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Wieczór „Giving circle” jest innowacyjną formą filantropii uczestniczącej. To wyjątkowe
spotkanie przedstawicieli biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych,
podczas którego darczyńcy mają możliwość wsparcia wybranych przez siebie projektów
społecznych, które ich zdaniem są najbardziej wartościowe. W czasie spotkania obie strony
mają czas i możliwość bliższego poznania się, nawiązania relacji, a także znalezienia
sojuszników ich misji i wartości, co w przyszłości może przyczynić się do nawiązania
długotrwałej i owocnej współpracy.
Podczas wieczoru „Giving circle”, laureaci wcześniej przeprowadzonego konkursu,
otrzymują możliwość zaprezentowania wypracowanych projektów społecznych, wyróżniając
przy tym wizję oraz strategię projektów, wartości czy wpływ na otoczenie. Dzięki temu,
uczestnicy Kolacji, mogą szczegółowo poznać każdy z projektów i zdecydować, który z nich
warty jest sfinansowania. Organizacje przedstawiają projekty, które mają wymiar obywatelski
i skierowane są do lokalnych społeczności, co zgodne jest z ideą wydarzenia. Niewątpliwie
wartościowy jest fakt, że wsparcie danej inicjatywy jest jednocześnie wsparciem społeczności,
do której jest ona skierowana.
Zgodnie z planem, wieczór „Giving circle”, rozpocznie aperitif, któremu towarzyszyć będą
rozmowy biznesowe czy towarzyskie przy akompaniamencie muzycznym. Będzie to doskonała
okazja do poznania pozostałych uczestników Kolacji oraz nawiązania relacji. Następnie
laureaci Konkursu zaprezentują wypracowane projekty, a konferansjer zaprosi Państwa do
udziału w aukcji społecznej. Po jej zakończeniu odbędzie się uroczysty bankiet.
Jako miejsce organizacji Kolacji wybraliśmy Ornamental Farm Bukowiec – malowniczo
położony park krajobrazowy wraz z klasycystycznymi zabudowaniami folwarcznymi, które
dzięki renowacjom odzyskują dawny blask. Charakterystyka miejsca oraz jego otoczenie
doskonale oddają charakter wydarzenia, w którym mamy nadzieję, będziemy mogli wspólnie
uczestniczyć. Pragniemy połączyć społeczny charakter Kolacji z radością, komfortem
i swobodą. Chcemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w aukcjach społecznych, a także
zaproponować wieczór pełen muzyki i zabawy.
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Wieczór „Giving circle” będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w Kotlinie
Jeleniogórskiej, dlatego z naszą ideą chcemy dotrzeć do wielu osób ze świata kultury, biznesu
czy administracji państwowej. Wierzymy, że uda nam się zorganizować przyjęcie, które na
długo zapadnie w pamięć naszym Gościom.

Ramowy plan wieczoru „Giving circle”
18:00 – 19:30 – przybycie gości oraz przywitanie symboliczną lampką szampana, przy
akompaniamencie zespołu jazzowego
19:30 – 21:00 - prezentacja wybranych projektów społecznych oraz aukcja społeczna
21:00 – 03:00 – bankiet, kolacja oraz zabawa przy muzyce – kolacja w formie
grilla/szwedzkiego stołu
*W trakcie trwania wieczoru „Giving circle” zapewniamy pełne wyżywienie oraz dostęp do
bezalkoholowego oraz alkoholowego open baru.
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