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Drodzy Uczestnicy, 

dziękujemy za Wasz udział spotkaniu Open Space , które odbyło się  

25 października 2019 w ramach XX Forum Organizacji Pozarządowych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Dworze Artusa w Toruniu. 

Oddajemy w Wasze ręce dokumentację zawierającą kopie sporządzonych przez 

Was notatek i flipczartów wraz z kilkoma pamiątkowymi fotografiami. 

Dziękujemy za zaproszenie i zaufanie. 

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w  realizacji Waszych pomysłów, 

inicjatyw i planów :-) 

Michał Szpor, Wojciech Zawisz 

facylitatorzy 

 

www.fundo.org.pl  

info@fundo.org.pl 

 

 

  

http://www.fundo.org.pl


Poniżej znajduje się lista wszystkich zgłoszonych przez Was tematów, a na 

kolejnych stronach – skany wszystkich przekazanych nam notatek, zdjęcia 

flipczartów  oraz retrospektywa. 

Aby przejść do strony z notatkami z wybranej dyskusji wystarczy kliknąć w 

odpowiedni link. 

Aby wrócić do tego miejsca wystarczy kliknąć symbol dwóch stóp u góry strony. 

 

Zgłoszone tematy: 

 Udział społeczeństwa - NGOsów / pressing w proces "walki" z 

zanieczyszczeniem powietrza 

 Moje miejsce zamieszkania - czy warto tworzyć tradycję, czy ważne jest 

zachowanie pamięci o przeszłości i jak realizować to przesłanie w 

porozumieniu z urzędami i instytucjami? Co łączy Polaków? 

 Jak zachęcić samorząd do ograniczenia marnowania żywności 

(konferencje, spotkania)? 

 Czy plastikowa słomka w Twoim napoju jest naprawdę niezbędna? 

 TKKF, Instruktor Sportu i Rekreacji 

 Wsparcie dorosłych osób z autyzmem 

 Współpraca z instytucjami i urzędami 

 Program współpracy samorząd - NGO (konsultacje, fundusze) 

 Finansowanie! 

 Jak zainteresować "niezainteresowanych" 

 Przyszłość konkursu "wolontariat w akcji" 

 Europejski Korpus Solidarności (wolontariusze z zagranicy). Kto chce 

dołączyć? 

  



Zgłoszone tematy (ciąg dalszy): 

 Społeczne pomysły na skuteczną reformę wymiaru sprawiedliwości 

 Wskazanie osobom chorym na otyłość drogi do zdrowia 

 Dobra współpraca samorządu z NGO 

 Konsultacje społeczne 

 Polacy jako imi/emigranci. A jak MY traktujemy innych? 

 Jak tworzyć power team w NGO? Gdzie pozyskiwać specjalistów do 

nowego NGO? 

 Społeczne pomysły na uszczelnienie wydatków samorządów i państwa 

 Szkoła liderów NGO, kształcenie młodych kadr, przyszłych liderów NGO w 

regionie 

 Wypalenie działaczy - jak wzmocnić ich, żeby mieli siłę i chęć działać 

mimo trudności? 

 Współpraca NGO - szkoły, wyzwania i strategie 

 

RETROSPEKTYWA  

(tak trzymać, mniej, więcej, stop, start) 

 





 



 













 



 



 





 



 



 





 





  

















  





 



 









 



  







  





 



 


