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- dla Przedstawicielek/Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na Bemowie i 

Przedstawicielek/Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Bemowa 

 

Spotkanie jest realizowane przez Stowarzyszenie BORIS w ramach zadania publicznego 

"Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1” sfinansowanego ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 

Celem spotkania jest: 

 poznanie się osób zaangażowanych w działania dla mieszkańców i mieszkanek 

Bemowa 

 budowanie sieci kontaktów i współpracy 

 uzyskanie wiedzy i informacji na temat aktualnych działań na Bemowie i potrzeb 

mieszkańców i mieszkanek Bemowa 

 pozyskanie pomysłów i inspiracji do przyszłych działań 

 możliwość nawiązania relacji z nowymi partnerami przy realizacji przyszłych 

projektów 

 

Dla kogo: 

 dla osób z organizacji pozarządowych działających w dzielnicy/na rzecz 

mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Bemowo 

 dla osób z jednostek samorządu terytorialnego dzielnicy Bemowo (m.in. OPS) 

 

Kiedy: 

Czwartek, 9.03.2023 w godz. 12:00 – 15:00 

 

Gdzie: 

W Warszawie w OPS Bemowo przy ul. Rozłogi 10 (sala konferencyjna nr 228 na I piętrze). 

 

Zapisz się: 

Kliknij  LINK DO REJESTRACJI 

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu otrzymasz mailem najpóźniej do wtorku 7 marca 

2023. 

Liczba miejsc ograniczona.  

W przypadku organizacji pozarządowych – można zgłosić maksymalnie dwie osoby.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQAiCudwon04D5aqKepX9ZrpgxHIBBF870z1CweKzjQZmDxw/viewform
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Formuła spotkania: 

Spotkanie będzie tak zorganizowane i przeprowadzane, aby w przyjemnej atmosferze dać 

Uczestnikom i Uczestniczkom przestrzeń do poznania swoich działań, potrzeb osób 

mieszkających na Bemowie, podzielania się wskazówkami, zainspirowania się działaniami 

innych osób, nawiązania relacji osobistych oraz wymiany kontaktów.  

W części sieciującej będzie możliwość porozmawiania o projektach i pomysłach usłyszanych 

w trakcie I sesji.  

Podczas dyskusji moderowanej poruszymy temat, jak możemy zacząć/rozwinąć współpracę 

przy przyszłych projektach na rzecz mieszkańców i mieszkanek Bemowa.  Skoncentrujemy 

się na wypracowaniu rozwiązań w tym zakresie, a spotkanie zakończymy podsumowaniem 

wypracowanych rozwiązań.  

 

Proponowany przebieg spotkania: 

I – Sesja prezentacyjna „Poznajmy się/co nowego? - w trakcie tej części każda z Osób 

przedstawi siebie, swoją organizację i aktualne projekty organizacji/potrzeby mieszkańców  i 

mieszkanek Bemowa – ta sesja jest wprowadzeniem do Sesji II 

II – Sesja sieciująca „Przestrzeń do rozmów” – obszar do rozmów indywidualnych albo w 

mniejszych grupach i wymiany kontaktów 

III – Dyskusja moderowana – temat spotkania „Jak możemy zacząć i rozwijać współpracę 

na rzecz mieszkańców i mieszkanek Bemowa?” 

IV – Podsumowanie spotkania + dodatkowe informacje organizacyjne 

 

 

Korzyści dla Przedstawicielek i Przedstawicieli organizacji pozarządowych: 

 Nawiązanie relacji z osobami z innych organizacji pozarządowych oraz osobami 

reprezentującymi  JST w celu realizacji nowych projektów i wzmocnienia obecnych 

działań 

 Poznanie realnych potrzeb mieszkańców i mieszkanek dzielnicy z perspektywy 

różnych środowisk 

 Wzmocnienie i poszerzenie działań organizacji 

 Możliwość nawiązania współpracy z innymi osobami i organizacjami przy nowych i 

obecnych projektach (zwiększenie zasobów, doświadczenia i wiedzy) 

 Pozyskanie wiedzy i inspiracji oraz wymiana informacji w obszarze finansowania 

działań organizacji, utworzenia nowych oraz utrzymania obecnych miejsc pracy 
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Korzyści dla Przedstawicielek i Przedstawicieli JST: 

 Poznanie liderek i liderów z organizacji pozarządowych, którzy chcą aktywnie 

wspierać osoby mieszkające na terenie dzielnicy Bemowo 

 Możliwość zachęcenia organizacji do współpracy na rzecz osób znajdujących się w 

trudnych sytuacjach życiowych (w tym osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, 

seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) 

 Szanse na rozwój oferty na rzecz mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, zwłaszcza 

ukierunkowanej na integrację społeczną i tworzenie nowych miejsc pracy 

 

 

Dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu: 

Agata Słowińska 

Animatorka i Specjalistka ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej 

Stowarzyszenie BORIS 

E-mail:   agata.slowinska@boris.org.pl 


