ZAPRASZAMY
na XIV spotkanie organizacji pozarządowych
w ramach sieci Europa Café
Bielsko-Biała 28-29.03.2019r.
Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Opatrzności Bożej 18









Zapraszamy na spotkanie, podczas którego m.in.:
Dowiesz się, jak sfinansować projekt kulturalny/artystyczny o wymiarze europejskim
oraz poznasz/przypomnisz sobie koncepcję ‘współtworzenia’
i jej możliwe
zastosowania w działalności organizacji, na rzecz której działasz (Projekt: BRIDGING.
„Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez kulturę uczestnictwa i współtworzenia”)
Poznasz międzynarodowe dobre praktyki w zakresie realizowania projektów
kulturalnych/artystycznych w małych miejscowościach (Projekt: LEVER „Kultura jako
wsparcie wolontariackich działań kulturalnych i artystycznych na nisko zaludnionych
obszarach z wartością dodaną dla demokratycznego uczestnictwa i integrowania
społeczności lokalnych”)
Dowiesz się więcej o nowym instrumencie finansowym dla NGO dot. praw wartości
europejskich (Rights and Value program)
Uzyskasz informacje co dzieje się na bieżąco w UE w kwestiach NGO - update
europejski (w tym bieżące fundusze i finansowanie europejskie)
Dowiesz się co robią inni członkowie Europa Cafe w ramach ‘małych tematów’

Program
28.03.2019r., czwartek 12.00 - 21.00

12.00 - 12.30 Kawa i przekąska na powitanie
12.30 - 12.45 Powitanie uczestników i przedstawienie programu
Koordynuje (speaker): Agnieszka Dadak, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych,
Bielsko-Biała
12.45 - 13.15 Krótka historia sieci Europa Cafe 2013-2018 i plany na przyszłość
Koordynuje (speaker): Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/
Centrum NGO Poznań
13.15 - 14.15 Projekt BRIDGING jako przykład realizacji projektu o wymiarze europejskim
w sektorze kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego
Koordynuje (speaker): Agnieszka Dadak, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych,
Bielsko-Biała
Dwuletni projekt “Bridging social capital by participatory and co-creative culture” (PL:
„Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez kulturę uczestnictwa i współtworzenia”; akronim:
BRIDGING), realizowany jest w okresie wrzesień 2017 – sierpień 2020 przez ośmiu partnerów
z siedmiu krajów europejskich: Danii, Wielkiej Brytanii, Polski, Austrii, Łotwy, Słowenii i
Holandii. Więcej informacji: https://bridgingsocialcapital.eu/
Celem ogólnym projektu jest wzmacnianie kapitału społecznego oraz promowanie włączenia,
spójności społecznej i zaufania społecznego poprzez wzmacnianie kultury uczestnictwa i
współtworzenia w europejskim sektorze kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.
Projekt BRIDGING został dofinansowany w ramach Programu Erasmus Plus 2014-2020,
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa Strategiczne
14.15 - 14.30 Przerwa
14.30 - 15.30 Mini-szkolenie, cz.1.: Jak sfinansować projekt kulturalny/artystyczny o
wymiarze europejskim. Krótki przegląd aktualnie dostępnych źródeł dofinansowania.
Koordynuje (speaker): Jerzy Kraus, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, BielskoBiała
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom i uczestniczkom aktualnej wiedzy na temat
alternatywnych (innych niż granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Narodowego Centrum Kultury) możliwości dofinansowania działalności kulturalnej. Szkolenie
obejmie prezentację programów nie-inwestycyjnych, tj. dofinansowujących działania

kreatywne, edukację kulturalną i artystyczną, działalność badawczą i wydawniczą dotyczącą
sektora kreatywnego, możliwości podnoszenia kompetencji pracowników i wolontariuszy
sektora kreatywnego i kultury, nawiązywania i realizowania partnerstw międzynarodowych w
sektorze kultury i kreatywnym.
15.30 - 16.30 Obiad na miejscu
16.30 - 17.30 Mini-szkolenie, cz.2.: Jak sfinansować projekt kulturalny/artystyczny
o
wymiarze europejskim. Krótki przegląd aktualnie dostępnych źródeł dofinansowania.
Koordynuje (speaker): Rafał Dadak, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, BielskoBiała
17.30 - 19.00 Zwiedzanie Bielska-Białej: spacer z Białej do Bielska
Koordynuje (speaker): Jerzy Kraus, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, BielskoBiała
19.00 - 21.00 Kolacja/ spotkanie integracyjne (uczestnicy pokrywają we własnym zakresie,
miejsce zostanie podane w terminie późniejszym)
Koordynuje (speaker): Agnieszka Dadak, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych,
Bielsko-Biała

