
 
 

 

Szanowni Państwo,  

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  z wielką radością zaprasza na  

Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych 04-06 grudnia 2012 r. 

Miejsce: WDW Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek  

 

Nasze spotkanie będzie mieć na celu wymianę doświadczeń oraz refleksji nad 

procesami partycypacji realizowanymi w ramach projektu „Decydujmy razem”. W trakcie 

Forum będziemy mogli przedstawić nasze wspólne dokonania, podzielić się sukcesami, ale też 

omówić problemy i zagrożenia, z którymi się spotkaliśmy. Najważniejszymi zagadnieniami, 

którym proponujemy poświęcić uwagę jest - współpraca, traktowana, jako tworzenie stałych 

mechanizmów partycypacyjnych w ramach lokalnych polityk publicznych.  Głównym celem naszego 

spotkania zaś jest stworzenie systemu wsparcia dla animatorów w ich pracy związanej z 

wzmacnianiem społeczności lokalnej w jej partnerskim współdziałaniu z administracją 

samorządową.  

Ważnymi elementami naszego spotkania będą wizyty studyjne w okolicznych 

środowiskach instytucjach i urzędach, współdziałających partycypacyjnie z mieszkańcami oraz 

grupowe sesje dyskusyjne poświęcone praktycznym aspektom tworzenia trwałych 

mechanizmów partycypacyjnych na poziomie społeczności lokalnej. Istotne jest dla nas 

również by podczas Forum doszło do zainicjowania procesu budowania środowiska wymiany 

wiedzy w oparciu o dedykowaną projektowi „Decydujmy razem”  e-platformę. Za jej pośrednictwem 

będzie bowiem można kontynuować proces edukacji i wymiany doświadczeń służący wszystkim 

praktykom społecznym działającym na rzecz wzmacniania procesu partycypacji publicznej. 

 

 

……………………………………………  

Bohdan Skrzypczak      

Prezes Zarządu CAL       



 
 

 

 
Program Ogólnopolskiego Forum Animatorów Społecznych  

Waplewo, 04-06 grudnia 2012 r. 

 

04 grudnia 2012 – wtorek 
13:30 – 14:00  Rejestracja uczestników  

14:00 – 15:00 Obiad 

15:00 – 15:15  Otwarcie Ogólnopolskiego Forum Animatorów Społecznych 

 Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, CAL – partnerzy w 
projekcie „Decydujmy razem” 

15:15 – 16:15  Sesja I: Dobre praktyki tworzenia stałych mechanizmów partycypacyjnych w 
ramach lokalnych polityk publicznych. 

Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych partner w projekcie „Decydujmy 
razem” 

16:15 – 17:15 Sesja II: Tworzenie przestrzeni współpracy w realizacji lokalnych polityk 
publicznych, jako zadanie administracji samorządowej – możliwości, bariery, 
wyzwania 

Panel dyskusyjny z udziałem władz Olsztyna, przedstawiciela środowiska 
olsztyńskich organizacji pozarządowej, lokalnych mediów i świata nauki 

17:15 – 17:30   Przerwa kawowa 

 

17:30 – 19:00 Sesja III: Sesja rady wirtualnej gminy w sprawie likwidacji miejscowej szkoły 
podstawowej 

 Moderowana przez mediatora społecznego symulacja sesji rady gminy 
poświęconej likwidacji lokalnej szkoły z udziałem przedstawicieli władz (rada), 
środowiska organizacji pozarządowych, obywateli. Podział uczestników na 
grupy, rozdanie ról i zadań, przeprowadzenie sesji. 

 

19:00 Kolacja 

  

05 grudnia 2012 – środa 

 8:00 –  9:00 Śniadanie 

 9:00 – 14:00  Sesja IV: Wizyty studyjne w grupach w okolicznych środowiskach, 

instytucjach i urzędach, współdziałających partycypacyjnie z mieszkańcami  

 



 
 

 

14:00 - 15:00 Obiad 

15:00 – 18:00 Sesja V: Sesje dyskusyjne w grupach nad wybranymi problemami związanymi 

z tworzeniem stałych mechanizmów partycypacyjny opartych na współpracy. 

Zajęcia będą toczyć się w 10 grupach. Każda grupa będzie omawiać możliwości, 

bariery i wyzwania w tworzeniu współpracy na przykładzie konkretnego 

przykładu – wdrażania strategii uchwalonej w ramach projektu „Decydujmy 

razem” w danej jednostce samorządu terytorialnego. 

  

19:00 Kolacja 

 

06 grudnia 2012 – czwartek 
8:00 – 9:00 Śniadanie 

9:00 – 10.00 Sesja VI: Warsztaty budowania środowiska wymiany wiedzy w oparciu o e-
platformę dedykowaną projektowi Decydujmy Razem. 

 Zajęcia warsztatowe w grupach – tworzenie wspólnego projektu za pomocą 
komunikacji zdalnej przy wykorzystaniu modułu e-learningowego 
zaimplementowanego na e-platformie 

 

10:00 – 13:00  Sesja VII: Targi partycypacji 

Stworzone zostaną stoiska na których uczestnicy z projektu i spoza projektu 

będą prezentować osiągnięcia w zakresie partycypacji i wymieniać się 

doświadczeniami.  

 

13:00 – 14:30 Sesja VIII: Zakończenie. Podsumowanie Ogólnopolskiego Forum Animatorów 
Społecznych i podsumowanie osiągnięć projektu Decydujmy Razem 

 Fundacja Fundusz Współpracy – partner w projekcie „Decydujmy razem” 

 

14:30 Obiad 

 


