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Działania społeczne lokalnie! 
 
Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać działalność ekonomiczną w organizacjach i grupach 
społecznych? Na co zwrócić uwagę, aby poprawnie rozliczyć projekt? A może chcesz poznać 
ciekawe metody angażowania mieszkańców w działania lokalne? Lub wgłębić się w najnowsze 
zmiany w przepisach prawnych dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych?  
 
Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś/aś twierdząco to koniecznie 9 listopada 
2017 r. MUSISZ być z nami! 

 
Centrum Organizacji Pozarządowych, działające w ramach Kancelarii Prezydenta Miasta 
Radomia, jako współorganizator spotkania serdecznie zaprasza aktywne grupy, organizacje i 
osoby, a w szczególności  wnioskodawców i realizatorów projektów w ramach „FIO – 
Mazowsze Lokalnie”, na spotkanie, które odbędzie się 9 listopada 2017 roku w godzinach 
15.45 – 19.30 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu (ul. 
Mikołaja Kopernika 1). 
 
Organizatorami seminarium są: Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie Europa i My, Fundacja 
Fundusz Współpracy i Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu.  
 
W związku z popołudniową godziną zaczynamy ciepłym poczęstunkiem :) 
 
ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać: 

□ za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 
https://goo.gl/forms/5EK145DZX6hMsKm93 

□ mailowo pod adresem: a.zelazowska.kosiorek@gmail.com 
□ lub telefonicznie pod numerem: 605 053 554 

 
Na podanego przez Państwa maila prześlemy potwierdzenie udziału . 

 
 

 
Seminarium organizowane jest w ramach Projektu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, który jest programem wsparcia dla 
młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie 
województwa mazowieckiego. Celem głównym Programu FIO – Mazowsze Lokalnie jest zwiększenie zaangażowania 
obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić 
mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i 
monitoring polityk publicznych. 
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Program Seminarium  
FIO Mazowsze Lokalnie 

Radom, 9 listopad 2017 r. 

15.45 – 16.15 Rejestracja i ciepły poczęstunek 

16.15 – 17.00 

Prezentacje przedstawiające lokalne przykłady działań: 
1. Tradycja żyje w nas – rękodzieło jako okazja do spotkania i dialogu 
różnych grup mieszkańców: młodzieży, osób z niepełnosprawnością, 
seniorów – Edyta Drabik, Anna Rusak, Radom. 
2. W Bończy świat się nie kończy – aktywizacja społeczności 
wiejskiej na przykładzie  działań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Lokalnego Kultywator - Małgorzata Dąbrowska. 

17.00– 17.45 

Działania lokalne: radość i wyzwanie – dyskusja w grupach: 
 Jak radzić sobie z problemami w trakcie realizacji projektu? 
 Jak przygotować sprawozdanie z projektu FIO – Mazowsze 

Lokalnie?  

17.45 – 18.00 Przerwa kawowa 

18.00 – 19.30 

Warsztaty w 3 grupach tematycznych 

1. Czy organizacje pozarządowe mogą zarabiać pieniądze? - 
warsztat o prowadzeniu działalności odpłatnej i gospodarczej, o 
tym jak wymyślić pomysł na biznes społeczny oraz jak uzyskać na 
niego dofinansowanie – Jakub Kamiński, Fundacja Fundusz 
Współpracy. 

2. Jak włączać mieszańców w działania społeczne? – praktycznie o 
angażowaniu  – Stanisława Retmaniak, Stowarzyszenie BORIS. 

3. Nowe prawo dla organizacji pozarządowych - prezentacja i 
dyskusja dotycząca aktualnych zmian w Ustawie Prawo o 
Stowarzyszeniach, Narodowym Instytucie Wolności i innych – 
Aneta Krawczyk, portal www.ngo.pl.  

19.30  Podsumowanie i zamknięcie seminarium 

 


