
 

                         

 

Podczas VII Słubickiego Forum Organizacji pozarządowych 

zapraszamy do udziału w dyskusjach przy 4 stolikach tematycznych 

Podczas trwania forum można zmieniać miejsca i brać udział w dyskusjach przy kilku stolikach. 

O czym będziemy rozmawiać? 

Stolik nr 1: Budżet obywatelski w gminie Słubice - jaki powinien być? 

Ogólnogminny czy podzielony na obszary? Kto może zgłaszać wnioski? Kto może głosować? Jak 

powinno wyglądać głosowanie? Czy mieszkańcy powinni być zaangażowani w realizację projektów? 

Czy wprowadzić limity wartości projektów? Czego uczą dotychczasowe edycje budżetów 

obywatelskich w Zielonej Górze? 

Do dyskusji zaprasza dr Agnieszka Opalińska - rodowita słubiczanka, doktor nauk społecznych, 

adiunkt w Katedrze Organizacji Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bada i analizuje kwestie dotyczące partycypacji społecznej.  W 

interdyscyplinarny sposób analizuje kwestie konsultacji społecznych, realizacji budżetów 

obywatelskich i tworzenia się oddolnych inicjatyw społecznych. Wiedzę teoretyczną przekłada na 

działania praktyczne inicjując i promując w społecznościach lokalnych różne formy konsultacji. Bierze 

udział jak ekspert w projektach, grupach roboczych i ciałach doradczych w lokalnych samorządach.  

Interesują ją oddolne, bezpartyjne inicjatywy i ich wpływa na politykę samorządową. 

Stolik nr 2: Wzajemna współpraca, wymiana doświadczeń  i inicjowanie nowych rozwiązań z 

zakresu ekonomii społecznej na przykładzie Partnerstwa lokalnego “Skuteczni w partnerstwie 

regionu” 

Współpraca się opłaca - jak skutecznie budować partnerstwa lokalne? 

Panel ten dedykowany jest w szczególności dla liderów lokalnych, społeczników, osób które 

interesują się budowaniem współpracy pomiędzy organizacjami, samorządem oraz biznesem. 

Przedstawione zostaną skuteczne narzędzia pozwalające budować wielosektorowe partnerstwa 

lokalne. Zaprezentowane zostaną dobre przykłady działających partnerstw, skutecznie wpływających 

na rozwój społeczności lokalnej. Omówione zostanie funkcjonowanie sulęcińskiego partnerstwa 

lokalnego pn. „Skuteczni w partnerstwie regionu”.  

Dyskusję poprowadzi Anna Rekut – doradca kluczowy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

Zielonej Górze. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział 

Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Zawodowo zajmuje się ekonomią społeczną, 

wspiera rozwój organizacji pozarządowych. Jest inicjatorką spółdzielni socjalnych i partnerskich 

inicjatyw społecznych. 

 



 

                         

Stolik nr 3: Konsultacje regulaminu Polsko-Niemieckiej Sieci Współpracy w ramach projektu 

„Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt Oder&Słubice”.  

Jak współpracować ponad granicami? Co pomaga, co przeszkadza we wzajemnych relacjach? Jak 

pokonywać przeszkody? Jesteśmy coraz bliżej powołania transgranicznej Polsko-Niemieckiej Sieci 

Współpracy.  

Konsultacje regulaminu Polsko-Niemieckiej Sieci Współpracy będą odbywały się w ramach projektu 

„Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt Oder&Słubice” realizowanego 

przez gminę Słubice oraz miasto Frankfurt nad Odrą. 

To właśnie dzięki temu projektowi polskie i niemieckie NGO’sy  miały możliwość poznania się i 

ustanowienia zasad, na podstawie których chciałaby ze sobą funkcjonować. Od kwietnia 2018 r. 

organizacje pozarządowe z obu stron Odry widywały się cyklicznie i wypracowały regulamin, który 

został spisany w jednym dokumencie i zostanie poddany konsultacjom podczas  tegorocznego forum. 

Przy tym stoliku dyskusję poprowadzi Agata Fogel - animatorka w Ośrodku Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w Zielonej Górze , która od początku pracuje ze słubickimi i frankfurckimi organizacjami 

nad założeniami Polsko – Niemieckiej Sieci Współpracy. Przez 12 lat związana była z  Caritas Diecezji 

Zielonogórsko – Gorzowskiej. Prowadzi  szkolenia z zakresu wolontariatu. Przez kilka lat pracowała w 

różnych projektach jako doradca ds. pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych. 

Współpracuje  z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum od  2010 roku prowadząc szkolenia w 

ramach projektu „Przyjazny Urząd”, współpracowała także przy projektach „Modelowe Tango” i 

„Sektor 3 Słubice”. 

Stolik nr 4: Czego organizacje pozarządowe mogą nauczyć się od Arystotelesa? Poznajcie 

najważniejsze zasady dobrej komunikacji. 

Czy wiemy do kogo mówimy? Czy mówimy to, co chcemy powiedzieć? Jak opowiadać o naszych 

działaniach w sposób angażujący? Jak się wyróżnić?  

Na tym panelu będzie można poznać zasady dobrej komunikacji. Wspólnie zostanie przygotowany 

przekaz generyczny dla Twojej organizacji. W końcu prowadzący wytłumaczy, co wspólnego z tym 

wszystkim ma Arystoteles – i dlaczego naprawdę warto to wiedzieć.  

Swoją wiedzą będzie dzielił się Adam Szulczewski, który od 2007 r. jest w zespole Fundacji na rzecz 

Collegium Polonicum. Absolwent Szkoły Partycypacji Społecznej przy OFOP. Działacz społeczny, 

koordynator projektów, trener, animator. Specjalizuje się we współpracy organizacji pozarządowych 

z samorządami. Trener Akademii Dobrej Komunikacji organizowanej przez Przestrzeń from Facebook 

i Fundację TechSoup. 

 

 

 


