
           

                                                                                                

                         Legnica, 9 października 2017 r.

Z A P R O S Z E N I E

 Urząd  Miasta  Legnicy  wraz  z  Dolnośląskim  Punktem  Konsultacyjno-Doradczym
w Legnicy  prowadzonym  w  ramach  Dolnośląskiej  Sieci  Doradztwa  Pozarządowego pragnie
serdecznie  zaprosić  przedstawicieli  legnickich  organizacji  pozarządowych  do  udziału
w corocznej konferencji poświęconej „Programowi współpracy Gminy Legnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, która
odbędzie się 23 października 2017 r. (poniedziałek) w Klubie Nauczyciela przy ul. Jordana 17
w Legnicy, rozpoczęcie o godz. 14.00.

Zachęcam  do  zapoznania  się  z  Programem  współpracy  na  rok  2018,  stanowiącym
podstawę  do  dyskusji  nad  kształtem  współdziałania  i  zadaniami,  na  które  organizacje
pozarządowe chciałyby pozyskiwać środki z budżetu Miasta Legnicy w roku kolejnym. Projekt
dokumentu dostępny jest na stronie www.legnica.eu (w zakładce Dla mieszkańca/Organizacje
pozarządowe/Konsultacje  społeczne)  oraz  w  BIP  Urzędu  Miasta  Legnicy  w  zakładce
Organizacje pozarządowe/Konsultacje programu współpracy. 

W załączeniu przesyłam szczegółowy program konferencji. Serdecznie zapraszam.

    Adam Sikorski
            Zastępca dyrektora

          Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UML

                Zadanie dofinasowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego



           

PROGRAM KONFERENCJI
poświęconej Programowi współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

Legnica, dnia 23 października 2017 roku
Klub Nauczyciela, ul. Jordana 17

13.30 – 14.00 Rejestracja uczestników

Część I – Panelowa

14.00 – 14.10 Otwarcie konferencji

14.10 – 14.40 Wystąpienie p. Agaty Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych pt.
Program współpracy: spełnienie zadość wymogom ustawy, czy kluczowy element strategii gminy w re-
alizacji zadań publicznych.
Agata Bulicz - socjolożka, doktor w zakresie nauk o polityce, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od 2002 roku zajmuje się współpracą międzysektorową, animuje sieci współpracy i partnerstwa lokal -
ne. Od 2013 roku związana z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych. Koordynuje Dolno-
śląską Sieć Doradztwa Pozarządowego, składającą się z czternastu liderskich organizacji pozarządo-
wych, które wspierają działania organizacji pozarządowych, współpracę międzysektorową i inicjatywy
grup nieformalnych.

14.40 – 15.10 Wystąpienie p. Ewy Bancarzewskiej, doradcy w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym
w Legnicy Dolnośląskiej  Sieci  Doradztwa Pozarządowego pt.  Zarządzanie a polityka rachunkowości
w organizacjach pozarządowych.
Ewa Bancarzewska - ekonomista, znawca formalno-prawnych zasad funkcjonowania sektora pozarzą-
dowego, posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości budżetowej i  podmiotów
gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, a także w tworzeniu i rozliczaniu projektów oraz dota-
cji w organizacjach pozarządowych.

15.10 – 15.30    Przerwa kawowa

Część II – Warsztatowa

15.30 – 16.00 Wypracowanie i omówienie propozycji zmian do „Programu współpracy Gminy Legnica
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” – dyskusja

16.00  Zakończenie konferencji


