
 

 

    

    
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego: 
  9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników 
10.00 - 10.15 Otwarcie Kongresu i wprowadzenie do paneli dyskusyjnych 
10.15 - 11.30 Panele dyskusyjne – I tura 8 paneli tematycznych: 

1) 1% - jaka promocja, czy prowadzić subkonta i dla kogo? 
2) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu „CSR” – kto na tym naprawdę korzysta? 
3) Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju - wprowadzanie zmian  

przez społeczność lokalną.  
4) Jak Regionalna Izba Obrachunkowa spostrzega realizację zadań publicznych 

zlecanych przez samorządy organizacjom pozarządowym?  Czy to jest właściwy 
obraz, czy warty zmiany? 

5) Dokąd zmierzają konsultacje społeczne? 
6) Nie taki diabeł straszny, czyli jak stosować klauzule publiczne? 
7) Co z tym rozliczaniem zadań publicznych przez rezultaty? 
8) Księgowość uproszczona, pełna, a może na zeszycie? 

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa 
12.00 - 13.30 Panele dyskusyjne – II tura 7 paneli tematycznych: 

1) Biuletyn Informacji Publicznej (BIP): jawność działania władz publicznych,  
czy przerzucanie dodatkowych obowiązków na NGO? Jawność i przejrzystość 
działań organizacji – ale  jak to robić? 

2) Organizacja festynów legalnie, czyli jak nie wchodzić w kolizję z prawem 
podatkowym, sanitarnym i celnym. 

3) Czy obecne formy prawne (stowarzyszenia, fundacje, OSP, KGW, organizacje 
sportowe) są adekwatne do potrzeb organizowania się aktywnych obywateli? 

4) Rady Działalności Pożytku Publicznego - komu służą? Pomocne, czy nie  
w budowaniu dialogu organizacji pozarządowych z administracją publiczną? 

5) Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego / Inkubatorów NGO -  
komu jest potrzebna? 

6) Jaką ma być ekonomia społeczna - przedsiębiorstwa prowadzone  
przez wykluczonych, czy biznes w nowej formie prawnej? 

7) Federacje/związki organizacji - kogo reprezentują? Grupa interesów,  
czy samoorganizacja się III sektora? Rola, zadania, finansowanie. 

13.30 - 13.45  Przerwa  
13:45 - 14.45 Debata nt. Co dalej po ostatnich 7 latach wsparcia UE? Rola i miejsce organizacji 

pozarządowych w państwie - organizacje hobbystyczno-filantropijne, czy realizacja 
zadań publicznych?  

14:45 - 15:45 Podsumowanie paneli dyskusyjnych 
16.00 - 17:00  Obiad 
10:00 - 17:00 Targi Ekonomii Społecznej (Impreza towarzysząca) 


