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Szanowni Państwo, 

 

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka Sieć Współpracy BARKA zaprasza na 

dwudniowe warsztaty partycypacyjne w dniach 23-24 kwietnia br. od godz.10.00, dotyczące 

powoływania rad działalności pożytku publicznego, działalności przedsiębiorczej                            

w organizacjach obywatelskich oraz świadczenia przez nie usług użyteczności publicznej.  

 

Warsztaty odbędą się w Wielkopolskim Centrum Gospodarki Solidarnej im. Cyryla 

Ratajskiego, Poznań, ul. Św. Wincentego 6/9. 

 

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie 

oraz materiały edukacyjne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do wtorku, dnia 21 kwietnia 2015 r., do godz. 

14.00.  

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

                                                                                
 

 

        Barbara Sadowska 

           Prezes Zarządu Sieci Barka 
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PROGRAM 

 

 

Czwartek, 23 kwietnia 2015 r. 

 

Warsztaty prowadzi Anita Łukowiak, przewodnicząca gorzowskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, specjalista ds. wdrażania standardów rad działalności pożytku publicznego; 

 

10.00-11.30    Powoływanie rad działalności pożytku publicznego (rady regionalne powiatowe, miejskie, 

gminne) 

11.30-11.45   Przerwa na kawę 

11.45-14.00    Standardy działania rad działalności pożytku publicznego 

14.00-14.45    Obiad 

14.45-16.30  Dokumentacja niezbędna do powoływania rad działalności pożytku publicznego; uchwały,   

regulaminy, reprezentatywność organizacji w radach, roczne programy współpracy                             

z organizacjami obywatelskimi itp. 

16.30-16.45 Przerwa na kawę 

16.45-18.00  Dyskusja i warsztaty przygotowujące dokumentację dla poszczególnych powiatów/gmin  

19.00 Kolacja 

 

 Czas wolny 

 

 

Piątek, 24 kwietnia 2015 r. 

 

Warsztaty dotyczące przedsiębiorczości społecznej w organizacjach obywatelskich, świadczenia usług 

użyteczności publicznej przez przedsiębiorstwa społeczne. 

 

Warsztaty prowadzą:  

Barbara Sadowska, wiceprzewodnicząca zarządu Fundacji Barka, 

Lidia Węsierska, dyrektor biura Sieci Współpracy Barka, 

 

08.00-09.00 Śniadanie 

09.00-11.00  Działalność odpłatna pożytku publicznego i działalność gospodarcza w organizacjach 

obywatelskich  

11.00-11.30   Przerwa na kawę 

11.30-13.00  Usługi użyteczności publicznej w kontekście krajowego programu rozwoju ES 

13.00-13.45   Przerwa na obiad 

13.45-15.45  Warsztaty na temat rewizji podejść do rozwiązywania problemów społecznych                                 

w poszczególnych gminach/powiatach 

 

Prosimy o potwierdzenie udziału: elzbieta.malik@barka.org.pl, tel. 790 220 679 

mailto:elzbieta.malik@barka.org.pl

