
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU II KADENCJI 

z działalności Związku Stowarzyszeń  

KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH  

w latach 2019-2021 

I. Zakres czasowy 

Początkiem okresu niniejszego sprawozdania jest termin VI Kongresu Ruchów Miejskich w Ostródzie i 

Iławie, który odbył się w dniach 21-23 czerwca 2019 r., a końcowym VII Kongres, który odbywa się w 

dniach 25-27 czerwca 2021 r. w Lublinie. 

II. Zarząd 

1. Skład Zarządu 

od 26 czerwca 2019 r.: 

1. Marta Bejnar-Bejnarowicz  

2. Marta Jaskulska 

3. Sylwia Widzisz-Pronobis 

4. Lech Mergler 

5. Tomasz Esden-Tempski 

 od marca 2020 r.: 

1. Marta Bejnar-Bejnarowicz  

2. Sylwia Widzisz-Pronobis 

3. Lech Mergler 

od 23 kwietnia 2020 r.: 

1. Marta Bejnar-Bejnarowicz  

2. Sylwia Widzisz-Pronobis 

3. Lech Mergler 

4. Paweł Górny 

 od 21 czerwca 2020 r.: 

1. Marta Bejnar-Bejnarowicz  

2. Sylwia Widzisz-Pronobis 

3. Lech Mergler 

4. Paweł Górny 

5. Grażyna Czajkowska 

od 29 listopada 2020 r.: 

1. Marta Bejnar-Bejnarowicz  

2. Marta Jaskulska 

3. Grażyna Czajkowska 

4. Sylwia Kowalska 

5. Patryk Białas 



6. Paweł Górny 

7. Piotr Kempisty 

2. Podział funkcji - na dzień 2021.06.01 

● Marta Bejnar-Bejnarowicz - Prezeska, 

● Marta Jaskulska - Wiceprezeska, 

● Patryk Białas - Wiceprezes, 

● Grażyna Czajkowska - członkini Zarządu, 

● Paweł Górny - członek Zarządu, 

● Piotr Kempisty - członek Zarządu, 

● Sylwia Kowalska - członkini Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu 

Zarząd do ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego obradował stacjonarnie, a po ogłoszeniu 

wyłącznie z wykorzystaniem platformy Clickmeeting, raz w tygodniu, podejmując decyzje zdalnie a 

uchwały mailowo, przekazując sobie informacje i wypracowując opinie, stanowiska itp. W swojej pracy 

Zarząd dla komunikacji wewnętrznej wykorzystuje też platformę Slack, a zewnętrznej - grupę mailową 

i dyskusyjną KRM, konta w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) oraz 

newsletter. 

III. Działania organizacyjne 

1. Przyjmowanie nowych organizacji członkowskich 

 

W okresie sprawozdawczym do KRM przyjęto 6 nowych organizacji członkowskich, były to: 

 

1. Fundacja STABILO (Toruń),  

2. Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab (Białystok), 

3. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego (Wrocław),  

4. Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji (Radom),  

5. Stowarzyszenia EPA na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Prószków),  

6. oraz Fundacja Marchewkowe Pole (Trzcianka).  

 

W chwili obecnej liczba wszystkich organizacji członkowskich wynosi: 46. 

2. Walne zebrania 

Zwołano i przeprowadzono 4 walne zebrania członków: 

● nadzwyczajne walne zebranie w dniu 14 września 2019 r. w Poznaniu - dla przeprowadzenia 

zmian w statucie, podsumowania VI KRM oraz przekazania informacji o projekcie NIW; 

 

● nadzwyczajne walne zebranie członków w dniu 21 czerwca 2020 r. o godzinie w Poznaniu - 

dla przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności KRM, sprawozdania finansowego i 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.; 

 

● nadzwyczajne walne zebranie członków w dniu 29 listopada 2020 r., w formie zdalnej na 

platformie Clickmeeting - dla uzupełnienia wakatów w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej oraz 



dokonania zmian w Statucie; 

