
PROGRAM II WOJEWÓDZKIEGO FORUM INICJATYW 
POZARZĄDOWYCH 2015 W KRAKOWIE

DZIEŃ I – 19.06.2015 R. (PIĄTEK),  
BARKA C.C. STEFAN BATORY, BULWAR CZERWIEŃSKI, KRAKÓW

10:00 – 12:00

REJESTRACJA, „wolny start” 
Przyjdź, wpisz się na listę uczestników, odbierz materiały, zjedz pyszne śniadanie na tara-
sie a przede wszystkim zapoznaj się z innymi uczestnikami i uczestniczkami Forum. Znajdź 
kogoś, kto myśli i działa podobnie albo zupełnie inaczej:-) Poszukaj dla siebie inspiracji! To 
na pewno nie będzie czas stracony. Tkaj z nami dalej małopolską sieć III sektora! Poznaj 
Federację Małopolska Pozarządowa!

12:00 – 15:00

w tym przerwa 
kawowa

KONFERENCJA „NOWA ERA III SEKTORA”
Powitanie – przedstawiciele Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia 
Pracownia Obywatelska i Federacji Małopolska Pozarządowa. 

1. „INNOWACJE SPOŁECZNE - OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU”. 

Jak rozumieć innowacje społeczne? Jak i gdzie powstają i się rozwijają? Jak je wspie-
rać, żeby ich nie zepsuć? Czy faktycznie sektor pozarządowy jest innowacyjny? Na 
te i inne pytania postara się odpowiedzieć w swoim wystąpieniu Kuba Wygnański 
z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

2. „NOWY SEKTOR NA NOWE CZASY”.

Co my - organizacje możemy wnieść do rozwoju Polski? Co powinniśmy zrobić sami 
dla siebie, aby wzmacniać nasz sektor? Strategia rozwoju sektora obywatelskiego jest 
tworzona oddolnie przez organizacje i przez nie będzie wdrażana. Poznaj jej finalne 
założenia, zastanów się, jak możesz się włączyć w jej realizację - Arkadiusz Jachimo-
wicz, prezes Sieci SPLOT.

3. „NOWE FINANSOWANIE UE”.

Co nas czeka w najbliższych latach? Na co zostaną przeznaczone fundusze w ramach 
Małopolskiego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edu-
kacja, Rozwój? Jakie zadania mogą realizować organizacje pozarządowe? Czy jest tam 
miejsce na innowacje społeczne? Na te i inne pytania odpowie przedstawiciel/ka 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

4. CO W ZWIĄZKU Z TYM? 

Autorskie refleksje na podsumowanie - Kuba Wygnański z Pracowni Badań i Inno-
wacji Społecznych „Stocznia”.

15:00 – 16:00
ZAPRASZAMY NA OBIAD
Czas coś przekąsić, w miłym towarzystwie i przyjaznej atmosferze, z okazją do kuluaro-
wych rozmów i dalszego poznawania innych – w końcu wspólne posiłki nie tylko pozwalają 
nabrać sił do pracy, ale też zbliżają ludzi:-)

16:00 – 17:30

W DALSZYM CIĄGU O INNOWACJACH – ZAPRASZAMY 
NA WARSZTATY! 
Nowe pomysły na stare problemy? A może stare metody w nowej odsłonie? Poznaj różne 
oblicza innowacji społecznych. Czym są? Kiedy warto po nie sięgać? Jak z nich korzystać? 
Chcesz wiedzieć? NIC PROSTSZEGO - wybierz warsztat dla siebie!
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INNOWACJA VS DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA ORGANIZACJI 
(16:00 – 17:30)
W czasie warsztatu prowadzonego przez przedstawicieli Pracowni Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia” będziemy wspólnie rozwijać wątki, które pojawią się w wy-
stąpieniu wstępnym Kuby Wygnańskiego. 

