
   

 
 
 

 

ZAPROSZENIE 

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium poświęcone zjawisku tzw. sektora 

społecznościowego. Nasze doświadczenie pokazuje, że Warszawa jest szczególnie bogata 

w podmioty należące do tej kategorii, choć liczne przykłady podobnego zaangażowania 

możemy znaleźć nawet w najmniejszych polskich gminach. Ich cechami wyróżniającymi jest 

przy tym pewna swoboda działania wynikająca z konieczności szybkiego reagowania na 

pojawiające się czy zgłaszane potrzeby, elastyczne podejście do ograniczeń środowiska 

zewnętrznego, czy niemalże prakseologiczne poszukiwanie najskuteczniejszych form 

aktywności.  

 

Jednocześnie jest to obszar umykający szerszej refleksji, stąd pomysł, aby upowszechnić 

informacje o tej stronie obywatelskiego zaangażowania w sprawy lokalne, zarówno na 

przykładzie m.st. Warszawy, jak i innych wspólnot. Chcemy spojrzeć na wzajemne 

oddziaływanie sektora społecznościowego, sektora pozarządowego oraz strony publicznej, w 

czym nam pomogą prezentacje i dyskusje osób reprezentujących te środowiska. 

 

Seminarium odbędzie się 27 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia CAL przy ul. Paca 40 

w Warszawie w godz. 10:30 - 14.30. Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek. Zgłoszenia 

do udziału w seminarium prosimy przesyłać mailem na adres: bohdans@cal.org.pl do dnia 

25.04. (decyduje kolejność zgłoszeń). 

 

Zapraszamy do udziału wszystkich, którym leży na sercu lokalna Warszawa: wspierających i 

aktywizujących środowiska lokalne, oferujących lub zainteresowanych innowacyjnymi 

instrumentami rozwojowymi (np. inicjatywa lokalna, regranting, wsparcie grup nieformalnych) 

lub po prostu ciekawych tego, czym jest sektor społecznościowy i myślenie o rozwoju 

lokalnym. 

 

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Warszawa Lokalnie” 

współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy. W organizacji seminarium bierze udział 

grupa organizacji pozarządowych, skupiona w Partnerstwie Tematycznym 21 Strategicznej 

Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego, które odejmować będzie działania 

inicjatywne i rzecznicze w obszarze wspierania aktywności lokalnej.  

 

 

W imieniu organizatorów, 

 

Dr Bohdan Skrzypczak, Stowarzyszenie CAL 

Zbigniew Wejcman, BORIS 
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PROGRAM SEMINARIUM 

27 kwietnia 2016, ul. Paca 40 

 

 

 

10.30 – 10.50 

Powitanie. Wprowadzenie do projektu Warszawa Lokalnie oraz idei seminarium. 

 

10.50 – 11.15 

Różnorodność, zmiany, wyzwania sektora obywatelskiego – dr Magdalena Dudkiewicz 

 

11.15 – 12.00 

Sektor znany, nieodkryty. Badania nad sektorem społecznościowym - dr Bohdan 

Skrzypczak 

 

12.00 – 12.25 Przerwa kawowa 

 

12.25 – 13.15 

Sektor społecznościowy – jak działamy?  

Prezentacja kilku przykładów, w tym gminy Koszajec, gminy Długosiodło, Osiedle Jazdów 

w Warszawie 

 

13.15 – 14.00 

Sektor społecznościowy - jak wspieramy?  

Dyskusja z udziałem m.in. Barbary Pędzich-Ciach (OWES BORIS) i Daniela Prędkopowicza 

(Fundusz Współpracy) oraz przedstawiciela Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu  

m.st. Warszawy  

 

14.00 – 14.30 

Dyskusja dot. przyszłości sektora społecznościowego.  

Podsumowanie i zakończenie spotkania. Poczęstunek 

 


