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„Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach” –
międzynarodowa konferencja NIW

Ponad 350 działaczy trzeciego sektora, ponad 70 panelistów i jedna idea: dyskusja o wartościach
leżących u podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Podczas dwudniowej konferencji, w której
weźmie udział prof. Piotr Gliński, Narodowy Instytut Wolności będzie świętował rok istnienia.

Co? Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach”
Gdzie? Rozpoczęcie konferencji – Sala Kameralna Filharmonii Narodowej (wejście od ul. Moniuszki 5);
ciąg dalszy – Filharmonia Narodowa/UOKiK (pl. Powstańców Warszawy 1); Gala urodzinowa NIW-
CRSO – Teatr Królewski (ul. Agrykola 1).
Kiedy? czwartek-piątek 29-30.11.2018 w godz. 9:30-17:00
Wstęp: dziennikarzy prosimy o rejestrację na nr telefonu 601 901 214

Goście obecni podczas konferencji:
• prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu ds.

Pożytku Publicznego,
• Carole Couvert, Wiceprezydent Gospodarczej, Społecznej i Środowiskowej Rady Republiki

Francuskiej,
• prof. Leslie Lenkowsky z Uniwersytetu Indiana w USA, który reprezentuje Lilly Family School of

Philanthropy,
• prof. Krystyna Chałas z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

– Na konferencji poruszymy m.in. kwestie praktyczne, jak np. nowe programy finansowego wsparcia
dla organizacji obywatelskich. Goście zagraniczni przedstawią rozwiązania dla III sektora, jakie od
dawna funkcjonują w krajach zachodnich. Chcemy, by ta konferencja – która jest również urodzinową
konferencją NIW-CRSO – była dla przedstawicieli różnych środowisk okazją do rozmowy o wspólnych
wartościach oraz inspiracją do wyznaczania celów i szukania uniwersalnych rozwiązań – mówi
Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.

W dyskusjach, poza szeroką reprezentacją polskich organizacji pozarządowych, wezmą udział
przedstawiciele zagranicznych instytucji, których zadaniem jest wspieranie rozwoju III sektora,
przedstawiciele polskiej administracji publicznej i świata nauki. Konferencja będzie okazją do rozmowy
o najważniejszych aspektach funkcjonowania sektora pozarządowego w kraju. Punktem wyjścia do
dyskusji będą strategiczne sprawy dla polskiego trzeciego sektora, takie jak: nowe programy dotacyjne,
dialog obywatelski, reforma systemu zlecania zadań publicznych, jeden procent czy współpraca między
organizacjami pozarządowymi.

Konferencję uświetni uroczysta Gala urodzinowa NIW-CRSO, z gościnnymi występami artystów z
zespołów prowadzonych przez organizacje pozarządowe w różnych częściach kraju.
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Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia na stronie
www.konferencjaniw.pl.

Kontakt dla mediów:
Jan Zujewicz
kierownik Biura Komunikacji i Promocji
+48 601 901 214  | media@niw.gov.pl

O NIW

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza
odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu
ds. Pożytku Publicznego. NIW-CRSO prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych.
Jednym z flagowych programów jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – program dotacyjny na oddolne
inicjatywy dla organizacji pozarządowych.
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