Projekt „Wspólnie budujemy silny sektor pozarządowy” jest współfinansowany ze środków Narodowego
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program FIO.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY IX FORUM INICJATYW LOKALNYCH
"Aktywne społeczności Warmii i Mazur – priorytety, trendy, innowacje"
Imię i nazwisko
Telefon i adres e-mail
Organizacja / Instytucja / Społeczność

DZIEŃ I - 18 września 2020
10.00-12.00 Rozpoczęcie

❑ Wezmę udział
❑ Nie wezmę udziału
❑ świetlice wiejskie (Dobre Miejsca)- Bartłomiej Głuszak

12.20-13.35 Miejsca Aktywności Lokalnej
Proszę zaznaczyć 1 temat

❑ kluby i domy sąsiedzkie - Katarzyna Werner
❑ domy kultury - Angelika Stawisińska
❑ Inspiracje, sieciowanie, finansowanie - Maciej Bielawski
❑ Nie wezmę udziału

13.35-14.30 Obiad

❑ TAK
❑ NIE
❑ Ucząca się - Monika Hausman-Pniewska

14.30-15.20 Rozmowy stolikowe o
wartościach przy kawie: Aktywna
społeczność
Proszę zaznaczyć 1 temat

❑ Otwarta - Anna Zalewska
❑ Współpracująca - Ula Podurgiel
❑ Twórcza - Karol Paszkowski
❑ Zaradna - Wojciech Jankowski
❑ Solidarna - Iwona Olkowicz
❑ Nie wezmę udziału

15.30-17.15 Warsztaty
Proszę zaznaczyć 1 temat

❑ Tworzenie i zarządzanie wioską tematyczną czyli Produkt-Marketing-Sprzedaż
(gra kompetencyjna) - Jarosław Kuba
❑ Jak uczy się społeczność lokalna - Monika Hausman-Pniewska
❑ Metody i formy wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – co
się sprawdza i jakich zmian potrzebujemy - Karolina Jarosz

BIURO
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, lok. 127
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl
SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
14-300 Morąg, ul. B. Prusa 23/26

❑ Model kształtowania kompetencji obywatelskich młodzieży - Iwona Olkowicz,
Paweł Wilk
❑ Generator dostępności (gra strategiczna dot. przygotowania projektów dla
osób z niepełnosprawnościami) - Adrian Płączyński
❑ Nie wezmę udziału
17.30-19.30 Teatr w kręgu "Aktywne
Społeczności w bajkach"

20.00 Kolacja

❑ TAK
❑ NIE
❑ TAK
❑ NIE

Nocleg 18/19 września

❑ TAK
❑ NIE
DZIEŃ II - 19 września 2020
❑ Taniec - Angelika Stawisińska

7.15-8.15 Poranne aktywności

❑ Alternatywne metody parzenia kawy - Karol Paszkowski

Proszę zaznaczyć 1 temat

❑ Medytacja z dźwiękiem - Ula Podurgiel
❑ Nie wezmę udziału

8.15-9.00 Śniadanie

❑ TAK
❑ NIE
❑ Aspekty formalno-organizacyjne (przepisy, procedury, narzędzia) - Angelika
Stawisińska

9.15-10.55 Jak wspierać, edukować i
animować społeczności lokalne w
czasach zagrożenia epidemiologicznego
Proszę zaznaczyć 1 temat

❑ Metody i formy prowadzenia działań (alternatywne metody i formy działań
animacyjnych) - Karol Paszkowski
❑ Metody i formy prowadzenia działań (prowadzenie działań animacyjnych i
edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi on-line) - Dariusz Ignatowicz
❑ Aspekt psychologiczny (mechanizmy, potrzeby, adaptacja do nowej
normalności) - Anna Zalewska
❑ Nie wezmę udziału
❑ Różni animatorzy – co ich wyróżnia, łączy - Anna Górak

11.00-11.50 Rozmowy stolikowe przy
kawie o animacji i animatorach
Proszę zaznaczyć 1 temat

❑ Stereotyp animatora - Paweł Wilk
❑ Edukacja animatorów - Wojciech Jankowski
❑ Narzędzia animatora - Karol Paszkowski
❑ Finansowanie działań animacyjnych - Edyta Karpińska
❑ Nie wezmę udziału

12.00-14.30 Warsztaty
Proszę zaznaczyć 1 temat

❑ Centra Usług Społecznych – nowa jakość wsparcia mieszkańców i współpracy
OPS z podmiotami ekonomii społecznej - Jacek Gralczyk
❑ Innowacje w zarządzaniu organizacją pozarządową - Ula Podurgiel
❑ EKOnomia żywności – łącznik, targi, jak legalnie sprzedawać produkty Kamila Guzewicz
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❑ Zarządzanie budżetem domowym (gra strategiczna) -Katarzyna Chwieduk
❑ Silver sharing (gra strategiczna dot. aktywizacji i edukacji seniorów) - Anna
Książak-Gregorczyk
❑ Nie wezmę udziału
14.30-15.30 Obiad

❑ TAK
❑ NIE
❑ tradycyjne (t)
❑ wegetariańskie (w)

Rodzaj posiłku

❑ wegańskie (wg)
❑ Nie korzystam z posiłków
❑ Inne: ……………………………………………………………………

Inne potrzeby

………………………………………………………………………………

Zapoznałem/am się z Zasadami Bezpieczeństwa obowiązującymi podczas FIL i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Administratorem Państwa danych
osobowych jest:
- Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, ul. Bolesława Prusa
23/26, 14-300 Morąg, tel. 89 642 11 28, e-mail: cwop@cwop.org.pl oraz
- Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych (FAS), Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik, mające biuro przy ul.
Warszawskiej 55, 82-300 Elbląg, tel. 55 625 66 84, e-mail: biuro@forumanimatorow.org
2. Państwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i
uczestnictwa państwa w Forum Inicjatyw Lokalnych realizowanego w ramach projektu „Wspólnie budujemy silny sektor
pozarządowy” oraz „Laboratorium Animacji Społecznej”. Wypełniając zgłoszenie, wyrażają Państwo zgodę na
przetwarzanie danych przez CWOP i FAS (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Udział w FILu jest dobrowolny, zatem podanie danych przez Państwa jest również dobrowolne, ale niezbędne do
zweryfikowania Państwa zgłoszenia.
4. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub w przypadku zakwalifikowania Państwa do udziału w
projekcie – do czasu zakończenia realizacji projektu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – naszym obowiązkiem
będzie przetwarzać Państwa dane w celu realizacji i ewaluacji projektu).
6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu również prawo do usunięcia danych w zakresie, w jakim przetwarzane są na podstawie
udzielonej zgody.
8. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach
informatycznych na podstawie udzielonej zgody.
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9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 11 września 2020 do godz. 12:00 mailem:
e-mail: cwop@cwop.org.pl
tel: 89 642 11 28/ 789 308 650
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 127
UDZIAŁ W FIL 2020 JEST BEZPŁATNY!

………………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis uczestnika
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