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Miasto Pozna? i Stowarzyszenie Instytut Zachodni serdecznie zapraszaj? do udzia?u w
konferencji pt. „Inspiruj. Dzia?aj. B?d? aktywny lokalnie- program Urz?du Miasta
Poznania. Regranting i CIL jako narz?dzie rozwoju i aktywizacji wspólnot
lokalnych”, która b?dzie mia?a miejsce 29 – 30 listopada 2017 roku w Sali Bia?ej Urz?du
Miasta Poznania w godzinach od 13:00 do 19:30.
Konferencja b?dzie po?wi?cona Programowi Centrów Inicjatyw Lokalnych (CIL), którego celem
jest pobudzenie aktywno?ci spo?ecznej oraz tworzenie warunków do rozwoju wspólnot
lokalnych z zastosowaniem regrantingu oraz aktywizacji spo?eczno?ci lokalnych. Konferencja
przyczyni si? popularyzacji zastosowania równolegle dwóch narz?dzi rozwoju wspólnot
lokalnych tj. regrantingu i organizowania spo?eczno?ci lokalnej.
Za po?rednictwem ró?nych form tj. wyst?pie?, warsztatów, wystawy oraz paneli dyskusyjnych
b?dziemy prezentowa? za?o?enia Programu CIL, oraz filozofi? polegaj?c?, na wykorzystaniu
dwóch dzia?a? sprzyjaj?cych rozwojowi wspólnot i spo?eczno?ci lokalnych tj. po??czenie
mechanizmu regrantingu z organizowaniem spo?eczno?ci lokalnych metod? pracy socjalnej
oraz zasady udzia?u w Programie. Ponadto b?dzie to doskona?a okazja, aby pozna? i
upowszechni? ju? zrealizowane w ramach tego programu projekty, wymieni? si?
do?wiadczeniami i dobr? praktyk? wspó?pracy samorz?du i III sektora.
Konferencja b?dzie tak?e sposobno?ci? do wymiany pogl?dów na temat mo?liwo?ci rozwoju
wspólnot lokalnych, ich wp?ywu na kszta?towanie dzisiejszej rzeczywisto?ci. Ponadto stanie si?
ona miejscem spotkania ludzi, organizacji i instytucji którzy na co dzie? wspó?pracuj? z
mieszka?cami Poznania, znaj? ich aspiracje, marzenia oraz bol?czki.
W konferencji wezm? udzia? zaproszeni przedstawiciele samorz?dów terytorialnych, organizacji
pozarz?dowych i eksperci.
Do udzia?u w konferencji zapraszamy równie? Pa?stwa - przedstawicieli samorz?dów
lokalnych, podmiotów zajmuj?cych si? dzia?aniami na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych,
domów kultury, bibliotek, organizacji pozarz?dowych i grup nieformalnych.
Pierwszy dzie? konferencji po cz??ci wspólnej podzielony jest na dwie cz??ci. Pierwsza cz???
przybli?y powy?sze zagadnienia w formie prezentacji, sesji plenarnej i panelu dyskusyjnego, w
drugiej cz??ci skoncentrujemy si? na praktyce i do?wiadczeniu - b?d? to warsztaty
moderowane przez praktyków/ekspertów w danej dziedzinie.
Drugi dzie? konferencji skierowany jest przede wszystkim do pracowników samorz?du
lokalnego oraz instytucji dzia?aj?cych na rzecz rozwoju lokalnego i po?wi?cony b?dzie dyskusji
nad praktycznymi aspektami wdra?ania rozwi?za? aktywizuj?cych spo?eczno?ci lokalne.
Osoby zainteresowane proszone s? o zg?aszanie si? drog? elektroniczn? poprzez formularz
on-line lub drog? mailow? (formularz zg?oszeniowy).
Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc o przyj?ciu na konferencj? decyduje kolejno??
zg?osze?.
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Udzia? w konferencji jest bezp?atny.

Pytania oraz zapisy prosz? kierowa? na adres mailowy: cil@um.poznan.pl
Formularz
zg?oszeniowy
on-line
tutaj: www.poznan.pl/cil oraz www.siz.poznan.pl/konferencja

znajduje

si?

W za??czeniu wst?pny program konferencji., który b?dzie na bie??co aktualizowany. O
wszelkich zmianach b?dziemy Pa?stwa informowa?.
Program konferencji Serdecznie zapraszamy!
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