
ZAPRASZAMY 

na  już VI spotkanie  organizacji pozarządowych   

w ramach "Europa Café" 

działającej pod patronatem Komisji Europejskiej w Polsce 

 

Czwartek – Piątek 15-16.10.2015 r. 

w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej  

w Warszawie, ul. Jasna 14/16a  

 

 

Zapraszamy Cię na spotkanie, podczas którego: 

 

 Dowiemy się więcej o Strategicznej Mapie Drogowej (SMD) Rozwoju Sektora 

Obywatelskiego w Polsce 

 Przyjrzymy się bliżej zagadnieniom dot. Transatlantyckiego partnerstwa handlowo-

inwestycyjnego 

 Dowiemy się więcej o źródłach finansowania polskich NGO (dziś i po roku 2020+) 

 Dowiemy się więcej o wizytach studyjnych dla NGO w Parlamencie Europejskim 

 Zaktualizujemy wiedzę nt. RLKS 

 Zaktualizujemy wiedzę o European House of Civil Society oraz gdzie są polskie NGO  

w Brukseli 

 Będziemy rozwijać sieć organizacji pozarządowych Europa Cafe pod patronatem 

Komisji Europejskiej w Polsce i wypracowywać formułę kolejnych spotkań w 2016 

roku 



Program 

15.10.2015, czwartek 17.00 – 19.30/20.00 

17.00-19.30/20.00  Wprowadzenie do spotkania 22.09.2015 oraz dyskusja dot. 

obszarów/tematów kolejnego spotkania Europa Cafe w 2016 r., w Przedstawicielstwie KE 

w Warszawie 

Koordynuje: Monika Łagodzińska  

 

20.00-22.00/23.00 Integracyjna kolacja w restauracji (na zaproszenie PKE Warszawa).  

Ważne: prosimy o rozważne zgłoszenia, ponieważ nie możemy na ostatnią chwilę dokonywać 

zmian w liczbie osób, a tym samym jeśli osób będzie znacząco mniej to jest to strata 

pieniędzy,  a jeśli za dużo- może się okazać, że porcje będą mniejsze:) 

Koordynuje: Katarzyna Pszczoła 

 

16.10.2015, piątek 09.00 – 15.00 

09.00 - 09.30  Kawa i śniadanie już z pierwszymi gośćmi:) oraz powitanie! 

 

09.30 - 10.15  Panel pt. Trzeci sektor tworzy strategię rozwoju- „Strategiczna Mapa 

Drogowa (SMD) Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce”  

Koordynuje: Wojciech Dec 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Krajowego Panelu Ekspertów przygotowujący 

dokument strategiczny, który powstał z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych (OPOF) oraz Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (nazwiska 

gości podane będą później).   

W dn. 15-16 października 2015 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Rok po VII 

Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych”, prezentująca Strategiczną Mapę Drogową 

Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce. 

Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w opinii środowiska 

pozarządowego jest ważnym dokumentem kierunkującym rozwój potencjału obywatelskiego 

i włączającym sektor społeczny w strategiczne ramy rozwoju naszego państwa. Jest on 

również unikalnym przykładem poszukiwania wspólnych wartości i rozwiązań. 

To właśnie organizacje pozarządowe mają być głównymi realizatorami działań określonych w 

SMD, choć w możliwe szerokiej kooperacji ze wszystkimi, którzy będą się chcieli w te 

działania włączyć: grupami nieformalnymi, mediami, przedsiębiorcami, samorządami i 

instytucjami władzy i administracji rządowej. Kluczowa rola organizacji pozarządowych 

wynika z tego, że Mapa jest tworzona przez środowiska pozarządowe i ma służyć Polsce, ale 

także rozwojowi trzeciego sektora. 



10.15 - 10.30 – przerwa kawowa 

 

10.30 - 11.15  TTIP - Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne 

Koordynuje: Katarzyna Pszczoła 

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP) to porozumienie w sprawie 

handlu i inwestycji, które Unia Europejska (UE) negocjuje obecnie ze Stanami Zjednoczonymi, 

naszym największym rynkiem eksportowym. Skutkiem zawarcia TTIP byłoby zniesienie ceł, 

ograniczenie biurokracji i zmniejszenie ograniczeń inwestycyjnych. Dzięki temu duże i małe 

przedsiębiorstwa z UE mogłyby łatwiej eksportować towary i usługi do Stanów 

Zjednoczonych. Byłoby im również łatwiej inwestować po drugiej stronie Atlantyku. To samo 

oczywiście dotyczyłoby eksporterów i inwestorów z USA, zainteresowanych rynkiem 

europejskim. 

