
 
 

 

                      Warszawa 19.04.2016r. 

 

„ Hej Kujawy”  –  Odpowiedzialnie społecznie Lokalnie  czyli  barwy OSL 

na przykładzie włocławskich praktyk. 

 
Szanowni Państwo!  

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium, oraz Walnym Zebraniu 

członków Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych,   które odbędzie się                    

we Włocławku w dniach 6-7 czerwiec 2016r. Przedsięwzięcie organizowane jest w oparciu                           

o partnerską współpracę: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, Fundacji Caietanus 

Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej oraz  Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej – CAL.  Honorowy patronat nad Seminarium objął Pan dr  Marek Wojtkowski 

Prezydent  Miasta Włocławek. 

Będzie to kolejne  spotkanie edukacyjne osób, zaangażowanych w realizację tak  ambitnego 

zadania jakim jest  Organizowanie Społeczności Lokalnej (mobilizowanie ludzi do samopomocy, 

wolontariatu czy akcji społecznych, tworzenia sieci współpracy lokalnej) 

  Tworzenie nowej funkcji  organizatora społeczności lokalnej  wymaga od nas nieustannego 

wzbogacania swojego warsztatu pracy o nowe elementy, posiłkując się doświadczeniami – 

praktycznymi rozwiązaniami – innych stosujących ten model pracowników. Zapoznamy się                            

z rozwiązaniami stosowanymi przez MOPR we Włocławku, ale będzie to również okazja do 

skonfrontowania własnych dylematów z doświadczeniami praktyków z terenu całego kraju.  

Zakładamy, że udział w seminarium wzbogaci warsztat pracy Organizatora Społeczności Lokalnej,               

a doświadczenia włocławskich specjalistów staną się inspiracją do dalszych działań.  

Spotkanie organizowane jest dla około 60 osób. Organizatorzy zapewniają atrakcyjny 

merytoryczny program edukacyjny. Niestety nie zapewniają pokrycia kosztów podróży, noclegu                   

i wyżywienia. Dlatego seminarium jest odpłatne w kwocie 130  złotych, co  pokrywa koszty pobytu.                                         

 W związku    z powyższym prosimy o odpowiedź i wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

https://goo.gl/UUhCss nie później niż  do 10 maja 2016r. Liczy się kolejność zgłoszeń.  

Wszelkie informacje dotyczące miejsca zakwaterowania,  dojazdu oraz terminu i formy 

płatności zostały zawarte w informacji organizacyjnej (strona 4).   Osoba do kontaktu: Renata 

Stańczyk  tel. 54 411 19 60 wew. 111 e- mail  ospszazamcze@mopr.wloclawek.pl   w temacie proszę 

dopisać Seminarium. 

W imieniu organizatorów 

Przewodnicząca Forum 

 
Renata Stańczyk 

 

https://goo.gl/UUhCss
mailto:ospszazamcze@mopr.wloclawek.pl
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Program Seminarium  

 

I dzień.  

 

11.00  -  12.00   uczestnicy seminarium przyjeżdżają do Urzędu Miasta Włocławek  gdzie będą 

odbywały się zajęcia – serwis kawowy. 

 

12.00 – 12.30  Rozpoczęcie  seminarium  powitanie uczestników seminarium przez 

gospodarzy: Pana Marka Wojtkowskiego Prezydenta Miasta Włocławek  oraz 

Dyrektora MOPR Włocławek  a także przez współorganizatorów seminarium.  

 

12.30 – 13.15    Model  OSL we Włocławku –  w tym: Krótka charakterystyka miasta. 

Jak zaczęła się praca ze społecznością lokalną we Włocławku?  Aktualna 

struktura ośrodka.  starszy specjalista ds. Cal Małgorzata Tomaszkiewicz 

Kamińska.  

