__________________________________________________________________________________
Kwidzyn, 08.12.2014 r.

Szanowni Państwo!
W imieniu Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Kobylnica, Fundacji
M.A.P.A. Obywatelska i Fundacji Pokolenia zapraszamy Państwa do uczestnictwa w
Forum Subregionalnym poświęconym współpracy organizacji pozarządowych i
samorządu, w szczególności Modelowi Współpracy Administracji Publicznej i
Organizacji Pozarządowych stworzonemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej wraz z partnerami społecznymi, które odbędzie się 15 grudnia 2014 r, w
Powiślańskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Kwidzynie.
Celem wspomnianego Modelu Współpracy jest szerokie przedstawianie metod,
przykładów i kierunków budowania partnerskich relacji pomiędzy administracją
publiczną a organizacjami pozarządowymi.
Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska i Gmina Kobylnica poprzez
realizacje projektu „Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim” podjęły się
wdrożenia dobrych rozwiązań z Modelu Współpracy w sześciu samorządach w
województwie pomorskim.
Podczas Forum chcemy Państwu przybliżyć założenia ministerialnego Modelu
Współpracy, a także zachęcić do udziału w działaniach projektowych i przedstawić
konkretne rozwiązania służące poprawie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i
pozarządowym. Liczymy na Państwa głos w dyskusji o potrzebach organizacji
pozarządowych i możliwościach rozwoju współpracy w Państwa samorządzie.

Z poważaniem,
Fundacja M.A.P.A. Obywatelska
Marta Wojnicz
Piotr Stec

FORUM SUBREGIONALNE
w ramach projektu „Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim”

15.12.2014 r.
Powiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
CZARNA SALA, ul. Słowiańska 13
82-500 Kwidzyn

Ramowy program spotkania

Czas
1100

Zagadnienia
Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji
Pozarządowych – idea, założenia i elementy modelu.
Wdrażanie Modelu w Województwie Pomorskim – opis działań w
projekcie „Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim”
Prelegent: Członek zarządu Centrum Inicjatyw Obywatelskich

1200

Omówienie praktycznych zastosowań elementów Modelu
Współpracy w obszarach:
- konsultowanie polityk publicznych
- współpraca finansowa z organizacjami
- tworzenie systemu wsparcia inicjatyw obywatelskich i organizacji
pozarządowych
Prelegent: Członek zarządu Centrum Inicjatyw Obywatelskich

1300

Przykłady współpracy organizacji i samorządu z Modelu
Współpracy.
Dyskusja na temat potrzeb organizacji i samorządu w zakresie wdrażania
Modelu Współpracy.
Prelegent: Wiesław Warchoł

1400

Podsumowanie Forum i poczęstunek.

Projekt „Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim” jest
przedsięwzięciem realizowanym w celu zwiększenia zakresu i poprawa jakości
współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w 6 gminach
Woj. Pomorskiego, poprzez wdrożenie narzędzi i standardów z Modelu
Współpracy.

Odbiorcy projektu otrzymają wsparcie w zakresie:
➢ badania współpracy pomiędzy organizacjami a samorządem i
zidentyfikowania obszarów do rozwoju w tym zakresie,
➢ stworzenia i wdrożenia minimum 6 elementów Modelu Współpracy przy
wsparciu eksperta,
➢ doradztwa mobilnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i
samorządu w siedzibie odbiorców usługi,
➢ szkoleń z Modelu Współpracy i funkcjonowania organizacji
pozarządowych,
➢ wymiany doświadczeń podczas wyjazdowych spotkań pomiędzy
samorządami biorącymi udział w projekcie,
➢ upowszechniania rozwiązań wypracowanych w danej JST jako dobre
praktyki.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z zespołem projektowym oraz
specjalistami/kami ds. współpracy z samorządem, którzy/e udzielą Państwu
wskazówek dotyczących możliwości udziału w działaniach projektowych:
Piotr Stec – Fundacja M.A.P.A. Obywatelska / Kwidzyn
p.stec@mapaobywatelska.org.pl
Paulina Kremer – Fundacja Pokolenia / Tczew pkremer@fundacjapokolenia.pl
Grzegorz Pawlikowski – Fundacja Pokolenia / Tczew
gpawlikowsi@fundacjapokolenia.pl