 

● walne zebranie członków w dniu 23 kwietnia 2021 r., w formie zdalnej na platformie 

Clickmeeting - dla przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r. i przyjęcia nowego tekstu 

Statutu pod kątem ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego; 

 

● zwyczajne walne zebranie członków w dniu 25 czerwca 2021 r. w formie zdalnej na platformie 

Clickmeeting - dla przyjęcia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej II kadencji za okres 

2019-2021, wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zmianą załącznika do Statutu - tez Miejskich 

oraz nadaniem tytułów Honorowego Członka KRM. 

Pozostałe działania organizacyjne zostały opisane w pkt IV.1 w części dotyczącej działań 

podjętych w ramach realizacji projektu NIW. 

IV. Działania merytoryczne 

Najważniejsze zrealizowane w upływającej kadencji działania obejmują: 

1. Projekt NIW 

Najważniejszym realizowanym w upływającej kadencji działaniem była realizacja 2,5-rocznego 

projektu dotowanego przez Narodowy Instytut Wolności, w ramach programu PROO1a (Program 

Rozwoju Organizacji Obywatelskich) mającego na celu rozwój instytucjonalny KRM, pn. “Związek 

Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich - wzmocniona platforma współpracy ruchów miejskich w 

Polsce”.  

W realizację tego projektu zaangażowanych było w różny sposób (odpłatnie lub wolontariacko) 

kilkadziesiąt osób - uczestników i sympatyków KRM. Nabór na kluczowe stałe stanowiska pracy (6 

osób) był przeprowadzany w sposób otwarty, przede wszystkim wśród członków KRM.  

Zespół projektowy realizuje projekt pod egidą Marty Jaskulskiej - dyrektorki biura w aktualnym 

składzie: Sylwia Kowalska, Lech Mergler, Kinga Wiśniewska, Piotr Kempisty + zewnętrzne podmioty: 

informatyk od www ze studia Trojka Design, graficzki ze Studia Grafiki Muflon oraz graficy z ramienia 

Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna.  

W rezultacie ich pracy nastąpiło znaczne ożywienie działalności w ramach KRM. Istotne znaczenie 

miało np. zniesienie barier finansowych umożliwiające adekwatne do potrzeb przemieszczanie się po 

kraju osób aktywnych. 

Główne działania w ramach projektu rozwoju instytucjonalnego KRM:  

● zorganizowanie stałego wsparcia prawnego dla władz KRM i organizacji członkowskich w 

osobie Piotra Kempistego; 

● dwa regionalne spotkania sieciujące ruchów miejskich: w Kielcach 15 listopada (m.in. 

spotkanie z działaczami ruchów miejskich z Kielc oraz Województwa Świętokrzyskiego) i w 

Warszawie 14 grudnia (m.in. Noc Praktyk Miejskich, warsztaty z komunikacji oraz z 

fundraisingu); 

● zorganizowanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze biura KRM w 

Warszawie, gdzie odbywały się spotkania władz i przedstawicieli organizacji członkowskich; 

● uruchomienie nowego portalu internetowego KRM, intensywne publikacje nowych 

materiałów naszej narracji miejskiej autorstwa akademików, ekspertów i aktywistów. Portal 

jest „w budowie” bo jego struktura zakłada ciągły rozwój i modyfikacje w zależności od potrzeb 

i sytuacji. Zapewniona jest ciągła obsługa redakcyjna i informatyczna; 



● zintensyfikowana i sprofilowana została obecność KRM w mediach społecznościowych 

(fanpage i grupa na FB, konto ma Twitterze, Instagram.), ze szczególnym ukierunkowaniem 

na wymianę informacji z organizacjami członkowskimi; 

● zlecenie opracowania mini-monografii (ok. 70 stron maszynopisu znormalizowanego, 

autorstwa prof. Pawła Kubickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego) pn. „Portret ruchów 

miejskich”, która jest pierwszą oficjalną publikacją KRM; 

