
Konferencja jest organizowana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej. 

Akademia współpracy finansowej JST-NGO”, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, 

współfinansowanego ze środków Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. 

 
 

Patronem medialnym konferencji jest Dwutygodnik „Wspólnota”. 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Możemy więcej i lepiej – współpraca 

finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”, która odbędzie się 

7 listopada 2017 r. w Warszawie.  

Celem konferencji jest przedstawienie doświadczeń projektu „Możemy więcej i lepiej. Akademia 

współpracy finansowej JST-NGO” w zakresie wdrażania regrantingu i innych instrumentów 

współpracy finansowej samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych oraz dyskusja na temat 

skutecznych sposobów upowszechniania stosowania tych instrumentów przez samorządy. 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza na stronie: 

https://goo.gl/forms/M1HieutPn5YMjDbC2  najpóźniej do 25 października 2017 r. Liczba miejsc 

jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 

Stanisław Głąbski, tel: (22) 6220122 wew. 24, s.glabski@filantropia.org.pl . 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Paweł Łukasiak 

Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 

https://goo.gl/forms/M1HieutPn5YMjDbC2
mailto:s.glabski@filantropia.org.pl
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Program konferencji 

„Możemy więcej i lepiej – współpraca finansowa samorządów terytorialnych 

i organizacji pozarządowych” 

7 listopada 2017 roku, 

Warszawa, Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A (plac Zawiszy), piętro 15 

 

 

 10:00-10:30   rejestracja uczestników 

 10:30 – 10:45 otwarcie konferencji, powitanie uczestników, przedstawienie programu 

Paweł Łukasiak, prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 

Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 

 10:45-11:15 współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji 

pozarządowych w perspektywie Narodowego Instytutu Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

 11:15 – 11:30 prezentacja projektu „Możemy więcej i lepiej.  Akademia współpracy 

finansowej JST-NGO” 

Stanisław Głąbski, koordynator projektu, Akademia Rozwoju Filantropii w 

Polsce 

 11:30-12:00 przykłady wypracowanych mechanizmów współpracy finansowej  

 przedstawiciele Ośrodków Działaj Lokalnie z Dębicy, Sandomierza i Zaleszan 

 12:00-12:15 przerwa kawowa 

 12:15 – 13:45 panel dyskusyjny: jak skutecznie upowszechniać stosowanie przez 

samorządy instrumentów współpracy finansowej z organizacjami 

pozarządowymi 

dyskusja z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji 

pozarządowych, moderator: Tomasz Schimanek 

 13:45-14:00 podsumowanie i zakończenie konferencji 

 14:00 lunch 

  


