8 stycznia 2020: Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25
9.00-10.00

Rejestracja uczestników i kawa

10.00-10.20

Otwarcie konferencji
▪

Ewa Kulik-Bielińska (Fundacja Batorego), Lidia Kuczmierowska
(Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich), Kuba Wygnański
(Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”),
przedstawiciele konsorcjum programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy

▪

Sjur Larsen, Dyrektor Departamentu ds. Europy Środkowej
i Wschodniej MSZ Królestwa Norwegii

10.20-10.40

Wystąpienie otwierające
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar

10.40-12.00

Aktywność obywatelska dziś: nadzieja, potrzeba, zagrożenie?
Rozmowa o tym, czym jest dziś aktywność obywatelska, jak się przejawia, na
jakie potrzeby i wyzwania odpowiada, a także o tym, jakie są problemy,
zagrożenia, oczekiwania i nadzieje dotyczące obszarów, w których prowadzone
będą działania wspierane ze środków Funduszu
▪
▪
▪

prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański, Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie [aktywność obywatelska]
Weronika Woźniak, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Kraków [zmiany
klimatyczne i ochrona środowiska]
Anna Dąbrowska, Stowarzyszenie HomoFaber, Lublin [prawa człowieka
i równe traktowanie]

▪

Joanna Ławicka, Fundacja Prodeste, Opole [przeciwdziałanie
wykluczeniu]

Moderatorka: red. Agnieszka Lichnerowicz (radio TOK FM)
12.00-12.15

Przerwa kawowa

12.15-13.00

Prezentacja programu
Przedstawienie obszarów tematycznych, harmonogramu konkursów, zasad
ubiegania się o dotacje, możliwości współpracy dwustronnej między polskimi
organizacjami i instytucjami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii

13.00-14.00

Obiad

14.00-16.00

Równoległe sesje warsztatowe na temat wsparcia w czterech obszarach
programu:
Wprowadzenie do problemów, jakie podejmowane będą w czterech obszarach

priorytetowych Funduszu. Prezentacja działań, jakie mogą otrzymać wsparcie
ilustrowana przykładami udanych projektów realizowanych w poprzedniej
edycji programu. Rozmowa o wyzwaniach i niepowodzeniach, rady na co
zwracać uwagę, czego unikać. Każdy warsztat zawierać będzie komponent
poświęcony wsparciu instytucjonalnemu oraz pytania i odpowiedzi dotyczące
zasad ubiegania się o dotacje.
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania
społeczne
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego [projekty sektorowe]
16.00-16.30

Sesja opcjonalna: Prezentacja działań wspieranych w Obszarze 4. dla tych,
którzy w sesjach równoległych wybrali Obszary 1.-3. [organizacja sesji
uzależniona jest od zainteresowania uczestników konferencji]

9 stycznia 2020: Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, Sapieżyńska 10 A
W godzinach 9.30-14.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji i instytucji
z Islandii i Norwegii, które ma ułatwić organizacjom z Polski nawiązanie współpracy dwustronnej.
Wydarzenie w języku angielskim (bez tłumaczenia).
9.30-10.00

Registration and welcoming coffee

10.00-10.10

Opening of the event:
Sylwia Sobiepan, Programme Director, Stefan Batory Foundation

10.10-10.20

Integration & icebreaking activity, Anna Fedas, Stefan Batory Foundation

10.20-10.35

Short presentation on the Active Citizens Fund-National programme
including already implemented successful projects

10.35- 11.00

Questions & Answers session

11.00-11.15

Introduction to the matchmaking sessions

11.15-12.15

First matchmaking session – working groups on project topics

12.15-13.00

Lunch

13.00-14.00

Second matchmaking session – working groups on project profiles

14.00-15.00

Third matchmaking session – open space