● zlecenie i opracowanie profesjonalnej Strategii komunikacyjnej KRM (firma Propsy PR, 

Warszawa), której wdrożenie zoptymalizuje naszą wewnętrzną i zewnętrzną komunikację, co 

pozwoli wyjść z “bańki informacyjnej”; 

● zlecenie i opracowanie strategii fundraisingowej (Agnieszka Płoska, Gdynia), której 

wdrożenie ma długoterminowo doprowadzić KRM do samowystarczalności finansowej, na 

poziomie zaspokojenia potrzeb materialnych umożliwiających efektywne działanie; 

● zrealizowanie dwóch akcji fundraisingowych – zrzutek; 

● zakupienie sprzętu: laptopa, drukarki i rzutnika multimedialnego;  

● opracowanie identyfikacji wizualnej KRM i zapewnienie stałej obsługi graficznej (Muflon 

Studio); 

● zapewnienie stałej obsługi księgowej biura rachunkowego Profitax z Poznania; 

● zakup i wykorzystywanie do organizowania posiedzeń władz KRM (w tym krajowych - walne 

zebranie) platformy zdalnej Clickmeeting; 

● nawiązanie współpracy ze stażystami; 

● aktywacja narzędzia do pozyskiwania darowizn online “Wpłacam NGO”. 

Pozostałe istotne działania: 

2. Przygotowanie i udział w Kongresie Polityki Miejskiej 

KRM był partnerem z własną „sceną” i programem w Kongresie Polityki Miejskiej w Kielcach w dniach 

14-16 listopada 2019 r. Przedstawiciele Kongresu Ruchów Miejskich występowali w roli ekspertów w 

debatach tematycznych prowadzonych przez organizatorów (Instytut Rozwoju Miast i Regionów z 

Krakowa).  

https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/polityka-miejska/item/25-kongres-polityki-miejskiej-w-

kielcach-14-16-listopada-2019-r  

Przeprowadziliśmy panel dyskusyjny na temat różnych punktów widzenia na „prawo do miasta” z 

udziałem naukowców i aktywistów ruchów miejskich, sesję „kalejdoskopową” poświęconą prezentacji 

działań naszych organizacji członkowskich w ramach idei Polityki Miejskiej, na temat zieleni w mieście, 

smogu i innych, a nasi liderzy występowali jako eksperci w sesjach: Przestrzeń miejska i rozwój 

gospodarczy miast. 

3. Projekt Active Citizens 

Marta Jaskulska reprezentuje nas - jako partnera wiodącego - w projekcie “Active Citizens: Razem dla 

ochrony klimatu” - organizowanego przez British Council przed COP w Glasgow i obejmującego: 

rekomendacje dla facylitatorów_ek, uczestników_czek, szkolenie dla facylitatorów_ek, regranting, 

mentoring oraz spotkanie sieciujące - odpowiedzialna Grecja (partnerzy BC w Polsce, Grecji, 

Chorwacji, Bułgarii, na Cyprze i w Irlandii). Nasze obowiązki obejmują: pomoc w naborze i promocji, 

udział w szkoleniu oraz mentoring przy mini-projektach. 

https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/ekologia-miejska/item/97-razem-dla-klimatu  

https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/polityka-miejska/item/25-kongres-polityki-miejskiej-w-kielcach-14-16-listopada-2019-r
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/polityka-miejska/item/25-kongres-polityki-miejskiej-w-kielcach-14-16-listopada-2019-r
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/ekologia-miejska/item/97-razem-dla-klimatu


4. Kongres Polityki Miejskiej w Katowicach 

Kolejną ważniejszą sprawą obecnie były prace nad nową Krajową Polityką Miejską, a Kongres Polityki 

Miejskiej (online) odbył się w dniach 7-8 czerwca 2021 r. w Katowicach (częściowo online). 

