
  

 

 

Warszawa, 4 maja 2011 r. 

Szanowni Animatorzy!  

Liderzy! 

Działacze Społeczności Lokalnych! 

Samorządowcy! 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL we współpracy ze Stowarzyszeniem  

Eko Inicjatywa oraz Gdaoską Fundacją Innowacji Społecznej serdecznie zaprasza na 

Pomorskie Forum Animatorów Społecznych  

Kwidzyn 18-19 maja 2011 roku 

Na spotkaniu zapytamy, jak aktywnie współtworzyd społecznośd lokalną? Jak razem 

decydowad o wspólnych sprawach? Jak zadbad o grupy „słabsze” społecznie i miejsce na ich 

głos w dyskusji? Nasze pytania i dylematy mają posłużyd wymianie doświadczeo i inspiracji 

osób zgromadzonych na Forum. Wierzymy, że warto budowad sied współpracy ludzi 

zaangażowanych i pełnych pasji pracujących w swoich społecznościach.  

 

Stowarzyszenie CAL od wielu lat szuka metod i przykładów jak aktywizowad społeczności 

lokalne poprzez włączanie obywateli do procesu współdecydowania. Czy zarządzanie oparte  

o dialog i partnerską relację obywateli i władzy samorządowej jest skuteczniejsze? 

Korzystając z doświadczeo i wiedzy uczestników Forum wspólnie poszukamy odpowiedzi na 

nurtujące nas pytania. Przede wszystkim to najważniejsze: jak skutecznie współpracowad?  

Wierzymy, że uda nam się zainicjowad debatę nad stworzeniem wojewódzkiej platformy 

wsparcia i wymiany idei animatorów i liderów społecznych z całego regionu. Właśnie temu 

procesowi ma byd poświęcone Pomorskie Forum. 

 

Serdecznie zapraszam! 

 

 

 

Bohdan Skrzypczak 

Prezes Stowarzyszenia CAL 

Pomorskie Forum Animatorów Społecznych organizowane jest w ramach projektu Decydujmy razem 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.



  

 

 

Pomorskie Forum Animatorów Społecznych 

Kwidzyn, 18-19 maja 2011 r. 

Prowadzenie: Jacek Gralczyk i Paweł Jordan Stowarzyszenie CAL 

18 maja 2011 r. 

10.30 Rejestracja gości 

 

11.00 -  11:10 

 

Powitanie uczestników – Burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak 

 

11:10 – 11:30 

 

Wprowadzenie do projektu „Decydujmy razem” 

Prowadzący: Paweł Jordan, Stowarzyszenie CAL 

 

11.30 – 13.00 

 

Refleksyjna sesja  grupowa „Czym jest partycypacja?” 

Prowadzący:  Jacek Gralczyk, Stowarzyszenie CAL 

 

13.00-14.00 

 

Obiad 

 

14.00 – 15.30 Warsztaty grupowe „Perspektywy partycypacji” 

 

1. Niech usłyszą nasz głos – wzmacnianie grup słabszych społecznie 

Prowadzący: Marianna Sitek-Wróblewska, Gdaoska Fundacja 

Innowacji Społeczne; Paweł Jordan, Stowarzyszenie CAL 

 

2. Czy konflikt w społeczności może byd twórczy? 

Prowadzący: Ewa Romanow – Pękal, Stowarzyszenie Eko Inicjatywa;  

Jacek Gralczyk, Stowarzyszenie CAL 

 

3. Pułapki partycypacji:  włączanie społeczności lokalnej – czynnik 

rozwoju czy bariera?  

Prowadzący: Rafał Krenz, Stowarzyszenie CAL; Marek Romaniec, 

Fundacja „Naszyjnik Północy” 

 

15.30-16.00 Przerwa kawowa 

 

16.00-17.00 Podsumowanie warsztatów grupowych 

 

17.00-19.00 Sesja role play „Decydujmy razem”  

Prowadzący: Rafał Krenz, Stowarzyszenie CAL 

 

19.00 Kolacja 

 

 



  

 

19 maja 2011 r. 

8.00 Śniadanie 

 

8:30 Wyjazd do Benowa 

 

9:00 – 11:00 Prezentacja dobrej praktyki.  Zaułek Benowo to ośrodek prowadzony 
przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. To ważne miejsce aktywizacji, 
integracji i edukacji dla mieszkaoców wsi. Zaangażowanie 
mieszkaoców, ich pomysły i energia do wspólnego działania, 
zaowocowały licznymi inicjatywami społecznymi i ekologicznymi. 
 

11:30 Powrót do hotelu 

 

12.00 -14:00 Sesja podsumowująca - pomysły na współpracę animatorów woj. 

Pomorskiego, wypracowanie koncepcji Pomorskiego Forum 

Animatorów Społecznych 

 

14:00 Obiad 

15:00  Wyjazd 

  

  
Organizatorzy: 

 

 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL to ogólnopolska 
organizacja ukierunkowana na  poszukiwanie, wypracowywanie i 
upowszechnianie społeczno-edukacyjnych form (strategii, metod i narzędzi) 
aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych.   Motto stowarzyszenia to 
”Pomóżmy ludziom, aby pomogli sobie sami”. 
www.cal.org.pl 

 Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa to organizacja pozarządowa działająca w obszarze 

edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. Stowarzyszenie 

jest otwarte na potrzeby i pomysły społeczności lokalnych - wierząc w mądrośd 

ludzi, uruchamia mechanizmy społeczne służące rozwojowi lokalnemu w zgodzie 

z ideą zrównoważonego rozwoju. 

www.ekokwidzyn.pl  

 

Gdaoska Fundacja Innowacji Społecznej to dynamicznie rozwijająca się 

organizacja pozarządowa tworzona przez osoby od lat zajmujące się 

różnorodnymi aspektami pomocy społecznej, skupiającą wielu pozytywnych ludzi 

chcących zmieniad świat na lepsze. Ma na celu kreowanie pozytywnych zmian w 

dotychczasowym sposobie rozwiązywania problemów społecznych w  myśl 

zasady - "NOWE MYŚLENIE, DAJE NOWE SPOJRZENIE".  

www.gfis.pl 

 

http://www.cal.org.pl/
http://www.ekokwidzyn.pl/
http://www.gfis.pl/

