
•PISANIE "NAJDŁUŻSZEGO WNIOSKU ŚWIATA" 
•STREFA WIEDZY I INSPIRACJI 

Szczegóły znajdziecie w PROGRAMIE (program w załączniku) – zapoznajcie się z nim, 
bo warto!
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w II Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych 
należy uzupełnić i wysłać elektroniczny                                                      w terminie do 
dnia 10 czerwca br.
Dla ułatwienia, dla osób spoza Krakowa, oferujemy możliwość skorzystania z noclegu. 
Jednak ze względu na ograniczoną pulę miejsc noclegowych, decydować będzie kolej-
ność zgłoszeń. Nie zwracamy kosztów dojazdu.
 

Uczestników Forum będą gościły:

• Barka C.C. Stefan Batory, Bulwar Czerwieński, Kraków (I dzień Forum)
• Szkoła Języków Obcych Mały Rynek, ul. Podzamcze 26, Kraków
   (część warsztatów pokonferencyjnych)
• Klub Kombinator, Os. Szkolne 25, Kraków (II dzień Forum)

ORGANIZATORZY:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
Federacja Małopolska Pozarządowa 

BĄDŹ Z NAMI - FORUM BĘDZIE WYDARZENIEM WYJĄTKOWYM! ZAPRASZAMY !

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 
Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na portalu FACEBOOK: 

Masz pytania? Dzwoń:
Agnieszka Kałużna +48 601 079 577
Joanna Latko +48 517 490 746

DO ZOBACZENIA, LICZYMY NA WASZ AKTYWNY UDZIAŁ!

Szanowni Państwo,

Świat się zmienia! A my, organizacje,  chcemy i musimy  zmieniać się razem z nim! Nowe 
wyzwania, trudne problemy, rosnące oczekiwania i zmieniająca się wokół nas rzeczy-
wistość - to wszystko powoduje, że III sektor powinien rozwijać nowekompetencje, 
sięgać po nowe metody pracy a czasami również myśleć „po nowemu”. O tym wszystkim 
będziemy rozmawiać na II Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Krakowie, 
które dedykujemy tematyce innowacji społecznych. 

● Jak i gdzie powstają? 
● Jak je rozwijać, aby ich nie zepsuć? 
● Czy sektor organizacji pozarządowych faktycznie jest innowacyjny? 

Refleksje, pomysły, inspiracje, nowe metody i narzędzia. A poza tym, nowa strategia dla 
sektora i nowe unijne finansowanie – co przyniosą, czego mamy się spodziewać, jak się 
do nich przygotować i włączyć? To wszystko już pierwszego dnia Forum.

II WOJEWÓDZKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH 
odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2015, w Krakowie.

„Nowe” - to słowo klucz naszego Forum. Nie bez przyczyny! 16 maja 2015r. 
powołaliśmy w grupie trzydziestu małopolskich NGO nową organizację - Federację 
Małopolska Pozarządowa. Nowy adres na mapie małopolskich NGO ułatwi integrację 
środowiska pozarządowego i – mamy nadzieję - przyniesie nową jakość we współpracy. 
Poznaj nas i świętuj z nami, niech to będzie święto całego małopolskiego sektora 
pozarządowego!  

Drugi dzień Forum (po roboczym piątku), to WOLNA SOBOTA, czyli… piknik 
pozarządowy! Będzie on okazją do wypoczynku po intensywnym dniu konferencyjnym, 
domknięcia niedokończonych rozmów, pogłębienia znajomości i poszerzenia kontaktów 
w środowisku III sektora. 
Podczas WOLNEJ SOBOTY zaprosimy Was również do twórczego odreagowania 
stresów związanych z codzienną walką o lepszą świat, wspólnej zabawy na świeżym 
powietrzu i zrobienia kilku rzeczy, które zawsze wydawały nam się fajne ale... nigdy nie 
było na nie czasu! Przygotowaliśmy też szereg atrakcji dla Waszych bliskich by aktyw-
ność społeczna nie musiała  po raz  kolejny być  konkurencją dla życia  rodzinnego
i towarzyskiego!

W programie coś dla ciała:

•LENIEWE ŚNIADANIE NA TRAWIE 
•WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PIKNIKOWEGO  
•GRILL POZARZĄDOWY 
…i dla ducha!
•GRA TERENOWA "AKTYWIŚCI" 
•WSPÓLNE BUDOWANIE "POMNIKA INICJATYWY" 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA,

www.malopolskiengo.pl
                                                                                                                      II Wojewódzkie
Forum Inicjatyw Pozarządowych.

https://docs.google.com/forms/d/1bhQqt2D2K1e59AfybJ9T3f5Mm9RPtnTzogV_XvlHVcs/viewform
http://malopolskiengo.pl/
https://www.facebook.com/events/1587958798131833/
https://www.facebook.com/events/1587958798131833/

