
Dzień 1 – niedziela 14 września 2014
8.30 - 10.00

S. BUW
Rejestracja uczestników

10.00 - 12.15
Audi. Max. sala Mickiewicza

SeSja plenaRna  
„25 lat społeczeństwa obywatelskiego w Polsce” – podsumowanie dorobku organizacji pozarządowych  

12.15 - 12.45 przerwa kawowa

12.45 - 14.00
Audi. Max. sala Mickiewicza

SeSja plenaRna „Wyzwania systemowe sektora pozarządowego i plany na przyszłość”

14.00 - 15.00
Audi. Max. 

przerwa lunchowa – w przerwie zapraszamy na piknik Inicjatyw Obywatelskich odbywający się  
na Krakowskim przedmieściu

15.00 - 16.30 TemaTy RegIOnalne:

S. BUW I p. sala 111-113 › Federalizacja – sektor jako reprezentacja społeczności czy reprezentacja sektora? Komu  
i do czego potrzebna jest federacja? Czy taka forma jednoczenia się sektora ma przyszłość? – woj. lubuskie 

› Społeczny – obywatelski – publiczny? Czyli o różnych zasadach dialogu – woj. lubelskie

S. BUW I p. sala 114-116 › Jak wspierać, by nie uzależnić – infrastruktura wsparcia III sektora i ekonomizacja w zakresie realizacji zadań  
publicznych – woj. łódzkie 

› Infrastruktura organizacji pozarządowych: jak wspierać rozwój instytucjonalny III sektora – woj. śląskie 

Audi. Max. Aula A › Obojętność, impotencja, abstynencja, zaangażowanie – wokół roli organizacji pozarządowych w polityce lokalnej.  
Co gdyby aktywiści rządzili gminą? – woj. zachodniopomorskie 

› Ambiwalentna rola technologii w działaniach obywatelskich (wróg czy sojusznik?) – woj. świętokrzyskie

S. BUW II p. sala 211-213 › Zmiana pokoleniowa – nowe przywództwo w III sektorze: skąd i jak wprowadzać nowych lub młodych  
oraz jak czerpać od doświadczonych? – woj. dolnośląskie 

› Ruchy społeczne to szansa czy zagrożenie dla III sektora? Czy organizacje pozarządowe są wciąż obywatelskie?  
Czego możemy się nauczyć od aktywnych obywateli, a co możemy im dać? Jak czerpać z rosnącego potencjału  
społecznego mieszkańców?  
– woj. małopolskie 

Audi. Max. Aula B › Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich – woj. warmińsko-mazurskie

› Polityka rozwoju obszarów wiejskich - Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

S. BUW Aula parter › Rola organizacji pozarządowych w nowym systemie funduszy europejskich 2014–2020 (KSTP)

Audi. Max. Aula C › Tematy przygotowane przez organizacje ogólnopolskie

16.30 - 17.00 Przerwa kawowa

17.00 - 18.00 TemaTy RegIOnalne:

Audi. Max. Aula B › Ekonomizacja sektora pozarządowego pod kątem działalności gospodarczej – woj. wielkopolskie

S. BUW I p. sala 111-113 › Ku rzeczywistej zmianie społecznej, czyli rozliczanie przez rezultaty – woj. pomorskie

Audi. Max. Aula C › Media publiczne – stracona szansa – woj. podkarpackie

Audi. Max. Aula A › „Niezdrowa dieta” – źródła finansowania organizacji pozarządowych a uniezależnienie się od środków  
publicznych – woj. kujawsko-pomorskie

S. BUW I p. sala 114-116 › Rady działalności pożytku publicznego – ciało dialogu, reprezentacja sektora? Jak wzmocnić i usprawnić  
funkcjonowanie rad? – woj. opolskie

S. BUW II p. sala 211-213 › Sektor wystandaryzowany – poprawa jakości czy autodestrukcja – woj. podlaskie

S. BUW II p. sala 214-216 › Zagadnienia i trendy globalne ważne dla rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce – woj. mazowieckie

19.00 - 24.00 Wydarzenie wieczorne
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8.00 - 9.30 Rejestracja uczestników

8.30 - 9.15 SpOTKanIa śnIadanIOWe:

Skwer przy  
Orientalistyce

› Brak pełnej księgowości, konkursów, działalności  
nieodpłatnej, odpłatnej i rozliczania się z każdego  
długopisu – NGO-przedsiębiorcy? NGO-fiction?

Skwer przy  
Orientalistyce

› Finansowanie społecznościowe szansą na realizację twoich 
pomysłów 

Skwer przy  
Orientalistyce

› Jak komunikować rezultaty i efekty własnych działań  
– czyli jak mówić, ile dobra wnosi Twoja organizacja  
do społeczności

Skwer przy  
Orientalistyce

› Jak oszczędzić na oprogramowaniu, jednocześnie  
zwiększając swoją autonomię i kontrolę nad narzędziami? 

Mały  
Dziedziniec

› Język mocy czy przemocy? W jaki sposób język, którym  
posługują się III sektor i media może dyskryminować?

Mały  
Dziedziniec

› Po co nam właściwie wkład własny?

