Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line ze Stanisławem Szwabskim –
ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i
organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”.
Forum rozpoczyna się już 11 kwietnia (poniedziałek) 2011 r. (na stronie
http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy) i będzie trwało tydzień. Do dyskusji
zaprosiliśmy Pana Stanisława Szwabskiego – przewodniczącego Rady Miasta Gdyni. Ekspert,
poza wieloletnim doświadczeniem w roli radnego, od 1998 roku jest przedstawicielem Gdyni w
Związku Miast Polskich, zaś od 2006 roku jest członkiem zarządu ZMP. Również od 2006 roku
jest członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Podczas swojej ponad 20-letniej
działalności w samorządzie Gdyni spotykał się z wieloma przykładami ograniczeń współpracy
międzysektorowej, o których to dyskusję Państwu proponujemy.
Jak wynika z ekspertyz wykonanych na potrzeby Komitetu Ekspertów działającego w
ramach projektu „Model współpracy”, zidentyfikowane bariery współpracy administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi znajdują się w dwóch obszarach. Obszary te
pozwalają na wyodrębnienie barier formalnych, a wśród nich np. uwarunkowania prawne,
brak przepływu informacji oraz barier nieformalnych związanych z brakiem wzajemnego
zaufania, przestrzegania zasad partnerstwa, dbałości o dobre relacje po obu stronach. Okazuje
się, że te drugie zdają się być bardziej uciążliwe dla sektora NGO. Serdecznie zapraszamy do
podzielenia się doświadczeniami w tym zakresie. Czy wspomniane bariery są przez Państwa
dostrzegane? Czy i jak stracie się je przekraczać?
Projekt, w ramach którego odbywa się „Tydzień z ekspertem”, jest realizowany przez
sześciu Partnerów: Departament Pożytku Publicznego w MPiPS, Fundację Instytut Spraw
Publicznych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast Polskich, Forum
Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Collegium Civitas, które jest organizatorem wirtualnej
dyskusji.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów
współpracy administracji publicznej (zwłaszcza samorządowej) i organizacji pozarządowych
(na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego), mierzone indeksem jakości
współpracy. Aby zrealizować tak sformułowany cel zaplanowano szereg działań m.in.
dwadzieścia spotkań w formie forów on-line “Tygodnie z ekspertem”.
Oczekujemy na Państwa udział w dyskusji. Liczymy, że forum będzie dobrą okazją do
wymiany doświadczeń. Serdecznie zapraszamy na stronę forum “Tygodnie z ekspertem”:
http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy.
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