Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Magdaleną Dudkiewicz –
ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i
organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”.
Forum zatytułowane: „Co to znaczy ‘standaryzować współpracę międzysektorową?’"
rozpocznie
się
24
stycznia
2011
roku
(poniedziałek)
na
stronie
www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy (zakładka „Tygodnie z Ekspertem”) i potrwa
tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy panią Magdalenę Dudkiewicz – doktor nauk
humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
UW, ekspertkę Instytutu Spraw Publicznych, sekretarza redakcji kwartalnika „Trzeci sektor”,
związaną z organizacjami pozarządowymi zarówno naukowo, jak i w praktyce.
Jak pokazały badania przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych, ci, którzy
realizują w praktyce współpracę mają rozbieżne poglądy na temat standardów tejże
współpracy. Różnice zdań rysują się zarówno na linii NGO-JST, jak i pomiędzy dużymi i
małymi ośrodkami. Chcielibyśmy poruszyć kwestię standardów współpracy również na forum
„Tydzień z ekspertem”. A zatem stawiamy pytanie co, Państwa zdaniem, winno stać się
standardem we współpracy międzysektorowej (np. istnienie pełnomocnika, uchwalanie i
realizowanie rocznych programów współpracy, reguły finansowania)? Jak owe standardy
powinny być traktowane – czy jako wzór, czy jako konieczne minimum? Czy powinny być
jednakowe w każdej społeczności lokalnej czy dopasowane do szczególnych warunków?
Wreszcie czy w formułowaniu standardów powinniśmy opierać się na aksjologii współpracy,
czy traktować je raczej jako wyłącznie praktyczne, użytkowe narzędzie?
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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