Przedstawiciele KRM brali udzia w większości eksperckich grup roboczych, z udziałem ministerstw, 

samorządów i NGOsów z całego kraju. Nasze grupy to: gospodarka i rynek pracy, planowanie 

przestrzenne, mieszkalnictwo, środowisko, transport i mobilność - a przedstawicielami KRM byli: 

Barbara Zgórska, Marta Jaskulska, Patryk Białas, Paweł Górny, Sylwia Widzisz-Pronobis, Grażyna 

Czajkowska. 

https://kongres.miasta.pl/  

5. Organizacja VII KRM 

Zespół Lubelski to Szymon Pietrasiewicz, Magda Długosz z Lublina i członkowie Zarządu. 

Zespół spotyka się co tydzień w czwartek na platformie Clickmeeting, czasem dwa razy w tygodniu. 

W ramach przygotowań do VII KRM odbył się nabór tematów, głosowanie nad nimi, opracowanie 

programu i rejestracja uczestników. Zdobyliśmy wspólnymi siłami kilku partnerów, patronów, 

sponsorów, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.  

Ze względu na pandemię do końca nie wiedzieliśmy czy uda się zrobić wydarzenie na żywo, czy w 

formule hybrydowej, ale się udało, co nas bardzo cieszy. 

https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/ruchy-miejskie/item/125-walne-zebranie-krm-lublin  

6. Pozostałe działania 

a) Patronaty 

● dla 3. edycja konferencji „Miasta Przyszłości” organizowanej przez Fundację Miasta 

Przyszłości oraz Sweco Consulting, 

● dla cyklu webinarów “Think Green. Act Local” organizowanej przez Energię Miast,  

● dla raportu pn. “Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do praktyki" opracowanego 

przez United Nations Association Poland, 

● dla rocznego projektu pn. “Technologie obywatelskie w zarządzaniu miastem” 

organizowanego przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, 

● dla konkursu “Transport Ideathon - Rozwiązania dla Warszawy” organizowanego przez 

stowarzyszenie Miasto jest Nasze, 

● dla Akademii Zrównoważonego Rozwoju, 

● dla konferencji naukowej pn. "Przestrzeń dystansu - miasto i samorząd w dobie 

pandemii"organizowanej przez Koło Gospodarki Przestrzennej Spatium, 

● dla IV wydania Pomorskiego Thinklettera pt. "Siła sąsiedztwa i lokalności dla budowy lepszej 

Polski". 

b) Konsultacje, opinie, stanowiska  

● opinia dot. przyszłości ruchów miejskich, 

● komentarz do raportu Polskiego Alarmu Smogowego – wytyczne dla władz samorządowych, 

● komentarz do wyniku wyborów do Sejmu RP, 

● opinia o procesach tworzenia i jakości planów adaptacji do zmian klimatu, 

● komentarz do ogólnopolskich badań dot. sąsiedztwa w „blokowiskach”, 

https://kongres.miasta.pl/
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/ruchy-miejskie/item/125-walne-zebranie-krm-lublin


● stanowisko dot. zmian w systemie rad dzielnic w Łodzi, 

● stanowisko wobec zawetowania przez rząd RP zobowiązania Unii Europejskiej dojścia do 

neutralności klimatycznej do 2050 roku, 

● stanowisko wobec 21 tez samorządowych, 

● przyjęcie apelu ws. Budżetu Obywatelskiego w pandemii (do samorządowców), 

● pismo do Związku Miast Polskich ws budżetu obywatelskiego, 

● udział w konsultacjach programu “Polska Wschodnia”, 

● udział w konsultacjach reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

● udział w podzespole ds. programowych Światowego Forum Miejskiego (WUF), 

● udział w Zespole Ekspertów Samorządowych Fundacji Batorego, 

● udział w zespole ds. polityki odpadowej Fundacji Batorego. 

c) Współpraca i wsparcie 

 