Mały  
Dziedziniec

› Przekazywanie i utrwalanie kultury organizacji a koncepcja 
organizacji uczących się, czyli kultura organizacji NGO zgodna 
z polityką work-life balance 

Mały  
Dziedziniec

› Zielona energia zmiany społecznej – możliwości wsparcia 
NGO w zakresie innowacyjnych działań proekologicznych

9.30 - 11.00 SeSje TemaTyczne:

S. BUW I p. sala 111 › III sektor w systemie opieki zdrowotnej – sprawdź  
czy naprawdę wykorzystujesz wszystkie możliwości

S. BUW I p. sala 113 › Bezpieczna i prywatna komunikacja w organizacji  
pozarządowej

S. BUW II p. sala 
215-216

› Było sobie partnerstwo biznes – NGO

S. BUW I p. sala 116 › Digital Storytelling oparty na danych

S. BUW I p. sala 107 › Dlaczego nas tam nie ma? Czyli o barierach udziału  
organizacji pozarządowych w procesach konsultacyjnych

S. BUW II p.  
sala 212

› Jak zmaksymalizować efektywność organizacji poprzez  
narzędzia coachingowe

S. BUW II p.  
sala 211

› Kandydować czy nie kandydować? – dylematy organizacji  
pozarządowych przed wyborami samorządowymi

Audi. Max. Aula B › Miliony złotych od tysięcy ludzi – fundraising i crowdfunding

Audi. Max. Aula A › Młode pokolenie III sektora – pasjonaci, biznesmeni  
czy łowcy wpisów do CV?

S. BUW II p. sala 
214

› Od solidarności do subsydiarności: źródła, wartości  
i praktyczne wyzwania

S. BUW I p. sala 115 › Otwarte NGO – dlaczego organizacje powinny dzielić się 
swoimi zasobami?

S. BUW I p. sala 
105

› Edukacyjny potencjał wolontariatu – wyzwania społeczne,  
korzyści i potrzebne formy wsparcia

S. BUW I p. sala 112 › Profesjonalizacja szkoleń w sektorze NGO. Rola trenera  
i mentora

S. BUW I p. sala 
213

› Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju  
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

S. BUW I p. sala 
106

› Spotkania i konferencje – jak sprawić, by były efektywne  
i angażujące?

S. BUW I p. sala 114 › W poszukiwaniu nowej wizji wspierania ekonomii  
społecznej– debata międzysektorowa

Audi. Max. Aula C › Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych  
– problemy i wyzwania

Audi. Max. Aula D › Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym przez jednost-
ki samorządu terytorialnego – modele współpracy dzięki 
funduszom europejskim

S. BUW
Aula parter

› Wysłuchanie publiczne w sprawie strategii rozwoju sektora  
obywatelskiego

11.00 - 11.30 przerwa kawowa

11.10 Wspólne zdjęcie przed Starym BUW-em

11.30 - 13.00 SeSje TemaTyczne:

S. BUW II p. 
sala 211-213

› Białe małżeństwo? NGO a samorządy

S. BUW I p. sala 112 › Czy grupy nieformalne zastąpią NGO?

S. BUW I p. sala 
106

› Demokracja czy partiokracja – co i jak społecznicy mogą 
zrobić razem dla zmiany systemu?

S. BUW II p. sala 
215

› Do działania, a nie do szuflady 

– jakie standardy dla NGO?

S. BUW I p. sala 
105

› Dylematy lidera w czasach kultury partycypacji

S. BUW I p. sala 
107

› Fundacje korporacyjne 

– siła w partnerstwie

S. BUW II p. sala 
216

› Jak i po co stać na straży?

S. BUW I p. sala 114 › Jaką rolę powinny pełnić organizacje pozarządowe zajmu-
jące się współpracą rozwojową w kształtowaniu polskiej 
pomocy rozwojowej? – panel na 10-lecie Grupy Zagranica

Audi. Max. Aula A › Media społecznościowe czy media społeczne?  
O kompetencjach medialnych III sektora

Audi. Max. Aula D › Młodzi decydują!? Wyzwania edukacji obywatelskiej XXI 
wieku

S. BUW I p. sala 111 › Nie widzę, nie słyszę, nie chodzę, ale chcę być częścią  
III sektora. Nie mogę często przez Ciebie!

S. BUW I p. sala 113 › Obywatelskość sportu powszechnego w Polsce

S. BUW II p. sala 
214

› Piknik Polska. Dyskusja wokół założeń strategicznych pro-
gramu „Aktywność Obywatelska”

S. BUW I p. sala 116 › Potęga informacji – co nam dają otwarte dane?

Audi. Max. Aula C › Przejrzystość polskich organizacji pozarządowych i zaufanie  
społeczne. Dlaczego potrzebujemy standardu?

Audi. Max. Aula B › Regranting – jak to działa?

13.00 - 13.15 przerwa kawowa

13.15 - 15.15
Audi. Max. 

sala Mickiewicza

Wystąpienie prezydenta Rp Bronisława Komorowskiego 
i uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych działa-
czom  społecznym – zakończenie VII OFIp-u

Dzień 2 – poniedziałek 15 września 2014
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