Po pierwsze, zastanowimy się, po co w ogóle innowacje społeczne w działaniach or-
ganizacji pozarządowych i czy przypadkiem nie jest przesadą oczekiwanie, że więk-
szość naszych działań musi być innowacyjna. Po drugie jednak, porozmawiamy także 
o tym, kiedy i jak warto wprowadzać innowacje w naszą dotychczasową działal-
ność? Spróbujemy wspólnie stworzyć listę największych zagrożeń z tym związa-
nych, ale i podpowiedzi, jak to robić. Popracujemy także wspólnie nad konkretnymi 
przykładami. Część z nich przygotują organizatorzy. Jeśli jednak ktoś z uczestników 
i uczestniczek chciałby, aby przedmiotem wspólnego namysłu był także jego pomysł 
na innowacje w obecnie prowadzonych działaniach lub już funkcjonująca innowacja, 
to bardzo namawiamy do tego, by taką chęć zgłosić prowadzącym na adres innowa-
cje@stocznia.org.pl do 10 czerwca. Osoby prowadzące skontaktują się z Państwem 
i wspólnie dopracujecie szczegóły Waszej prezentacji w czasie warsztatu.

PROWADZENIE: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, 
Warszawa

MIEJSCE: Barka C.C. Stefan Batory, Bulwar Czerwieński, SALA VIP (dolny pokład)
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WSPÓŁPRACA, KONKURENCJA, CHAOS. JAK POWSTAJĄ 
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
W OPARCIU O NOWE TECHNOLOGIE? 
(16:00 – 17:30)
Innowacje społeczne to ostatnio słowo-wytrych. Oznaczają niespotykane dotąd spo-
soby radzenia sobie ze starymi problemami. W cyfrowym świecie często wykorzystują 
do tego rozwiązania informatyczne, takie jak platformy finansowania społecznościo-
wego, aplikacje pozwalające na mapowanie określonych zjawisk przez użytkowników 
i użytkowniczki czy dostarczające informacji publicznej, która wcześniej była dostęp-
na tylko po przejściu żmudnej drogi administracyjnej. Na warsztacie porozmawiamy 
o tym, w jakich warunkach mogą powstawać i co sprzyja projektowaniu innowacyj-
nych rozwiązań. Podzielimy się własnymi i pożyczonymi doświadczeniami z organi-
zacji konkursów na innowacyjne aplikacje. Zastanowimy się też, czy doszliśmy do 
punktu, gdzie tylko innowacyjne rozwiązanie może być uznane za dobre i co to dla 
nas oznacza.

PROWADZĄCA: Paulina Sobieszuk. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi 
jako animatorka, trenerka i koordynatorka projektów społecznych, edukacyjnych i kul- 
turalnych. Doświadczenie zdobywała w Fundacji TechSoup, Federacji MAZOWIA, 
Fundacji Ortus (Medialab w Opolu) oraz w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki 
(Shortcut/Cięcie). Obecnie odpowiada za „Dane po warszawsku”, gdzie wspiera wy-
korzystanie warszawskich danych publicznych w aplikacjach. Interesują ją działania 
łączące aspekty społeczny i technologiczny. Entuzjastka Warszawy, pieszych wycie-
czek i tańca.

MIEJSCE: Barka C.C. Stefan Batory, Bulwar Czerwieński, SALA VIP (sala konferen-
cyjna)

DZIEL I ŁĄCZ! O EKONOMII DZIELENIA SIĘ JAKO NARZĘDZIU 
ROZWOJU ORGANIZACJI 
(16:00-17:30)
Od kilku lat karierę robi termin „ekonomia dzielenia się” i hasło „dzielić się to nowe 
mieć”. Jednostki, społeczności i przedsiębiorstwa odkrywają siłę, jaka drzemie już nie 
w posiadaniu na własność a w dzieleniu się. Dzieląc się tym co mamy, oszczędzamy 
pieniądze, środowisko i umacniamy więzi. Budujemy kapitał społeczny bez udziału
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kapitału finansowego. Jak wykorzystać narzędzia ekonomii dzielenia się do wzmac-
niania naszych organizacji, budowania pozytywnych relacji z innymi organizacjami 
oraz – przede wszystkim – ze społecznościami, w których działamy? Porozmawiamy 
o dobrych przykładach, formach współpracy, podzielimy się pomysłami i zarysujemy 
ograniczenia oraz zagrożenia.  