● poparcie partnerskiej deklaracji współpracy samorządu, organizacji społecznych i aktywnych 

obywateli, 

● poparcie dla przyłączenia do prac EIT Urban Mobility Hub w Polsce, 

● poparcie dla petycji Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki, dotyczącej “zielonej” 

odbudowy gospodarki po kryzysie, 

● podpisanie petycji ws. standardów budowania technologii, które mają być wykorzystywane do 

walki z COVID, 

● poparcie apelu do władz Warszawy ws. zieleni zamiast słupków, 

● poparcie apelu Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi na rzecz zielonej odbudowy miast po 

pandemii, 

● podpisanie międzynarodowego apelu o zdecydowane działania Komisji Europejskiej oraz 

rządu RP w związku z działalnością odkrywki Turów na czesko-niemiecko-polskim 

pograniczu, 

● poparcie apelu regionalnego CEE w sprawie podniesienia celu redukcji emisji na 2030 rok, 

● poparcie kandydatury Zuzanny Radzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich, 

● podpis pod listem dotyczącym stosowania przemocy wobec pokojowo demonstrujących 

manifestantów, 

● podpis pod listem do opozycji o zgłoszenie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, wspieranej przez 

środowisko ponad 1200 organizacji społecznych, na stanowisko Rzecznika Praw 

Obywatelskich, 

● poparcie projektu badawczego “Changing citizens' mobility behavior by raising awareness of 

the harmful effects for each car journey – CitizChange” dla Instytutu Transportu 

Samochodowego, 

● poparcie petycji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dot. perspektywy Unii 

Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce, 

● stanowisko Zespołu Ekspertów Samorządowych w sprawie rządowych planów centralizacji 

szpitali, 

● poparcie projektu ustawy ruchów miejskich: TAK dla Łodzi i Miasto Jest Nasze w sprawie 

zakazu pracy radnych w spółkach samorządowych, 

● poparcie petycji organizacji pozarządowych ws. dostępu do informacji publicznej  

● poparcie uwag Habitat for Humanity Poland do ustawy o społecznych agencjach najmu, 

● poparcie stanowiska Zespołu Ekspertów Samorządowych Fundacji Batorego ws. odwrotu od 

samorządności w projektach Polskiego Ładu i Krajowego Planu Odbudowy, 

● poparcie petycji ws. smogu w województwie śląskim. 

https://docs.google.com/document/d/1zAS3eLJ_O4WfxVTzrKIvfLzm2B3VITSslix4yIyRk6s/edit?usp=sharing
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/lad-przestrzenny/item/90-planowanie-przestrzenne
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/71-samorzadna-rzeczpospolita
http://www.pkeom.pl/wzywamy-liderow-ue-do-zazielenienia-odbudowy-gospodarki
https://docs.google.com/document/d/1z6XyPcvquZXkCpZ4eVDIvAIPwOPsn9Z16bih5puU8LU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y-PC4onuhC1NRvTKHkrrlbAhapw3MCF6FbBKRmcpQfk/edit?ts=5f350f98
https://docs.google.com/document/d/1IJGQQuEP7BDPnt7uVMv2KkmZiSMwfnd3VeCI4vaUt-Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ew4Rp_GP9ZAQbCdEP9xYJqT6aax1wY423tPXJ3AYdeM/edit?usp=sharing
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/81-oswiadczenie-ws-policji
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoTcs7mwcs7KDaboK_-MYPpL0Y6a9MhClaz2lHTfuc27gSpQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1YsaKAJOooaxqmcclL5_1PS8Ur8TSYucj/view?usp=sharing
https://www.senat.gov.pl/prace/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,511.html
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/prawo-do-miasta/item/100-petycja-do-sadu-najwyzszego
https://drive.google.com/file/d/15QRNfpqU2QcI-QUpgd2SCD0gGWr2B_Dq/view?usp=sharing
https://www.batory.org.pl/oswiadczenie/stanowisko-zespolu-ekspertow-samorzadowych-fundacji-im-stefana-batorego-w-sprawie-odwrotu-od-samorzadnosci-w-projektach-polskiego-ladu-i-krajowego-planu-odbudowy/
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/ekologia-miejska/item/102-smog-na-slasku


d) Udział w innych wydarzeniach zewnętrznych 

 