Byłoby to korzystne dla europejskiej gospodarki i pomogłoby stworzyć nowe miejsca pracy. 

Już dziś 30 mln miejsc pracy w UE jest związanych z eksportem, a amerykańskie 

przedsiębiorstwa zatrudniają w UE 3,5 mln osób. TTIP przyniosłoby zbliżenie europejskich i 

amerykańskich norm i przepisów, bez jednoczesnego obniżenia norm ochrony środowiska, 

zdrowia i konsumentów. Przedsiębiorstwa nie musiałyby już produkować różnych towarów 

na rynki w UE i USA, co pomogłoby im obniżyć koszty. Konsumenci skorzystaliby na niższych 

cenach i większym wyborze towarów oraz pewności, że spełniają one najwyższe normy 

bezpieczeństwa. Stronami negocjacji dotyczących TTIP (transatlantyckiego partnerstwa 

handlowo-inwestycyjnego) są Unia Europejska (i wchodzące w jej skład 28 państw 

członkowskich) oraz Stany Zjednoczone. Ze strony UE w negocjacjach uczestniczy Komisja 

Europejska.  

O TTIP, etapie jego negocjacji oraz jak jego zawarcie wpłynęłoby na relacje ekonomiczne 

USA – UE, opowie Kinga Schlesinger, ekspertka i analityk polityczny z Sekcji Politycznej 

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

 

11.15 - 11.30 - przerwa kawowa 

 

11.30 - 12.15  Źródła finansowania polskich NGO (dziś i po roku 2020+)  

Koordynują: Monika Łagodzińska , Marek Jarząb 

Po bliższym przyjrzeniu się tematowi, wyłoniliśmy 4 podobszary: 

1a. Finansowanie NGO ze środków unijnych do i PO 2020+  

1b. Finansowanie NGO ze środków innych publicznych  DO  i PO 2020+ 

2. Finansowanie NGO poprzez współpracę z biznesem DO i PO 2020+  



3. Finansowanie  DO i PO 2020+ poprzez DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ i DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ, czyli szeroko rozumiana ekonomizacja III sektora i rozwój ekonomii 

społecznej (trendy) oraz narzędzia finansowe w tym obszarze. 

4. Finansowanie NGO poprzez DARCZYŃCÓW INDYWIDUALNYCH , czyli darowizny, zbiórki 

publiczne, 1%, ale i CROWDFUNDING. 

 

Każdy z tych obszarów jest obszerny , stąd uznaliśmy, że wybierzmy 2 podobszary a dwoma 

zajmiemy się w kolejnym roku 2016. Zatem podczas naszego spotkania w październiku 2015 

przybliżymy uczestnikom dwa obszary: 

1a i b) Finansowanie NGO ze środków unijnych do i po 2020+ oraz  Finansowanie NGO ze 

środków innych publicznych  do i po  2020+ 

Tu zaprosiliśmy osoby z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa 

Rozwoju (czekamy na podanie osób) 

3) Finansowanie  do i po 2020+ poprzez DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ i DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ, czyli szeroko rozumiana ekonomizacja III sektora i rozwój ekonomii 

społecznej (trendy) oraz narzędzia finansowe w tym obszarze. 

Ten temat przybliży Dyrektor TISE SA, Pani Prezes Joanna Wardzińska. 

 

12.15 - 12.30 - przerwa kawowa 

 

12.30 - 13.00  Wizyty Studyjne dla NGO w Brukseli z ramienia Parlamentu Europejskiego 

Gość/prelegent : Leszek Gaś 

Leszek Laś od 2005 zajmuje się w Parlamencie Europejskim relacjami publicznymi. 

Specjalizuje się w komunikacji internetowej. Obecnie odpowiada za polski sektor wizyt do PE, 

prowadzi wykłady o roli i pracy Parlamentu.  

Dowiemy się w jaki sposób NGO mogą w takich wizytach wziąć udział, jak się 

zorganizować) 

 

13.00-13.30  RLKS update (aktualny stan)  

Koordynuje: Krzysztof kwatera 

 

13.30-13.45 - przerwa kawowa 

 

13.45-14.15  -  (Polskie) NGO w Brukseli update (aktualny stan)  i dwa słowa o zamkniętym 

projekcie European House of Civil Society 

Koordynuje: Monika Łagodzińska 

 



14.15-15.00 – Obiad  oraz zwrot środków za bilety i hotel 

 

Te 15 minutowe przerwy po każdej części pozwolą na jeszcze kilka pytań do prelegentów 

oraz przerwę na kawę/herbatę!  

