
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE 

Serdecznie zapraszam członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, w tym przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego, radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych z 

województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego 

 

na II Forum Ponadregionalne Rad Działalności Pożytku Publicznego, 

 

które odbędzie się w dniach 21-22 października 2014 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym 

w Warszawie. 

 

W ramach Forum będzie można uzyskać wiedzę i wymienić się doświadczeniami w zakresie:  

1) Przygotowanie ngo i jst do pracy w radzie działalności pożytku publicznego – Łukasz Domagała,  

2) Rola RDPP w planowaniu polityk publicznych – Andrzej Rybus-Tołłoczko, 

3) Rola RDPP w tworzeniu programu współpracy – Łukasz Prykowski, 

4) Praktyczne aspekty związane z planowaniem rozwoju lokalnego, metodami partycypacji – 

     Wioletta Gawrońska, 

5) Promocja i komunikacja nt działań rady – Katarzyna Zych, 

6) Konsultacje standardów wypracowanych w projekcie - Katarzyna Łotowska. Udział w warsztacie z 

konsultacji standardów połączony jest z badaniem fokusowym. 

 

 Pierwszego dnia forum będzie można wziąć udział w badaniu fokusowym i konsultacjach 

standardów wypracowanych w projekcie lub zaprezentować RDPP, stąd zapraszamy członków i 

członkinie RDPP do wymiany spostrzeżeń i refleksji, które wzbogacą prace nad czterema modelowymi 

standardami: 

1) Standard powoływania RDPP, 

2) Standard pracy RDPP, 

3) Standard komunikacji (wewnętrznej z organizacjami z terenu działania RDPP oraz pomiędzy radami) 

4) Standard monitoringu i ewaluacji prac RDPP. 

 

Każdy z tematów warsztatów prowadzony jest w blokach jednodniowych.  

 

 

  

                Forum przygotowywane jest w ramach projektu "Dobre Rady: modelowe Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w obszarze 2", w ramach POKL Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego 

sektora, Poddz. 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, którego realizatorem jest Biuro Obsługi Ruchu 

Inicjatyw Społecznych BORIS w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

OWOP, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszeniem 

Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Samorządem 

Województwa Mazowieckiego. 

Projekt uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Splot rad dla Rad”, prowadzonej przez Sieć Wspierania 
Organizacji Pozarządowych SPLOT. Jej celem jest zwiększenie uczestnictwa obywateli w zarządzaniu 
wspólnotą lokalną poprzez promocję rad działalności pożytku publicznego i innych mechanizmów 
partycypacji (więcej: www.siecsplot.pl). 
 

 

              Udział w Forum jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie 

oraz zwrot kosztów podróży do 100 zł.  

 

Podpisane zgłoszenia należy przesłać do dnia 25 września 2014 r.(fax. 056 655 50 22 e-mail: 

rady@tlok.pl).  

Szczegółowych informacji udziela: Iga Sypek, tel: 500 127 355, e-mail: rady@tlok.pl). 

 

W imieniu partnerstwa projektowego 

 

Ewa Kwiesielewicz-Szyszka 

Prezeska Stowarzyszenia TŁOK 

http://www.siecsplot.pl/
mailto:rady@tlok.pl

