
XI KONGRES STOWARZYSZEŃ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2017

19 października 2017 r.
godz. 10.00

Filharmonia Świętokrzyska
im. Oskara Kolberga w Kielcach

„Jedność w różnorodności - organizacje pozarządowe
wobec nowych wyzwań”



09:30-10:00

rejestracja uczestników - foyer dolne

rejestracja chętnych do „wolnych wypowiedzi” 

10.00-10.30

pierwsza sesja plenarna - inauguracja kongresu - sala kameralna

przywitanie i wystąpienia zaproszonych gości, wskazanie głównych obszarów pro-

blemowych i nakreślenie ich zakresu - Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świę-

tokrzyskiego i hm. Tomasz Rejmer, Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej

10:30-10:45

przerwa kawowa

rejestracja chętnych do „wolnych wypowiedzi” 

10.45-12.30

posiedzenia komisji 

sąd nad poglądem - sala konferencyjna

„Ekonomia społeczna - to się opłaca” - Karolina Jarosz, Zastępca Dyrektora Regional-

nego Ośrodka Polityki Społecznej

debata oksfordzka - sala kameralna

„Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dla dużych 

organizacji społecznych i dużych inicjatyw” - Leszek Wnętrzak, Kierownik Oddziału 

Kultury Fizycznej i Turystyki Departamentu Promocji Edukacji, Kultury, Sportu i Tury-

styki Urzędu Marszałkowskiego

kapelusze de bono - sala im.  Karola Anbilda

„Tożsami z Kulturą - kultura i dziedzictwo kulturowe a kształtowanie i wzmacnianie 

tożsamości społeczności lokalnych. - pwd. Martyna Wypych - Biuro Komendy ZHP 

Chorągwi Kieleckiej

12.30-12.50

przerwa - foyer sali kameralnej

podsumowanie prac komisji, opracowanie wystąpień

rejestracja chętnych do "wolnych wypowiedzi" na drugiej sesji plenarnej

12.50-14.00

druga sesja plenarna - wnioski z prac komisji – sala kameralna

wystąpienia przewodniczących komisji

wnioski mniejszości - zdania odrębne

wolne wypowiedzi 

PROGRAM



1. PIERWSZA SESJA PLENARNA 

W czasie konferencji odbędą się trzy czytania - wzorem parlamentarnej drogi legisla-

cji. Podczas pierwszego czytania zaprezentujemy Wam problemowe obszary do dys-

kusji. Drugie czytanie odbywa się poprzez pracę w komisjach problemowych - zada-

niem grup jest wypracowanie konstruktywnych rozwiązań dla zadanych zagadnień. 

Na sam koniec odbywa się trzecie czytanie, w czasie którego zaprezentowane zostaną 

podjęte uchwały - efekty naszej konferencji. Niezwykle ważne podczas pracy naszego 

parlamentu jest zaanagażowanie się wszystkich uczestników czy to na sali plenarnej, 

czy podczas prac w komisjach. 

Liczy się także Twój głos!

2. KOMISJE 

SĄD NAD POGLĄDEM

„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni”. Tym razem tak nie będzie. Prokuratorzy już 

stawiają zarzuty. Czy obrońcy sprostają swojemu zadaniu? Jaki zapadnie wyrok? 

Chcesz wiedzieć co stanie się dalej ? Weź udział w sądzie nad poglądem i poznaj 

emocje sali sądowej. Tu nie ma miejsca na improwizację. Liczy się rzetelne przygoto-

wanie stron, fakty, dowody. Rozpracuj strategie przeciwnika i przechyl szalę sprawie-

dliwości na swoją stronę! Chcesz być świadkiem tego procesu ? A może boisz

się zarzutów? Proszę wstać sąd idzie!

TEMAT: Ekonomia społeczna - to się opłaca.

DEBATA OXFORDZKA

Czy zdarzyło Ci się, chociaż raz, że chciałeś zabrać głos, ale bałeś się reakcji grupy?

Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują tu przeciwnicy tezy oraz jej obroń-

cy. Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad 

czasem i kolejnością wypowiedzi. Miejsce debaty zostanie podzielone na dwie części, 

przy czym strona broniąca tezy zasiądzie po prawej stronie marszałka, a ich oponenci  

po drugiej stronie. Środek to miejsce dla osób niezdecydowanych. Podczas obrad 

zakazane jest opuszczanie sali i zmienianie miejsc. 

Brzmi interesująco? Czujesz się mówcą gotowym bronić swych racji? A może chcesz 

poznać tą formę? Debatujmy!

TEMAT: Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

dla dużych organizacji społecznych i dużych inicjatyw. 
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KAPELUSZE DE BONO

Jak rozwiązać problem? Jakie aspekty kierują podejmowaniem przez nas decyzji? Czy 

nasze myślenie jest z góry ukierunkowane? A gdyby tak spróbować odejść w dyskusji 

od sporu i walki na argumenty? Kapelusze myślowe sprawiają, że myślimy i pracujemy 

według jednego, założonego przez nas, kapelusza. Jego kolor i cechy determinują

to, jak myślimy. Metoda pozwala zatem skupić się na myśleniu wyłącznie o pozyty-

wach zagadnienia, emocjach z nim związanych bądź obiektywnego patrzenia

na pomysł czy też jedynie skupienia się na negatywnych aspektach badanej materii. 

Zakładasz kapelusz i odgrywasz związaną z nim rolę. Obserwujesz siebie podczas 

odgrywania tej roli. Swoją rolę odgrywasz najlepiej jak tylko potrafisz. Kiedy zmieniasz 

kapelusz myślowy, musisz wraz z nim zmienić odgrywaną przez siebie rolę. Udanej 

zabawy! Zmień swój sposób myślenia! Nadaj kierunek swoim argumentom! Wyraź 

siebie!

TEMAT: Tożsami z Kulturą - kultura i dziedzictwo kulturowe a kształtowanie

i wzmacnianie tożsamości społeczności lokalnych. Wykorzystywanie dziedzictwa 

kulturowego, czy wsparcie nowych inicjatyw? Dziedzictwo kulturowe – regres, 

czy progres? Czy nowe formy kulturalne budują tożsamość społeczności, czy ją 

niszczą? 

3. DRUGA SESJA PLENARNA 

Przedstawienie wniosków z prac komisji - wystąpienia przewodniczących komisji oraz 

wnioski mniejszości i przedstawienie zdań odrębnych. 
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ORGANIZATORZY

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego

oraz 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka

KONTAKT 

KANCELARIA ZARZĄDU UMWŚ

Anna Kudła

tel. 41 342 15 43

e-mail: Anna.Kudla@sejmik.kielce.pl

BIURO CHORĄGWI KIELECKIEJ ZHP

pwd. Martyna Wypych

tel. 507 739 946

e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl

facebook.com/ChKieleckaZHP

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ!

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
http://tnij.at/KongresStowarzyszen

a także na:
www.sejmik.kielce.pl

http://kielecka.zhp.pl/
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Na Twoje zgłoszenie czekamy do

17 października 2017 roku
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