PROWADZĄCY: Krzysztof Cibor, ekspert Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomi- 
cznych, redaktor portalu ekonomiaspoleczna.pl, aktywista. Członek i założyciel kilku 
kooperatyw i organizacji (formalnych i nieformalnych), np. Mokotowskiej Kooperaty-
wy Rowerowej czy kolektywu Warszawa Czyta.

MIEJSCE: Szkoła Języków Obcych MAŁY RYNEK, ul. Podzamcze 26, Kraków.
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CROWDFUNDING W PRAKTYCE – CZYLI JAK SFINANSOWAĆ 
SWOJE MARZENIA (16:00 – 17:30)
Crowdfunding (forma finansowania działań NGO) to sposób na realizację niemożli-
wych projektów! To miejsce na opowieść, która zelektryzuje społeczność. To platfor-
ma wymiany idei, wiedzy i produktów. Na warsztacie dowiesz się, jak przygotować 
udany projekt na platformy kickstarter, indiegogo czy polskie polakpotrafi.pl i wspie-
ram.to.

PROWADZENIE: Mateusz Hauschild - trener i entuzjasta nowych technologii. Uczy 
użytecznego wykorzystania nowoczesnych technologii. Propagator idei crowdfundin-
gu i ekonomii współdzielenia. Współtwórca wielu projektów na platformach crowdfun-
dingowych. Prowadzi CROWDgeekPL na Twitterze, gdzie opowiada o kampaniach, 
w które warto się zaangażować. Współpracownik WeTheCROWD pierwszego pol-
skiego thinktanku zajmującego się crowdsourcingiem i crowdfundingiem. TEAM Kra-
ków

MIEJSCE: Szkoła Języków Obcych MAŁY RYNEK, ul. Podzamcze 26, Kraków.
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PRZEJMIJ KONTROLĘ – ZARZĄDZANIE BEZ STRESU 
(16:00-17:30)
Asana to specjalna pozycja ciała, która sprzyja osiągnięciu równowagi, działa harmo-
nizująco na emocje i psychikę. W klasycznej jodze znane jest aż 86 asan.

Asana to również narzędzie on-line wspierające zarządzanie, które pomaga zespo-
łom osiągać ich cele, a liderom zachować równowagę i spokój ducha. Czy nazwa 
jest przypadkowa? Jestem pewna, że nie. Od trzech lat korzystam z Asany i w czasie 
warsztatu, zademonstruję:

• jak uprościć sobie życie, dzięki wykorzystywaniu Asany? 
• jak na bieżąco śledzić postępy i zapobiegać kryzysom w małych 
   i większych projektach? 
• jak motywować siebie i zespół, by osiągnąć upragnione efekty?

Dzięki Asanie, skupisz się na tym, co najważniejsze, a zespół Twojej organizacji będzie 
miał jasność, jak przebiega realizacja projektu i kto za co odpowiada.

PROWADZĄCA: Noemi Gryczko - współtworzyła Program Rozwoju Bibliotek (PRB) 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności www.biblioteki.org. Przez ostatnie 6 lat zarządzała komponentami PRB 
– m.in. „Organizacje pozarządowe bibliotekom”, „LABiB – dziel się wiedzą, mnóż pomy-
sły” www.labib.pl, „Tablety w bibliotece”. Promuje wykorzystywanie nowych techno- 
logii wśród NGOs i instytucji kultury. Projektuje twórcze spotkania i konferencje.