29.03.2019r., piątek 10.00 - 15.00
10.00 Powitanie i poranna kawa
10.00 - 10.45 Doświadczenia we współpracy Miasta Brukseli z organizacjami
pozarządowymi (online)
Koordynuje (speaker): Jan Lichota, visit brussels, Bruksela (potwierdzone) i Monika
Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/ Centrum NGO Poznań;
10.45 - 11.45 Projekt LEVER: Prezentacja doświadczeń z realizacji projektów pilotażowych w
dziedzinie kultury/sztuki w małych miejscowościach, o wartości dodanej w postaci
integrowania lokalnych mieszkańców oraz wzmacniania tożsamości lokalnej.
Koordynuje (speaker): Agnieszka Dadak, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych,
Bielsko-Biała
Elementy planowania projektu kulturalnego/artystycznego na rzecz małej społeczności. Na co
szczególnie warto zwrócić uwagę, by odniósł sukces?

* „Małe miejscowości”/ „małe społeczności” rozumiane są jako liczące do 20 000
mieszkańców. Zespoły działające/planujące działać w tak zdefiniowanych „małych
miejscowościach/społecznościach” mają pierwszeństwo w rekrutacji na warsztaty.
** Projekty pilotażowe to wydarzenia kulturalne i artystyczne, które były realizowane w
małych miejscowościach w ramach projektu LEVER w 2017 roku przez 2 zespoły:
Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz w Czernicy (woj. śląskie) oraz Grupę Inicjatyw
Różnych w Górze Ropczyckiej (woj. podkarpackie). Zespół „Spichlerza“ zrealizował szereg
wydarzeń związanych z obchodami 700-lecia Czernicy, m.in. piknik historyczny „7 wieków 7
życzeń“. Grupa Inicjatyw Różnych zorganizowała koncert muzyki klasycznej „BUCZY-NA
poważnie…” oraz warsztaty z muzykami dla dzieci w Górze Ropczyckiej.
*** Projekt „LEVER. Kultura jako wsparcie wolontariackich działań kulturalnych i artystycznych
na nisko zaludnionych obszarach z wartością dodaną dla demokratycznego uczestnictwa i
integrowania społeczności lokalnych” to 3 – letni projekt organizacji Regionu Morza
Bałtyckiego
realizowany
w
okresie
styczeń
2016
–
kwiecień
2019.
Założeniem projektu jest, że kultura i sztuka dostępne dla wszystkich mogą odgrywać główną
rolę w uatrakcyjnianiu małych miejscowości/społeczności w oczach ich obecnych i przyszłych
mieszkańców, turystów i przedsiębiorców.
Projekt jest oparty na koncepcji “trwałości kulturowej” oznaczającej, że aktywne
obywatelstwo, włączenie społeczne i spójność kulturowa będą promowane poprzez działania
typu „mieszkaniec pomaga mieszkańcowi”, w kontekście społeczeństwa obywatelskiego
Partnerzy projektu to sześć organizacji z 5 krajów. Cztery z nich to ogólnokrajowe organizacje
działające przede wszystkim w obszarze kultury i sztuki. Dwie organizacje działają głównie w
obszarze uczenia się przez całe życie i budowania społeczeństwa obywatelskiego:
- Interfolk (DK) (Koordynator projektu) www.interfolk.dk
- Cultural Councils in Denmark (DK) www.kulturellesamraad.dk
Finnish
Swedish
Youth
Association
(FI)
www.fsu.fi
- Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL) - www.fundacjaaie.eu
- Belarusian Non-Governmental Organization "United Way" (BY) - http://en.ngo.by
- Lithuanian castles and manors Association (LT) - www.dvarai.lt
Polskie Zespoły Pilotażowe: Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, Czernica:
http://www.sdlspichlerz.pl/
Grupa
Inicjatyw
Różnych,
Góra
Ropczycka:
https://plpl.facebook.com/grupa.inicjatyw.roznych/
11.45 - 12.00 Przerwa
12.00 - 13.25 Update europejski, wydarzenia europejskie oraz wprowadzenie do nowego
instrumentu finansowego dla NGO dot. wartości europejskich (Rights and Value
Fund/programme)

