
 
 

 
 

 
Informacja prasowa, KRAKÓW, 10.10.2018 

 
 
Tydzień Otwarty krakowskich organizacji pozarządowych - sprawdź program 

i znajdź coś dla siebie! 

 

Trening sportowy, porady psychologów, malowanie obrazów z Tomaszem 

Schimscheinerem - to tylko niektóre wydarzenia, które pojawiły się w 

tegoroczym programie Święta Organizacji Pozarządowych - mówi Olga 

Glińska, koordynatorka projektu.  Od 13 do 20 października krakowskie 

fundacje i stowarzyszenia zapraszają do udziału w bezpłatnych zajęciach, 

warsztatach i spotkaniach. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli lepiej poznać 

III sektor, a działacze – potrzeby i oczekiwania mieszkańców.   

Krakowskie organizacje pozarządowe działają bardzo prężnie, a mieszkańcy 

często korzystając z ich usług, nie wiedząc nawet, że to im zawdzięczają 

wsparcie w tak wielu obszarach. Kultura, zdrowie, edukacja, sport czy też 

pomoc społeczna to tylko niektóre z nich. Stąd pomysł by poznać się lepiej 

podczas Święta Organizacji Pozarządowych, dodaje Glińska.  

Święto organizują wspólnie Biuro Inicjatyw Społecznych, Federacja Małopolska 

Pozarządowa i Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa. 

 
Jeśli jesteś mieszkańcem/mieszkanką Krakowa to masz okazję by: 
 

● skorzystać z wydarzeń edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i 
społecznych, 

● dowiedzieć się co robią organizacje pozarządowe w Twoim mieście, 
● sprawdzić czy oferta organizacji pozarządowych jest dla Ciebie. 

 
 
PROGRAM ==>> http://bit.ly/KalendarzTygodniaOtwartego2018 
 
 

http://bit.ly/KalendarzTygodniaOtwartego2018


 
 

 
 

Informacja uzupełniająca 

Kontakt: 

Katarzyna Pętlak-Długosz,  
kom. 506-067-255,  
promocja@bis-krakow.pl 
 
Święto Organizacji Pozarządowych – Festiwal Krakowskich Organizacji 
Pozarządowych 2018 obejmie łącznie min. 37 wydarzeń 
promocyjno-edukacyjnych.  

Kalendarz wydarzeń ŚOP 2018: 

➔➔ 23.06.2018 - Piknik NGO 

➔➔ 13-20.10.2018 - Tydzień Otwarty Krakowskich Organizacji 

Pozarządowych, czyli cykl wydarzeń edukacyjnych, sportowych, 

kulturalnych i społecznych, realizowanych siedzibach organizacji lub w ich 

bezpośrednim otoczeniu. 

➔➔ 01.09-31.10.2018 - Akcja Edukacyjno-Promocyjna “Poznaj 3 sektor” 

obejmująca nie tylko promocję krakowskich NGOsów ale również elementy 

edukacyjne, pozwalające zwiększyć wiedzę mieszkańców na temat 

specyfiki działania III sektora i jego miejsca we współczesnym 

społeczeństwie. 

➔➔ 20.10 - II Krakowski Bal NGO, którego celem będzie integracja środowiska 

NGO i mieszkańców a także osób działających jako aktywiści społeczni 

„niezrzeszeni” i w grupach nieformalnych. 

Po szczegóły zapraszamy na stronę www.fkop.pl  

 
Projekt Święto Organizacji Pozarządowych realizowany przez Fundację Biuro 
Inicjatyw Społecznych, Federację Małopolska Pozarządowa i Stowarzyszenie 
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Zadanie publiczne jest 
współfinansowane ze środków Miasta Krakowa. 
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