13.15- 13.30 Zaproszenie na Gale Konkursu „Włocławska Krzyżówka”  - pracownik 

socjalny-  organizator społeczności lokalnej  OSPS „Śródmieście” - Lidia 

Kobus  

 

13.30 - 13.45    Przerwa  

 

13.45- 15.30    Działania OSL w poszczególnych  Osiedlowych Sekcjach Pomocy Społecznej  

„Zazamcze” „Wschód” „Południe” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we  

Włocławku.  - pracownicy socjalni - organizatorzy społeczności lokalnych:  

Anna Kowalska, Monika Zaleska, Agnieszka Czerwińska  oraz przedstawiciele 

społeczności lokalnej.  

15.30- 15.45   Działalności Fundacji Caietanus oraz partnerska współpraca z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku na rzecz lokalnej społeczności – 

Prezes Fundacji P. Maria Krasucka  

 

15.45- 16.45     Przerwa obiadowa 

 

16.45- 18.15   Walne zebranie członków forum   

 

18.15- 19.30  Przejazd do Hotelu Kujawy, zakwaterowanie i przygotowanie się do wyjazdu 

na ognisko  

 

19.30  zbiórka na parkingu hotelowym i przejazd do Nadleśnictwa Włocławek   

 

19.30- 22.30   Ognisko integracyjne czyli  Hej Kujawy itd.    ……….. 

 

22.30 -   powrót do Hotelu. 
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II dzień.  

 

 

7.00-8.00    Śniadanie w hotelu  

 

8.00- 8.15   Wykwaterowanie z Hotelu. 

 

8.15  Zbiórka na parkingu hotelowym i przejście do Urzędu Miasta Włocławek

  

 

9.00- 10.30     Wpływ Modelu OSL na kształtowanie dialogu  mieszkańców z władzami 

miasta.– dyskusja z udziałem Władz  Miasta,  przedstawicieli MOPR 

Włocławek, partnerów  mieszkańców, i uczestników seminarium. 

 

10.30 - 11.30    Refleksje przy kawie – praca w grupach. 

  

11.30               Rozdanie suchego prowiantu. 

 

11.30 – 12.00    Przejście do Muzeum Ziemi Kujawskiej ul. Słowackiego we Włocławku  

 

12.00- 14.00    „Gala konkursu Włocławska Krzyżówka” – działania OSPS Nr 1 

„Śródmieście” na żywo - pracownik socjalny-  organizator społeczności 

lokalnej  OSPS „Śródmieście” - Lidia Kobus  

 

14.00    Oficjalne zakończenie seminarium. 
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Informacje  organizacyjne 

 

 

 

Płatność 

Współorganizatorem seminarium jest Fundacja Caietanus, która zajmuje się całą oprawą 

księgowo – rozliczeniową naszego przedsięwzięcia.  Po wypełnieniu formularza 

zgłoszeniowego link https://goo.gl/UUhCss  uczestnicy drogą elektroniczną otrzymają faktury 

proforma obligujące do dokonania wpłaty na konto Fundacji ( Nr konta BGZ 20 2030 0045 

1110 0000 0349 8050 ). Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 15 maja 2016r.  Faktury 

właściwe zostaną wydana we Włocławku podczas seminarium.  

 

 

 

Dojazd do Urzędu miasta Włocławek 

Spotkanie rozpocznie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Włocławek,                                 

Zielony Rynek 11/13 .   

Z dworca PKP należy przejść przejściem podziemnym w kierunku centrum miasta, następnie  

stojąc tyłam do dworca, skręcić w prawo do ul Kościuszki. Ulicą Kościuszki dojdziemy do 

Placu Wolności,  gdzie należy skręcić w prawo  i dojść do trzeciej ulicy w prawo ( ul. 

Zduńska )  która doprowadzi do Urzędu Miasta na Zielonym Rynku. Na piechotę około 15 

minut .  

 

 

 

 

 Miejsce zakwaterowania   „Hotel Kujawy” ul Kościuszki 20, 87-822 Włocławek,  tel. 54 

237 75 00 

Z dworca PKP należy przejść przejściem podziemnym w kierunku centrum miasta, następnie  

stojąc tyłam do dworca, skręcić w prawo do ul Kościuszki. Ulicą Kościuszki dojdziemy do 

Hotelu który będzie widać zaraz na początku ulicy patrząc w lewą stronę. 

                                                                          

 

 

 

 

https://goo.gl/UUhCss