Koordynuje (speaker): Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/
Centrum NGO Poznań; Szymon Ananicz, doradca Posła Michała Boniego- Rights and Value
Fund/programme (online)
13.25 - 13.50
RLKS - szansą dla organizacji pozarządowych miast i ich obszarów
funkcjonalnych/ Europa Cafe’ - Mały temat
Koordynuje (speaker): Krzysztof Kwatera, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina
Raby"
13.50 - 14.15 Starzenie się populacji krajów rozwiniętych, samotność seniora - czy można i
jak jej zaradzić/ Europa Cafe’ - Mały temat
Koordynuje (speaker): Katarzyna Bielińska, Polska Unia Seniorów, region warszawsko –
mazowiecki im. rtm. Witolda Pileckiego
14.15 - 15.00 Obiad/lunch (kanapki) i networking

INFORMACJE PRAKTYCZNE:


Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych
(NGO), w tym wszyscy uczestnicy wizyt studyjnych do instytucji UE w Brukseli
organizowanych przez Przedstawicielstwo KE w Polsce dla organizacji pozarządowych
w 2013 roku, listopadzie 2014, październiku 2016 oraz przez Fundację Kształcenia
Ustawicznego PERITIA przy wsparciu Parlamentu Europejskiego w maju 2017 roku a
także przedstawiciele LGD i LGR oraz innych organizacji wspierających rozwój lokalny



Planujemy również zaprosić na spotkanie nowe NGO oraz nowe LGD i LGR



Planujemy obecność ok. 25-30 osób



Zaproszenie
tylko
na
formularzu
online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyYzZaF9Vq2rHsXfpRvbiUZYR92m2QutIFj3Sr792V4xNYA/viewform
przedłużone
do
22.03.2019. Potwierdzenie uczestnictwa na bieżące 1-2 dni mailem.

ROZLICZENIE KOSZTÓW:
 Organizator spotkania Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Bielsko-Biała
pokrywa koszty:
o kawy/herbaty/wody podczas obu dni
o ciepłego posiłku (obiad) pierwszego dnia spotkania
o lunchu (bufet kanapkowy) drugiego dnia
o sali na spotkania na oba dni

 Ponadto Prelegenci /speakers (w tym ‘małych tematów’):
-Otrzymują refundację kosztów 1 noclegu (28-29/03/2019) na podstawie imiennej
faktury VAT (nie na organizację),
-Otrzymują zwrot za dojazd/powrót do/z Bielska-Białej
Zwrot dokonywany jest na podstawie biletów komunikacji publicznej/prywatnej w 2
klasie. W przypadku podróży samochodem uczestnik/uczestniczka do rozliczenia
załącza wydruk z cennika przewoźnika publicznego/prywatnego, kl. 2, na danej trasie.
do łącznej kwoty 280zł brutto

 Inni uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszt dojazdu do Bielska-Białej i
powrotu do miejsca zamieszkania, transportu lokalnego (autobus, taxi) oraz innych
wydatków według potrzeb (na dziś budżet nie pozwala na dofinansowanie kosztów
dojazdu/powrotu)

KONTAKTY/ ORGANIZACJA:
 Agnieszka Dadak, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Bielsko-Biała,
faie@fundacjaaie.eu
 Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/Centrum NGO
Poznań, monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl

LINKI:
Miejsce spotkania- Centrum Organizacji Pozarządowych, Bielsko-Biała
https://www.facebook.com/Centrum-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-w-BielskuBia%C5%82ej-148366718687891/
Miasto Bielsko-Biała
http://www.bielsko.biala.pl/
Organizatorzy
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Bielsko-Biała
http://www.fundacjaaie.eu/index.php/en/
Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA, Poznań
http://fundacjaperitia.pl/o-fundacji/
Centrum NGO Poznań
http://centrumngopoznan.pl/

Dofinansowanie:
Program Erasmus Plus 2014-2020 (dzień 1)
Nordic Council of Ministers’ NGO programme for the Baltic Sea Region (dzień 2)