MIEJSCE: Szkoła Języków Obcych MAŁY RYNEK, ul. Podzamcze 26, Kraków. 
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PO GODZINACH:

20:00 – 24:00

A WIECZOREM… COŚ DLA DUCHA
Spokojny wieczór po intensywnym dniu? A może jednak trochę wieczornego szaleń-
stwa? Spotkajmy się wieczorem na Barce w mniej formalnej atmosferze. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie – będzie muzyka, śpiew i… kto wie – może tańce? Może hulanki 
i swawole? :-) Sprawdź, zapraszamy!

Poza tym, będziemy pięknie świętować powołanie Federacji Małopolska Pozarządo-
wa – nie może Cię zabraknąć!

DZIEŃ II – 20.06.2015 R. (SOBOTA)  
KLUB KOMBINATOR, OS. SZKOLNE 25, KRAKÓW „WOLNA SOBOTA”

10:00 - 11:00
POZARZĄDOWE ŚNIADANIE NA TRAWIE
To dobry dzień, by mieć dobry dzień :-) A dobry dzień najlepiej zacząć od…śniadania! 
A najlepiej takiego na trawie, w pięknym, przedpołudniowym, letnim słońcu (a gdyby 
słońca nie było, będą przytulne wnętrza :-) ! Zapraszamy – dla każdego coś pysznego!

10:30 – 16:00

CZAS NA REKORD – pisanie „najdłuższego wniosku świata”
Chciałeś/-aś kiedyś pobić jakiś rekord? Teraz masz szansę! Bijemy rekord świata 
w pisaniu wniosku. N a j d ł u ż s z e g o  w n i o s k u  ś w i a t a!!! Dobrze brzmi? Dołącz 
do nas :-) Gwarantujemy – twórcze odreagowanie codziennych zmagań o finanso-
wanie dla naszych organizacji, badanie potencjału organizacji i potrzeb mieszkańców 
Małopolski i… świetną zabawę!

11:00 – 12:30
GRA TERENOWA „AKTYWIŚCI” 
Gra, w której zmierzą się reprezentacje krakowskich organizacji, by po pokonaniu sze-
regu wyzwań, rozwikłaniu nierozwikłanych zagadek i odnalezieniu właściwej drogi 
w gąszczu przeszkód, odnaleźć klucz do sukcesu.

12:30 – 13:00 FINAŁ GRY

13:00 – 14:30
WSPÓLNE BUDOWANIE „POMNIKA INICJATYWY”
Marzyliście kiedyś o byciu artystą? A może od zawsze tli się w Was iskierka kreacji? 
Spróbujcie swoich sił i weźcie udział w twórczej afirmacji i „autopochwale”, wyraża- 
jąc jednocześnie konstruktywne NIE dla bierności i roszczeniowości!!

15:00 – 17:00
GRILL POZARZĄDOWY
Jak lato, to piknik! Jak piknik, to grill! Poza tradycyjnymi kiełbaskami, będzie można 
skosztować grillowej alternatywy - warzyw i owoców i szukać inspiracji na długie 
grillowane lato!



WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE (20.06.2015 – SOBOTA):

10:00 – 17:00
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PIKNIKOWEGO
…a w niej piłki, rakietki, boule, ringo i najlepsze na świecie planszówki!

10:00 – 17:00
STREFA MŁODEGO CZŁOWIEKA
Czyli gry, zabawy i troskliwa opieka dla dzieci zajętych rodziców.

10:00 – 17:00
STREFA WIEDZY I INSPIRACJI 
Dla tych, którzy zawsze chcą wiedzieć więcej i nie boją się pytać o współpracę z sa-
morządem, ofertę małopolskich organizacji, małopolskie federacje.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.malopolskiengo.pl
Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na portalu FACEBOOK: 

 II Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Masz pytania? Dzwoń:
Agnieszka Kałużna +48 601 079 577 

Joanna Latko +48 517 490 746

ORGANIZATORZY:

https://www.facebook.com/events/1587958798131833/