● udział w European Municipalist Forum,  

● udział w konferencji online Zamku Cieszyn “W nieznane” o architekturze, 

● udział KRM w programie edukacyjnym o oficjalnej nazwie “this is SMART!”. 

e) Szkolenia i webinary 

Webinary 

 

Za pośrednictwem platformy Clickmeeting zorganizowano cykl otwartych webinariów: 

 

6 maja 2020 r. - prawne ramy nakazów i zakazów obowiązujących w związku z pandemią, 

13 maja 2020 r. - jadłodzielnie, 

20 maja 2020 r. - debata radnych miejskich, 

26 maja 2020 r. - wspólnota miejska, 

2 czerwca 2020 r. - debata uczonych, 

9 czerwca 2020 r. - zwierzęta w mieście, 

16 czerwca 2020 r. - fundraising pozytywną zmianą w organizacji, 

22 czerwca 2020 r. - debata pracowników samorządowych, 

30 czerwca 2020 r. - debata aktywistów miejskich, 

7 lipca 2020 r. - Porozmawiajmy o budżecie obywatelskim, 

8 września 2020 r. - O problemach społecznych. Zapobiegać czy leczyć? 

15 września 2020 r. - Porozmawiajmy o edukacji, 

29 września 2020 r. - Ptaki i infrastruktura miejska, 

13 października 2020 r. - Miasto w duchu zero waste, 

20 października 2020 r. - Technologie obywatelskie w zarządzaniu miastem, 

5 listopada 2020 r. - Edukacja a demokracja – jak mogą się wzajemnie wzmacniać i dlaczego teraz 

tego nie robią? 

10 listopada 2020 r. - Miasto botaniczne, 

17 listopada 2020 r. - Ekonomia społeczna w czasach pandemii. O CieKAWIe w Gdańsku, 

1 grudnia 2020 r. - Panel obywatelski, demokracja która działa, 

5 grudnia 2020 r. - Fundraising w mieście, 

16 grudnia 2020 r. - „Ruchy miejskie w Polsce” – nowa książka Pawła Kubickiego, 

26 stycznia 2021 r. - Planowanie przestrzenne -- produkcja "półkowników" czy mapa drogowa dla 

przyszłych pokoleń? 

16 luty 2021 r. - Kultura w dobie pandemii, 

9 marca 2021 r. - Jak przeciwdziałać przemocy wobec kobiet? 

6 kwietnia 2021 r. - porozmawiajmy o drzewach, 

4 maja 2021 r. - Miejski aktywizm kobiet, 

11 maja 2021 r. - Poszerz ŚwiatoPogląd – miejskie podróże międzykulturowe, 

18 maja 2021 r. - Pieszy w mieście - wkrótce zmiana prawa, 

25 maja 2021 r. - Ochrona drzew w miastach – gdzie jest przestrzeń do partycypacji obywatelskiej? 

8 czerwca 2021 r. - Budowanie kampanii w internecie – narzędzia i komunikacja, 

 

15 października 2020 r. - webinar pn. "Narzędzia wpływu na władze" (we współpracy ze stow. 

Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy). 

Kawa z KRM 

 

