
ZAPROSZENIE

Fundacja  Radomskie  zaprasza  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych,  podmiotów
ekonomii  społecznej  i  jednostek  samorządu  terytorialnego  z  terenu  Powiatu  Przysuskiego  na
spotkanie  sieciujące  w  ramach  projektu  pn.  „Radomskie  PES!  YES!”  realizowanego                         z 
Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Spotkanie  odbędzie  się  6  lipca  2022  roku  o  godzinie  14:00  w Wieniawie w 
Spółdzielni Socjalnej Leśny Zakątek znajdującej  się  pod adresem Kłudno 5 koło Wieniawy.

Jeśli  działasz  na  rzecz  środowiska  lokalnego  to  spotkanie  jest  dla  Ciebie,  przyjdź,  zobacz,  
poznaj innych.

Spotkanie  ma  na  celu  stworzenie  przestrzeni  do  wymiany  doświadczeń,  wiedzy, 
nawiązywania współpracy, jak również wypracowywania wspólnych stanowisk, czy też 
diagnozowania aktualnych potrzeb społecznych.

Celem  projektu  jest  rozwój  społeczeństwa  obywatelskiego,  który  planujemy  realizować  poprzez
wzmocnienie współpracy między Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES) a Jednostkami Samorządu
Terytorialnego.  Projekt  jest  realizowany  na  terenie  subregionu  radomskiego  tj.  miasto  Radom,
powiaty: radomski, szydłowiecki, kozienicki, przysuski, białobrzeski, lipski, zwoleński.

Na  potwierdzenie  swojej  obecności  czekamy do 1 lipca pod  adresem  mailowym: 
projekty.fundacjaradomskie@gmail.com

Po więcej informacji zapraszamy na naszego fanpage'a na Facebook'u: Radomskie PES? YES 

Prowadzący spotkanie:
Michał Komorek

Jako trener, doradca kluczowy i coach wspiera organizacje pozarządowe i branżowe, przedsiębiorców i projekt 
managerów w osiąganiu ich celów społecznych, biznesowych i wyznaczonej misji.  Sieciuje  organizacje  społeczne,  
pomaga  w  planowaniu strategii rozwoju i pozyskiwaniu grantów. Od 2004 roku aktywnie działa w środowisku 
projektów społecznych, a od ponad 12 lat także inwestycyjnych, skupiając się na zarządzaniu projektami, osiąganiu 
założonych wskaźników i pracy zespołowej. W toku kariery zawodowej pełnił funkcje projektowe poczynając od 
asystenta projektu, koordynatora po managera projektu, a także specjalisty współodpowiedzialnego za kreowanie i 
wytyczanie celów i misji organizacji. W 2021 r. pełnił funkcję kluczowego eksperta w procesie uruchomienia dwóch 
ogólnopolskich sieci PES.

Współorganizator: Spółdzielnia Leśny Zakątek  

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i 
Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w 



ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz 
Regionalny
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