dnia? Co by się stało? Jak zareagowaliby ludzie? Co by stracili? Co by zyskali? 

[7] Kopiowanie i inspirowanie się innymi - na co czekamy? Czemu ciągle w wielu organizacjach 
następuje ponowne „odkrywanie Ameryki” – czyli jak dzielić się wiedzą? 

[8] III sektor – jako sposób na prowadzenie firmy dla pracowników zaangażowanych 
społecznie. Jak prowadzić taką firmę, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy? – czyli 
organizacja pozarządowa jako sprawnie funkcjonująca firma. Dylematy etyczne. 

[9] Tematy zgłaszane przez uczestników – zaproponuj swój temat! 

Zabierz głos w sprawie przyszłości III sektora – przyjdź na spotkanie z otwartą głową 
i z ciekawością. Daj się zaskoczyć! 

13:00 – 13:30 
PRZERWA 

Złap chwilę wytchnienia przed kolejnym wyzwaniem FIPu  

13:30 – 15:30 

CZY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE SĄ OBYWATELSKIE? – DEBATA O OBYWATELSKOŚCI 
III SEKTORA 

Nasze organizacje są pozarządowe – nie do końca szczęśliwe tłumaczenie, które pozostało na stałe 
w obiegu, wywodząc się z ustaw regulujących naszą działalność. Niewiele nam ta nazwa mówi a dla 
adresatów naszych działań jest już całkiem myląca. 

Nie będziemy na tej sesji poszukiwać nowej nazwy, ale zastanowimy się czym są „organizacje 
pozarządowe". Czy są one obywatelskie, czy są zakorzenione w społecznościach lokalnych, 
czy raczej wywodzą się z nich i są odpowiedzią na problemy, które te społeczności definiują? 
Ilu wśród nas jest społeczników, czy czujemy etos naszego obywatelskiego zaangażowania? 
Czy jeszcze coś nas łączy? A może jesteśmy tylko firmami, które na podstawie Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie obracają publicznymi pieniędzmi? Jeśli tak, to czy nie czas na 
zmianę warty? Może bez organizacji ludzie sobie lepiej poradzą i jeśli uprościmy procedury to grupy 
sąsiedzkie, aktywiści, ruchy miejskie, wspólnoty mieszkaniowe - będą lepiej realizować zadania do 
tej pory "przynależne" NGO? 

PROWADZENIE: Martyna Niedośpiał – Pracownia Obywatelska 

15:00 – 16:30 

ZAPRASZAMY NA OBIAD 

Skorzystajmy z okazji, aby jeszcze raz zjeść wspólny posiłek, a przy okazji wymienić się kontaktami 
i zastanowić nad kolejnym spotkaniem małopolskich organizacji pozarządowych. 
Obiad wprawdzie zamyka formalnie Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych, ale to jeszcze 
nie koniec – tych, którzy czują niedosyt zachęcamy do udziału w niedzielnym wydarzeniu 
(opis na następnej stronie)    

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE (28.06.2014 – SOBOTA): 

10:00 – 15:00 

MOBILNE BIURO POŚREDNICTWA WOLONTARIATU 
Skorzystaj z możliwości uzyskania informacji nt. wolontariatu, zgłoś ofertę wolontariatu w Twojej NGO 

HYDE PARK DLA ORGANIZACJI 
Zamieść ogłoszenie o poszukiwaniu wolontariuszy i działaniach, które prowadzi organizacja. 

KOLAŻ WOLONTARIATU 
Stwórz z nami wolontariatowy kolaż skojarzeń. 

PROWADZENIE: Julia Chojnacka, Berenika Baranowska, Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie 



 

 

10:00 – 12:30 

WOLONTARIAT ZAGRANICZNY 

Spotkaj się z organizacjami koordynującymi wolontariat zagraniczny, poznaj wolontariuszy z innych 
krajów, skorzystaj z możliwości uzyskania konsultacji w sprawie wyjazdu na wolontariat. 

12:30 – 15:00 GALERIA ZDJĘĆ KRAKOWSKICH WOLONTARIUSZY 

FAKULTATYWNIE – DLA TYCH, KTÓRZY CIĄGLE CZUJĄ NIEDOSYT: 

29.06.2014r. (niedziela), Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 52, Kraków 

10:00 – 14:00 

POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI, CZYLI SPOŁECZNY PROGRAM DLA KRAKOWA 
I ODDOLNY NIEPARTYJNY KOMITET WYBORCZY 

Inicjatywa „Porozumienie ponad podziałami” skierowana jest do organizacji pozarządowych, 
ruchów miejskich, środowisk mieszkańców oraz niezależnych radnych. Zapraszamy do refleksji nad 
możliwością stworzenia wspólnego, społecznego programu wyborczego dla Krakowa i jego 
realizacji, w postaci powołania niepartyjnego komitetu do jesiennych wyborów samorządowych. 

Wydarzenie to nawiązuje do spotkania „Strategie aktywizmu/strategie oporu” z listopada 
2012r., Forum Mieszkanek i Mieszkańców, dziesiątek oddolnych inicjatyw społecznych krakowian, 
budżetu obywatelskiego, referendum i wyborów samorządowych, jest odpowiedzią na 
upartyjnienie polityki samorządowej.  
 
PROWADZENIE: Andrzej Śledź, Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa 

 


