
ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM 

Zespół stoczniowego Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zapraszają do udziału w seminarium „O zaangażowaniu 
organizacji pozarządowych w konsultacje społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym”, 
które odbędzie się 11 grudnia (czwartek) w siedzibie Pracowni Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia” w Warszawie. 

Zaproszenie na seminarium kierujemy w szczególności do przedstawicieli organizacji 
pozarządowych działających lokalnie i/lub regionalnie, które widzą siebie jako obecnych lub 
przyszłych aktywnych aktorów w procesach konsultacji społecznych odbywających się na 
terenie ich regionów, miast i miejscowości. 

OPIS SEMINARIUM 

W czasie seminarium pochylimy się nad tym, jakie miejsce zajmują, bądź mogą zajmować 
organizacje pozarządowe w konsultacjach społecznych odbywających się na poziomie 
lokalnym i regionalnym. 

Zastanowimy się, dlaczego zaangażowanie organizacji w lokalne procesy konsultacyjne jest 
ważne, co z takiego zaangażowania może wynikać? Czy są z tego jakieś korzyści, czy może 
niesie to za sobą raczej sporo zagrożeń? 

Uporządkujemy wiedzę dotyczącą możliwych ról, jakie organizacje mogą pełnić w 
konsultacjach społecznych, zaprosimy również uczestników do pracy warsztatowej, w trakcie 
której będziemy dzielić się doświadczeniami z udziału w konsultacjach i zastanowimy się nad 
tym, jak pełnić te role w najbardziej efektywny i skuteczny sposób. 

CZAS I MIEJSCE 

Seminarium odbędzie się 11 grudnia, w czwartek, w godz. 11.00 – 16.00 w siedzibie Pracowni 
Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, przy ul. Brackiej 20B w Warszawie (wejście od 
podwórka).  

Osoby, którym nie uda się dotrzeć do nas osobiście będą mogły śledzić przebieg spotkania na 
żywo na stronie partycypacjaobywatelska.pl 

 

 

 

https://www.google.pl/maps/place/Bracka+20,+Warszawa/@52.2319729,21.016482,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x471eccf411598d6f:0x860c445e800c0b90?hl=pl
http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-admin/partycypacjaobywatelska.pl


ZGŁOSZENIA NA SEMINARIUM 

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego on-line do 4 grudnia br. Formularz dostępny jest tutaj. Udział w spotkaniu jest 
bezpłatny. 

W związku z tym, że liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, pierwszeństwo udziału będą 
miały organizacje działające lokalnie i/lub regionalnie. Potwierdzenie udziału w seminarium 
przekażemy do 5 grudnia (piątek) do końca dnia. 

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

Jeżeli będą Państwo potrzebować wsparcia w poniesieniu kosztów podróży na i z seminarium, 
prosimy o indywidualny kontakt drogą mailową na adres: kbeszczynska@stocznia.org.pl (tytuł 
informacji ,,zwrot kosztów podróży na seminarium”). Niestety nie jesteśmy w stanie 
zagwarantować refundacji kosztów dojazdu wszystkim uczestnikom, jednak tym z uczestników, 
dla których jest to warunek wzięcia udziału w wydarzeniu, postaramy się pomóc w miarę 
naszych możliwości. 

KONTEKST 

Seminarium odbywa się w ramach projektu systemowego „Konsultacje z zasadami”, 
realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Pracownię Badań i 
Innowacji Społecznych Stocznia, dzięki programowi Obywatele dla Demokracji, finansowanego 
z funduszy EOG. Seminarium jest jednym z cyklu trzech tego rodzaju wydarzeń, jakie 
organizujemy w ramach projektu. Pierwsze spotkanie odbyło się podczas VII Ogólnopolskiego 
Forum Inicjatyw Pozarządowych, gdzie razem z uczestnikami zastanawialiśmy się, jakie są 
główne bariery udziału organizacji w konsultacjach leżące po stronie samych organizacji i jak na 
co dzień można z niektórymi z tych trudności sobie radzić (krótkie podsumowanie sesji znajduje 
się tutaj). Drugie z cyklu, czyli grudniowe seminarium chcemy poświęcić tematowi udziału 
organizacji w konsultacjach na poziomie lokalnym i regionalnym, ostatnie z kolei, trzecie 
seminarium planowane na pierwszą połowę przyszłego roku, będzie koncentrowało się na 
udziale organizacji w konsultacjach na poziomie centralnym (tj. głównie rządowym). 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie http://www.konsultacjezzasadami.pl 

 

KONTAKT 

Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej 

Tel. (22) 100 55 94 

Mail. partycypacja@stocznia.org.pl 

https://docs.google.com/forms/d/1MN8xsh8QI9JtP-XA6CCe77k3YEP8D9WqkF-QK-NohYA/viewform?usp=send_form
mailto:kbeszczynska@stocznia.org.pl
http://partycypacjaobywatelska.pl/wiadomosc/stoczniowa-sesja-w-trakcie-vii-ofip/
http://www.konsultacjezzasadami.pl/

