IV Forum Fundacji
Korporacyjnych
Program
9:00 - 9:30

16 listopada 2020 r. na platformie ZOOM

Wirtualny networking przy kawie

9:30 - 9:40 	Powitanie i wprowadzenie,

Magdalena Pękacka, Forum Darczyńców

9:40 - 11:10

s
 esja

Problemy i wyzwania oświaty

	prowadzenie: Iga Kazimierczyk, dr nauk pedagogicznych, nauczycielka, trenerka, prezeska
Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, aktywistka ruchu Obywatele dla Edukacji
	Wydaje się, że od kilku miesięcy jedynym problemem polskiej szkoły jest kryzys, związany z epidemią
koronawirusa. Tak oczywiście jest. Jednak sama epidemia jest tylko kolejnym, a nie jedynym wyzwaniem, z którym musi mierzyć się polskie szkolnictwo. Nie tylko z resztą polskie. Pytania i wątpliwości, co do tego, jakiej szkoły potrzebujemy, mają bardziej fundamentalny charakter. Coraz częściej
także obserwujemy, że szkoła, z którą mamy do czynienia, jest w istocie „szkołą z wczoraj” i nie ma
wiele wspólnego z czymś, co wyobrażamy sobie jako „szkołę jutra”. Jaka powinna być zatem dyskusja, która przybliża nas do szkoły przyszłości? Spróbujemy zarysować te obszary. W czasie naszego
spotkania porozmawiamy o tym, czy szkoła powinna wychowywać dla państwa czy do wolności, zastanowić się nad korzyściami i ograniczeniami standaryzacji i zewnętrznego sterowania, zobaczymy,
czym jest ukryty program, kultura szkoły, konflikt między standaryzacją a autonomią. Zastanowimy
się, w jakich obszarach organizacje społeczne wspierają rozwój nowoczesnej edukacji. Naszą dyskusję będziemy prowadzić z wykorzystaniem „przykładów z życia” – studiów przypadków, wypowiedzi
polityków i ekspertów, dokumentów.
metody pracy: seminaryjna i z podziałem na zamknięte grupy

11:10 – 11:25

tematy w pigułce

	Organizacje społeczne wobec pandemii
– wybrane wyniki badania Stowarzyszenia Klon/Jawor
Wiedza do Potęgi – przykład współpracy Fundacji BNP Paribas
i Fundacji Ocalenie w odpowiedzi na potrzeby rodzin uchodźczych
11:25 - 11:35 	przerwa

organizator:

partnerzy:

11:35 – 13:05

sesja Kryzys klimatyczny – fundacje, czas działać!

	prelegenci: Max von Abendroth, dyrektor Donors and Foundations Networks in Europe
(DAFNE), organizacji z Brukseli zrzeszającej 30 związków fundacji z 29 krajów, które łącznie
reprezentują 10 000 fundacji; dr. Felicitas von Peter, założycielka i prezeska przedsiębiorstwa
społecznego w Berlinie Active Philanthropy
	Ostatnie kilkadziesiąt lat doprowadziło do większej sprawiedliwości społecznej i poprawy standardów życia w wielu miejscach na świecie, a przyczyniła się też do tego działalność darczyńców
i fundacji. Jednak bezprecedensowy kryzys klimatyczny może spowodować, że wysiłki te zostaną
zaprzepaszczone. Zmiany klimatyczne są już wyraźnie widoczne i wpłyną na pracę fundacji na wielu
płaszczyznach. Jednak dotąd mniej niż 2% środków filantropijnych jest przeznaczanych na działania
pro klimatyczne. Jak fundacje mogą zwiększyć swoją rolę w walce z kryzysem stulecia? W jaki sposób każda fundacja może wnieść perspektywę klimatyczną do swojego portfolio?
	Na sesji zaprezentujemy poradnik “Funding the future” Active Philanthropy, który pokazuje, w jaki
sposób pięć obszarów tematycznych działań fundacji łączy się ze zmianami klimatycznymi i przedstawia sugestie, jak możemy zaadresować kwestie zmiany klimatu w tych obszarach, nie tracąc
z oczu głównych problemów. Te obszary to: sprawiedliwe i demokratyczne społeczeństwa, zdrowie, grupy defaworyzowane, edukacja i ochrona przyrody. Opowiemy o działaniach fundacji na
świecie i pokażemy przykład z naszego polskiego podwórka.
	metody pracy: seminaryjna i z podziałem na zamknięte grupy. Wystąpienia gości zagranicznych
będą tłumaczone.

13:05 – 13:20

tematy w pigułce

Rebranding fundacji korporacyjnej
na przykładzie Fundacji Nutricia

	

„Core support” – co to jest, jak to robić?

13:20 – 13:30

Podsumowanie i zamknięcie

13:30 – 14:00 	Wspólny networkingowy lunch on-line

(proponujemy porozmawiać m.in. o wolontariacie pracowniczym w czasie pandemii)

ABY ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU, PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ

organizator:

partnerzy:

