ZaprosZenie

I Kongres Progresywnych organIzacjI Pozarządowych
10.30 rejestracja
11.00 rozpoczęcie sesji plenarnej

program

Wystąpienia otwierające:
•
aleksander Kwaśniewski, prezydent rp (1995-2005) przewodniczący rady
Fundacji amicus europae
•
axel schäfer, Wiceprzewodniczący frakcji spD w Bundestagu
Dyskusja plenarna:
gosPodarKa I PolItyKa sPołeczna
- socjaldemoKratyczna alternatywa dla neolIberalIzmu
organizator: ośrodek myśli społecznej im. F. Lassalle’a
•
•
•
•
•

barbara nowacka, stowarzyszenie inicjatywa polska
Krzysztof gawkowski, Wiceprzewodniczący sLD
anna skrzypek, Fundacja europejskich studiów progresywnych
dariusz szwed, Zielony instytut, Doradca prezydenta słupska
rafał woś, publicysta, Tygodnik „polityka"
moderator: michał syska, ośrodek myśli społecznej im. F. Lassalle’a

13.00-13.30 przerwa kawowa
13.30-15.00 i tura grup roboczych
grupy robocze:
część I
a. zrównoważony rozwój sPołeczeństw a neolIberalny KaPItalIzm
organizator: stowarzyszenie Zrównoważonego rozwoju społecznego „społeczeństwo Fair"
•
•
•

Krzysztof szamałek, Uniwersytet Warszawski
adam ostolski, partia Zielonych, stowarzyszenie „Fair”
jolanta supińska, Uniwersytet Warszawski
moderatorka: anna grodzka, stowarzyszenie Zrównoważonego rozwoju społecznego
„społeczeństwo Fair"

b. eduKacja, Kultura I KomunIKacja sPołeczna
organizatorzy: stowarzyszenie Kuźnica i Towarzystwo Kultury Świeckiej
im. Tadeusza Kotarbińskiego
•
•
•
•
•

andrzej Kurz, prezes stowarzyszenie Kuźnica
jerzy j. wiatr, redaktor naczelny „myśl socjaldemokratyczna”
Paweł Kozłowski, prezes Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego
jerzy domański, redaktor naczelny Tygodnika „przegląd”
wacław sadkowski, Krytyk literacki
moderator: rafał skąpski, stowarzyszenie Kuźnica

c.
Progresywna PolItyKa zagranIczna I bezPIeczeństwa
organizatorzy: Fundacja amicus europae, stowarzyszenie prointegracyjne - europa
•
•
•
•
•
•

małgorzata tracz, przewodnicząca, partia Zieloni
jerzy Paweł gieorgica, stowarzyszenie prointegracyjne „europa”
andrzej rozenek, Wiceprzewodniczący, partia Biało – Czerwoni
jacek oleksiejuk, stowarzyszenie prointegracyjne „europa”
adam traczyk, prezes global.Lab
michał sutowski, Krytyka polityczna
moderator: Ireneusz bil, Fundacja amicus europae

15.00-15.45 przerwa lunchowa
15.45-17.15 ii tura grup roboczych
część II
a.
centrolewIca wobec wyzwań stawIanych Przez samorząd terytorIalny
organizator: stowarzyszenie rzeczpospolita obywatelska
•
•
•
•

ziemowit borowczak, zastępca prezydenta ostrowa Wielkopolskiego, stowarzyszenie
rzeczpospolita obywatelska
sławomir brodziński, radny rady miasta Będzin, Dyrektor Kancelarii sejmiku
Województwa Śląskiego
Piotr drygała, przewodniczący Komisji partnerstwa i Dialogu Związku miast polskich
Paulina Piechna – więckiewicz, radna rady miasta stołecznego Warszawy,
stowarzyszenie inicjatywa polska
moderator: jan czubak, sekretarz zarządu stowarzyszenie rzeczpospolita obywatelska

b. lewIca a wyKluczenIe sPołeczne – nowe zadanIa PolItyczne
organizator: Fundacja im. izabeli Jarugi-nowackiej
•
•
•

agnieszka grzybek, Fundacja na rzecz równości i emancypacji sTer
nina sankari, Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego
marcin szczepkowski, stowarzyszenie miłość nie Wyklucza
moderatorka: Katarzyna Kądziela, Fundacja im. izabeli Jarugi-nowackiej

c.
PolItyKa hIstoryczna a eduKacja PolItyczna
organizator: Centrum im. ignacego Daszyńskiego, Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza
•
•
•
•
•

mirosław Karwat, Uniwersytet Warszawski
danuta waniek, Krakowska akademia im. Frycza modrzewskiego
barbara szelewa, Fundacja im. Friedricha eberta
robert walenciak, Tygodnik „przegląd"
hanna gill-Piątek, Krytyka polityczna
moderator: bartosz machalica, Centrum im. ignacego Daszyńskiego

d.

„PoKolenIe „z” na rynKu Pracy Po roKu 2020:
nowe oczeKIwanIa, nowe rozwIązanIa”
organizator: Fundacja im. andrzeja Frycza modrzewskiego, Centrum analiz strategicznych
•
•
•
•
•

mirosław grewiński, Wyższa szkoła pedagogiczna im. Janusza Korczaka
ewa Kakiet-springe, szkoła główna Turystyki i rekreacji
jan geremek, pokolenie "Z"
gabriela smoleń, pokolenie "Z"
grzegorz zych, pokolenie "Z"
moderator: robert smoleń, Fundacja im. andrzeja Frycza modrzewskiego,
Centrum analiz strategicznych

17.15-17.45 sesja kończąca
posiedzenie plenarne:
1. Prezentacja wniosków z obrad grup roboczych przez moderatorów dyskusji
2. Podsumowanie konferencji i przedstawienie programu działania Forum Postępu

ZaprasZa na

I Kongres Progresywnych
organIzacjI Pozarządowych
Który odbędzie się w sobotę, 4 czerwca 2016 roku w Warszawie,
w hotelu Westin, ul. Jana pawła ii 21.
Forum PostęPu
jest platformą współpracy środowisk reprezentujących
ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie
i liberalnego światopoglądowo.
celem dyskusji Kongresu będzie próba zarysowania strategii programowej
i organizacyjnej dla środowisk postępowych w najbliższych latach.
prosimy o poTWierDZenie UDZiaŁU W Kongresie Do 1 CZerWCa 2016
e-mail: kongres@forumpostepu.pl
lub tel. +48 22 622 66 03
Liczba miejsc ograniczona.

Forum PostęPu
wsPółtworzą:
FUnDaCJa aLeKsanDra KWaŚnieWsKiego amiCUs eUropae
FUnDaCJa im. KaZimierZa KeLLes-KraUZa
sToWarZysZenie KUźniCa
ToWarZysTWo KULTUry ŚWieCKieJ im. TaDeUsZa KoTarBińsKiego
CenTrUm im. ignaCego DasZyńsKiego
ZieLony insTyTUT
oŚroDeK myŚLi spoŁeCZneJ im. F. LassaLLe’a
sToWarZysZenie ZróWnoWażonego roZWoJU spoŁeCZnego
„spoŁeCZeńsTWo Fair”
sToWarZysZenie rZeCZpospoLiTa oByWaTeLsKa
FUnDaCJa im. iZaBeLi JarUgi-noWaCKieJ
FUnDaCJa naUKoWa im. anDrZeJa FryCZa moDrZeWsKiego
– CenTrUm anaLiZ sTraTegiCZnyCh
poLsKie sToWarZysZenie proinTegraCyJne - eUropa

wsPółorganIzator Kongresu:
FUnDaCJa im. FrieDriCha eBerTa prZeDsTaWiCieLsTWo W poLsCe