Informacje praktyczne: 

 Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych,  

w tym wszyscy uczestnicy wizyt studyjnych do Instytucji UE w Brukseli 

organizowanych przez Przedstawicielstwo KE w Polsce dla organizacji pozarządowych 

w czerwcu, październiku i grudniu 2013 roku  

 Planujemy również zaprosić (w miarę miejsc) nowe NGO zajmujące się tematyką 

obywatelską do ‘Europa Cafe (zgłoszenia poprzez portal ngo.pl) 

 Planujemy uczestnictwo ok. 25 osób  

 

 

Jak się zgłosić na spotkanie? 

Prosimy o potwierdzenie udziału w VI spotkaniu Europa Cafe  do pon. 28.09.2015r. poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod linkiem!  

 

Potwierdzenie przyślemy mailowo do 30.09.2015 r. 

Potrzebujemy takie wyprzedzenie ze względu na kwestie formalne w PKE Warszawa! 

 

Zwrot kosztów noclegu: 

Istnieje możliwość ubiegania się w Przedstawicielstwie KE w Polsce o dofinansowanie 

kosztów zakwaterowania w Warszawie w dniu 15/16 października 2015r. w wysokości do 

maks. 200zł brutto. Chęć uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania należy zgłosić w 

formularzu zgłoszeniowym. 

Zwrot odbędzie się na podstawie imiennej faktury /rachunku przedłożonej  

w Przedstawicielstwie KE w Warszawie w dniu 16.10.2015r (pod koniec dnia, w porze 

lunchu).  

Liczymy na uczestnictwo w obu dniach spotkania :) 

 

Propozycje noclegów w ramach budżetu ok.200zł: 

1. Hotel CAMPANILE VARSOVIE / WARSZAWA, UL. TOWAROWA 2, Warszawa, 

http://www.campanile-varsovie.pl/pl/index.aspx (kilka przystanków autobusem, 

prosimy sprawdzić http://warszawa.jakdojade.pl/, sprawdzony przez Przedstawicielstwo 

Komisji) 

https://docs.google.com/forms/d/1ZARgEpX0xNrC06nPr0pfXQoO_BdduDHSP8eXy0e3BiM/viewform
http://www.campanile-varsovie.pl/pl/index.aspx
http://warszawa.jakdojade.pl/


2.  Chmielna Guest House, Chmielna 13, Warszawa, 

http://www.chmielnabb.pl/pl_PL/cennik.html, (pieszo do 10 minut) 

3. Gromada Centrum Hotel, Plac Powstańców Warszawy 2, Warszawa, 

http://www.gromada.pl/kontakt_2 (pieszo do 10 minut) 

4. Centrum Konferencyjno-Wykładowe Caritas, Centrum Okopowa sp. z o.o. ul. Okopowa 

55; 01-043 Warszawa (koszt ok. 120zł ze śniadaniem pokój jednoosobowy) 

5. Inne: np. poprzez portal booking.com 

 

 

Zwrot kosztów  dojazdu do Warszawy (II klasa PKP lub bus): 

Istnieje również możliwość ubiegania się w Przedstawicielstwie KE w Polsce  

o dofinansowanie kosztów dojazdu do Warszawy na spotkanie (bilet z dnia 15.10.2015 albo 

16.10.2015). Chęć uzyskania zwrotu kosztów dojazdu należy zgłosić w formularzu 

zgłoszeniowym. 

Zwrot odbędzie się na podstawie imiennego biletu (wydruk internetowy lub oryginał z kasy) 

przedłożonego w Przedstawicielstwie w Warszawie 16.10.2015 r. (pod koniec dnia, w porze 

lunchu). 

Liczymy na uczestnictwo w obu dniach spotkania) 

UWAGA: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej pokrywa koszty dojazdu do Warszawy, 

natomiast droga powrotna jest we własnym zakresie! 

 

 

Lokalizacja Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie:  

http://ec.europa.eu/polska/about_us/contact/index_pl.htm 

 

Grupa sieci Europa Cafe na Facebooku – dołącz do nas!: 

https://www.facebook.com/groups/177822585752153/?fref=ts 

 

 

 

Kontakty/organizacja: 

 Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego Peritia/Centrum NGO 

Poznań, monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl 

 Katarzyna Pszczoła, Komisja Europejska w Polsce,  

katarzyna.pszczola@ec.europa.eu 

http://www.chmielnabb.pl/pl_PL/cennik.html
http://www.gromada.pl/kontakt_2
http://ec.europa.eu/polska/about_us/contact/index_pl.htm
https://www.facebook.com/groups/177822585752153/?fref=ts
mailto:monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl
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