PROGRAM
XVII Forum Organizacji Pozarządowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Termin: 14 czerwca 2016 roku, rozpoczęcie o godz. 10.00
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży,
ul. Łokietka 3, Toruń

I. Pierwsza część Forum – Sesja grupowa (5 równolegle prowadzonych spotkań)
Rozpoczęcie o godz. 10:00
Grupa 1. Animacja/aktywizacja społeczności lokalnej
Spotkanie z udziałem reprezentantów organizacji z regionu doświadczonych w budowaniu i
podtrzymywaniu relacji społecznych w lokalnej społeczności (miejskiej i wiejskiej), z omówieniem
mechanizmów finansowych sprzyjających aktywizacji społeczności lokalnej.
Grupa 2. Fundusze unijne na działalność NGO
Spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskiwania środków EFS na działania organizacji
pozarządowych w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Grupa 3. Zmiany w prawie i w księgowości ważne dla NGO
Spotkanie informacyjne dot. zmian w prawie i w księgowości, które zostaną omówione na
konkretnych przykładach (w związku z nowelizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
ustawy o stowarzyszeniach, a dalej rachunkowości i finansów).
Grupa 4. Co zamiast funduszy europejskich?
Spotkanie z fundraiserem poświęcone przygotowaniu się NGO do finansowania własnych działań
niezależnie od funduszy europejskich.
Grupa 5. Rola pełnomocnika samorządu ds. kontaktów z NGO
Spotkanie dyskusyjne służące wypracowaniu rekomendacji (które zostaną rozesłane do
samorządów) dot. zadań i form aktywności pełnomocników samorządów ds. kontaktów z NGO.
Punktem wyjścia do dyskusji będą doświadczenia i wnioski płynące ze zrealizowanego w pierwszej
połowie 2016 roku procesu wyróżniania „Proobywatelskich samorządów”.

II. Druga część Forum – Sesja plenarna (wspólna)
Rozpoczęcie o godz. 12:30
Podsumowanie prac w grupach (prezentacja)
Idea i przebieg konkursu „Wolontariat w akcji” (prezentacja)
Ogłoszenie laureatów konkursu „Wolontariat w akcji”
Idea i przebieg procesu wyróżniania samorządów „Proobywatelski samorząd” (prezentacja)
Ogłoszenie laureatów wyróżnienia „Proobywatelski samorząd”

XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
jest finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

III. Trzecia część Forum – Sesja „Godzina do lunchu”
Rozpoczęcie o godz. 13:30
Trzecia część Forum to czas na wymianę kontaktów i integrację zgodnie z założeniem, że „rozmowy
kuluarowe są ważne, ale często brakuje na nie okazji”. Każdy uczestnik wykorzystuje ten czas według
własnych potrzeb, choć może też wybrać z kilku poniższych propozycji.
 Mapa inicjatyw pozarządowych w województwie
Na wirtualnej mapie województwa będzie można umieszczać punkty z opisem najważniejszych
projektów realizowanych przez daną organizację (mapa będzie wyświetlana na ekranie podczas
Forum a następnie zostanie umieszczona na stronie www Federacji).
 Wizytówki dla NGO
Profesjonalnie wydrukowany zestaw 50 wizytówek dla organizacji (zamówienie na wizytówki
składane jest wraz ze zgłoszeniem na Forum, a odbiór wizytówek przy recepcji Forum - bezkosztowo
dla uczestników).
 Stoisko funduszowe
Eksperci od fundraisingu będą odpowiadali na pytania dotyczące możliwości finansowania działań
NGO ze źródeł krajowych i zagranicznych.
 Fotograficzny katalog uczestników Forum
Możliwość zrobienia sobie profesjonalnego zdjęcia, także z przedstawicielami innych organizacji
obecnymi na Forum (zdjęcia zostaną umieszczone na stronie www Federacji jako fotograficzny
reportaż z Forum).


Spotkanie z przedstawicielami Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu
Marszałkowskiego
Możliwość indywidualnej rozmowy z przedstawicielami Biura.


Spotkanie z przedstawicielami Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Możliwość indywidualnej rozmowy z przedstawicielami NGO w Radzie.
 Niepełnosprawnik.pl
Spotkanie z realizatorami przedsięwzięcia „Niepełnosprawnik.pl” audytowanie obiektów pod kątem
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

IV. Lunch na zakończenie Forum
Rozpoczęcie o godz. 14:30
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