Cel: Warszawa! Forum Warszawskich Organizacji Pozarządowych
Termin: 7 czerwca 2011, 18:00 – 21:00
Miejsce: Warsztat, Pl. Konstytucji 4
Opis:
W ostatnich latach w Warszawie powstało wiele organizacji działających na rzecz zmieniania
miasta w miejsce przyjazne dla mieszkaoców. Uczestnicząc w konsultacjach społecznych oraz
bezpośrednio zabiegając o korzystne zmiany organizacje pozarządowe starają się najczęściej
reprezentowad konkretne grupy mieszkaoców, na rzecz których działają. Doprowadza to do sytuacji,
w której pojawia się konkurencja pomiędzy działającymi stowarzyszeniami oraz fundacjami. W wielu
przypadkach jednak interesy są zbieżne i warto połączyd wysiłki, aby działad efektywniej i mied
większą siłę oddziaływania. Dlatego powstała idea zorganizowania spotkania warszawskich
organizacji pozarządowych oraz zajmujących się przestrzenią publiczną oraz przedstawicieli
samorządu. Będzie to okazja do wymiany doświadczeo oraz przedstawienia własnych pomysłów na
Warszawę i porozmawiania na temat współpracy organów administracji i organizacji pozarządowych.
Będzie to także szansa dla Warszawiaków, aby spotkad się z przedstawicielami warszawskich fundacji
i stowarzyszeo poznad bliżej ich działalnośd. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie przyczyni się
integracji środowiska warszawskich organizacji pozarządowych i stworzy miejsce do debaty nad ich
udziałem w procesie rządzenia miastem.
Cele projektu:
I Integracja przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych
II Promocja działao uczestniczących w Forum organizacji wśród mieszkaoców stolicy
Program:
18:00 Powitanie uczestników - 5 min
18:05 Część I Poznajmy się lepiej - ok 60 min
10 minutowe prezentacje na temat działalności poszczególnych organizacji połączone z pytaniami z
sali
 Zielone Mazowsze (rowerzyści)
 Fundacja Mama (miasto przyjazne mamom)
 Moja Białołęka (reprezentowanie mieszkaoców Białołęki)
 TPSW (Przeciwdziałanie wykluczeniu niepełnosprawnych)
 SISKOM (Komunikacja miejska)
Ok. 19:00 dyskusja z przedstawicielami warszawskiego samorządu na temat zaprezentowanych
wizji Warszawy. Ok. 30 min
19:30 Przerwa
19:45 Część II Zyskajmy wiedzę 60 min
 prezentacja Fundacji Stocznia nt. roli organizacji pozarządowych w budowaniu mechanizmów
partycypacji społecznej. 30 min
 spotkanie z Panią Naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Centrum
Komunikacji Społecznej Martyną Leciak na temat możliwości współpracowania organizacji
pozarządowych z miastem. 30 min
20: 45 Podsumowanie spotkania
21:00 Zakooczenie
Po spotkaniu zapraszamy chętnych do kontynuowania wspólnego wieczoru do jednego z pobliskich
lokali.

