VI FORUM INICJATYW LOKALNYCH
data: 28-29.10.2016
miejsce:
Olsztyn - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91A
Kacze Bagno - Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, Kurzętnik, Wybudowanie 4
Imię i nazwisko
formularz dla jednej osoby

Nazwa i adres:

Organizacja / Instytucja
Społeczność

Telefon, e-mail:

Prosimy o wybór i podkreślenie właściwej opcji:

Posiłki:
□
□
□
□

tradycyjne (t)
wegetariańskie (w)
wegańskie (wg)
inna dieta (in):

………………………………………..

Pobyt /zaznaczyć jedną opcję/:
□
□
□
□

pełne dwa dni z noclegiem (1)
pierwszy i drugi dzień bez noclegu (2)
tylko pierwszy dzień bez noclegu (3)
tylko drugi dzień bez noclegu (4)

Transport
Nie mamy możliwości zorganizowania transportu
zbiorowego, ale Wszystkim, którzy mają problem
z przejazdem z Olsztyna do Kaczego Bagna
postaramy się znaleźć miejsce w jednym
samochodów.
Czy potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?
□ tak
□ nie

Wybór seminarium (dzień I, blok 12.10-13.25)
proszę wybrać tylko jedno seminarium:
 Jak ożywiać obszary i dzielnice zdegradowane w miastach - sprawdzone pomysły działań z zakresu rewitalizacji
społecznej
 Jak rozwijać aktywność mieszkańców i przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – przegląd metod stosowanych w
różnych regionach Polski
 Partycypacja w kulturze, kultura w partnerstwie
Wybór seminariów (dzień I, blok 13.45-15.00)
proszę wybrać tylko jedno seminarium:
 Dom sąsiedzki i hotel odpowiedzialny społecznie, czyli gdańskie innowacje społeczne
 Streetworking – doświadczenia w pracy ze środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 Pomysły na wspieranie i aktywizację środowisk osób starszych
Wybór seminariów (dzień II, blok 9.00-10.15)
proszę wybrać tylko jedno seminarium:
 Nowe oblicza wolontariatu, czyli jak promować wolontariat i angażować mieszkańców do działań wolontariackich
 Animacja podwórkowa na przykładzie olsztyńskiego Zatorza
 Regranting jako sposób na finansowanie oddolnych inicjatyw społecznych, czyli przegląd możliwości i efektów
Wybór seminariów (dzień II, blok 10.30-11.45)
proszę wybrać tylko jedno seminarium:
 Jak krok po kroku wspierać rozwój i aktywności grupy/społeczności lokalnej
 Coaching w aktywizacji środowiska lokalnego
 Finanse na wspieranie aktywności społeczności lokalnych

………………………………………………………………..
/data i podpis/

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia komputerowo lub DRUKOWANYMI LITERAMI i przesłanie do dnia 19.10.2016 do godz. 12.00
mailem na adres fas.stowarzyszenie@gmail.com lub pod numer faksu: 55 643 43 12.
Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje uczestnictwa w Forum. W pierwszej kolejności do udziału w Forum przyjmowani będą
uczestnicy projektu „Aktywne społeczności Warmii i Mazur”. Potwierdzenie udziału w Forum zostanie przekazane Państwu
telefoniczne i/lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres do dnia 24.10.2016 do godz. 15.00
W przypadku rezygnacji z udziału w Forum osoba zakwalifikowana zobowiązana jest poinformować Organizatora najpóźniej w
dniu 25.10.2016, by możliwe stało się zakwalifikowanie innej osoby z listy rezerwowej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 608 843 437, fas.stowarzyszenie@gmail.com

Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Forum Animatorów Społecznych do celów rekrutacji, sprawozdawczości oraz ewaluacji w ramach realizacji
projektu pn. „Aktywne Społeczności Warmii i Mazur”. Dane są przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia
danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Forum Inicjatyw Lokalnych wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku
przez Organizatora wyłącznie w celach informacyjno-promocyjnych.

