Centrum Obywatelskie - przyjdź na spotkanie!
2014-11-21
Działasz w organizacji pozarządowej? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat koncepcji oraz warunków
otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Centrum Obywatelskie"? Przyjdź na spotkanie 26
listopada (środa) na Stadion Miejski im. Henryka Reymana, do pawilonu multimedialnego (wejście od al.
3 Maja). Początek o godz. 18.00. W spotkaniu weźmie udział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Pod koniec sierpnia br. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podjął decyzję o
przeznaczeniu przestrzeni na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana na potrzeby
krakowskich organizacji pozarządowych, ruchów miejskich i inicjatyw nieformalnych. W tym
czasie rozpoczęły się wspólne prace nad opracowaniem koncepcji funkcjonowania w tym
miejscu centrum obywatelskiego i inkubatora NGO. Ponad 60 zgłoszeń od organizacji
pozarządowych na pierwsze spotkanie w tej sprawie pokazało, jak istotnym dla Krakowa
zadaniem jest utworzenie takiego miejsca.
Ostatnie dwa miesiące upłynęły na wytężonej pracy grupy roboczej składającej się z
przedstawicieli trzeciego sektora , przy wsparciu pracowników urzędu i moim osobistym
zaangażowaniu. Podczas sześciu spotkań konsultacyjnych, moderowanych przez Fundację BIS
oraz spotkań roboczych, maili i postów na specjalnie utworzonej grupie na Facebooku, udało się
opracować koncepcję Centrum Obywatelskiego, którego energia (taką mam nadzieję) stworzy
nowe szanse rozwoju trzeciego sektora, da impuls do kolejnych inicjatyw, wzmocni także – obok
działań na forum Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - współpracę Gminy i
organizacji pozarządowych i wpłynie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w naszym
Mieście – mówi Anna Okońska – Walkowicz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki
Społecznej.
Program spotkania:
18.00 – powitanie gości przez Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa,
18.20 – prezentacja procesu konsultacji i koncepcji Centrum Obywatelskiego – Anna
Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej oraz
Bartłomiej Świstak Piotrowski (Free Hugs Kraków, Kraków Miastem Startupów) i Krzysztof Mycek
(Saltatio),
18.45 – założenia konkursu na realizację zadania pn. Centrum Obywatelskie – Jan Żądło,
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UMK,
19.00 – dyskusja,
19.15 – przejście do pomieszczeń planowanego Centrum Obywatelskiego, krótkie zwiedzanie.
Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
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