https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/41-demokracja-miejska-w-czasach-pandemii
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/wyzwania-spoleczne/item/44-webinarium-jadlodzielnie
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/43-webinarium-debata-radnych-miejskich
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/42-webinarium-wspolnota-miejska
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/51-webinarium-debata-uczonych
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/ekologia-miejska/item/52-webinarium-o-zwierzetach
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/53-webinarium-o-fundrisingu
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/55-webinarium-debata-samorzadowcow
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/56-webinarium-aktywisci-miejscy
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/57-webinar-budzet-obywatelski
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/wyzwania-spoleczne/item/65-problemy-spoleczne
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/uslugi-publiczne/item/66-webinarium-edukacja
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/ekologia-miejska/item/69-webinarium-ptaki
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/ekologia-miejska/item/73-webinarium-zero-waste
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/74-webinarium-technologie-obywatelskie
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/wyzwania-spoleczne/item/76-webinarium-edukacja-a-demokracja
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/ekologia-miejska/item/78-miasto-botaniczne
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/wyzwania-spoleczne/item/82-webinarium-ekonomia-spoleczna
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/87-panel-obywatelski
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/finanse-miejskie/item/88-fundrising
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/86-webinarium-ruchy-miejskie
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/lad-przestrzenny/item/91-webinarium-planowanie-przestrzenne
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/kultura-w-miescie/item/95-kultura-w-pandemii
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/wyzwania-spoleczne/item/98-webinarium-przemoc-wobec-kobiet
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/ekologia-miejska/item/104-webinarium-o-drzewach
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/wyzwania-spoleczne/item/110-webinarium-aktywizm-kobiet
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/wyzwania-spoleczne/item/113-miejskie-podroze-miedzykulturowe
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/transport-zrownowazony/item/119-pieszy-w-miescie
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/ekologia-miejska/item/120-ochrona-drzew-w-miastach
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/ruchy-miejskie/item/123-webinarium-kampania-w-internecie


W ramach tego cyklu wydarzeń, za pośrednictwem platformy Clickmeeting odbyło się kilka spotkań 

skierowanych do organizacji członkowskich, których celem była prezentacja, planowanie i konsultacja 

działań KRM, a także omówienie innych spraw istotnych dla członków. 

 

Terminy: 8.12.2020 r.,19.01.2021 r., 9.02.2021 r.,13.04.2021 r., 25.05.2021 r. 

Dyżury ekspertów 

 

W ramach dyżurów ekspertów, za pośrednictwem platformy Clickmeeting odbyło się kilka 

indywidualnych spotkań doradczych dla organizacji członkowskich. 

 

Terminy: 10.02.2021, 24.02.2021 r., 3.03.2021 r., 10.03.2021 r., 24.03.2021 r., 26.05.2021 r. 

Szkolenia 

 

● 14 grudnia 2019 r. - dwa warsztaty: 

1) Dobra komunikacja - prowadzony przez Annę Kiedrzyńską z Propsy PR - pierwszej w 

Polsce agencji PR stworzonej dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców społecznych, 

2) Fundraising z pasją - stworzony przez Marię Olszewską, trenerkę, doradczynię i 

wykładowczynię fundraisingu i crowdfundingu, właścicielkę agencji MjjO; 

● 31.01.2020 r. - warsztaty opracowywania strategii komunikacji, Warszawa; 

● 20 i 27 luty 2020 r. - Szkolenie zdalne „Wykorzystaj prawo” w ramach Akademii Instytutu 

Spraw Obywatelskich; 

● 22 czerwca 2021 r. - szkolenie zdalne pt. “Jak popularyzować idee – szkolenie  social media 

dla organizacji pozarządowych” (we współpracy z Climate Purpose Lab); 

● 17.02.2021 r. - dyskusja pn. “Ekonomia społeczna w czasach pandemii. O CieKAWIe w 

Gdańsku”. 

Spotkania sieciujące 

● 14-15 listopada 2019 r. - Spotkanie Sieciujące, Kielce, 

● 14 grudnia 2019 r. - Spotkanie Sieciujące KRM, Warszawa, 

● 23 czerwca 2020 r. - Spotkanie Sieciujące KRM, Bydgoszcz, 

● 28 lutego 2020 - Spotkanie sieciujące KRM, Gdańsk.  

https://akademia.instytutsprawobywatelskich.pl/dzieje-sie/szkolenie-dla-kongresu-ruchow-miejskich-w-lutym-2021/
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/ruchy-miejskie/item/124-social-media-dla-ngo

