
 
 

Warszawa dn. 24.05.2021r. 

 

Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych i Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL,  serdecznie zaprasza Państwa na seminarium On-line 

zoom, które odbędzie się 11.06.2021 w godz. 9.00-13.30, 

 

„SPOŁECZNOŚCI LOKALNE W DOBIE PANDEMII” 

 

Niepewność  związana z pandemią COVID-19 i jej skutkami dotyczy wielu branż i 

sektorów.  Nie ominęła również osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę ze 

społecznościami lokalnymi oraz samych społeczności. Organizator społeczności lokalnej, 

animator społeczny, lider lokalny musiał praktycznie z dnia na dzień przystosowywać się do 

nagłej zmiany w funkcjonowaniu. Pojawiają się nowe zadania – wyzwania, nowe 

okoliczności, przeszkody z którymi nie łatwo sobie poradzić. Na pytania: Jak organizować  

społeczności lokalne w czasie pandemii? Jak  mobilizować zasoby społeczności, instytucji i 

organizacji w tak trudnym okresie? postaramy się znaleźć wspólnie odpowiedzi na 

seminarium. 

Celem spotkania jest wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń wszystkich 

chętnych, którzy działają w społecznościach w okresie pandemii.  Będą zaprezentowane 

praktyki realizowane podczas pandemii przez organizatorów społeczności lokalnej z MOPR 

Kielce i MOPS Ostrowiec Świętokrzyski, a także z Sieci Centrów Aktywności Lokalnej z 

Wrocławia. 

 Jakie będą konsekwencje obecnej pandemii dla procesu rozwoju społeczności?. 

Jakich narzędzi, rozwiązań i umiejętności będziemy w tym zakresie potrzebować w 

przyszłości? To będzie główny temat nadchodzącego seminarium na które serdecznie 

zapraszamy. 

 W załączeniu program spotkania i link do rejestracji. 

Przewodnicząca Zarządu OFOSL 

Renata Stańczyk 

Prezes Zarządu CAL 

Bohdan Skrzypczak 

 

 



 
 

 

 

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga rejestracji.  Prosimy o rejestrację do dnia 8 czerwca. 

Link do rejestracji: https://tiny.pl/rzxrh 

Po zarejestrowaniu otrzymacie Państwo link do seminarium. 

Udział w seminarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.  

Osoba do kontaktu Monika Makowiecka email: monikam@cal.org.pl 

Program spotkania   11.06.2021r 

9.00 -  9.10 Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej (OFOSL) jako 

środowisko współpracy;  Renata Stańczyk Przewodnicząca OFOSL 

 

9.10 – 9.20 

 

 

Kontekst różnych nurtów mobilizowania społeczności lokalnych i sąsiedztw 

w Polsce;  Paweł Jordan, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych 

BORIS 

 

9.20 – 9.45 Model Organizowania Społeczności Lokalnych i empowerment 

społeczności  - do czego dążymy? Monika Makowiecka,  Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 

 

9.45 – 11.00 Praca ze społecznościami lokalnymi – przykłady z działań realizowanych 

przez MOPR Kielce i MOPS Ostrowiec Świętokrzyski; organizatorzy 

społeczności lokalnych 

Mobilizowanie zasobów społeczności i tworzenie międzysektorowej 

współpracy - Sieć Centrów Aktywności Lokalnej we Wrocławiu; Joanna 

Warecka Stowarzyszenie Żółty Parasol 

11.00 – 11.20 

 

Przerwa 

11.20 – 13.10 

 

Praca w grupach moderowanych 

 

Praca i organizowanie społeczności  - odkrywamy na nowo relacje 

społeczne i ruch sąsiedzki w czasie pandemii.   Jak sobie radzono? Szybkość 

reakcji, elastyczność, nowi liderzy społeczni, grupy sąsiedzkie, nowa rola 

instytucji np. ośrodka pomocy społecznej 

 

13.10 – 13.30 Posumowanie 

 

 

 

https://tiny.pl/rzxrh

