
Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2010
„Współpraca gmin i powiatów z organizacjami pozarządowymi”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji podsumowującej wyniki konkursu Samorządowy 
Lider Zarządzania 2010 - „Współpraca gmin i powiatów z organizacjami pozarządowymi”. Konkurs jest 
jednym z komponentów projektu partnerskiego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” (Poddziałanie 5.4.1. PO KL 
Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora) realizowanego przez Związek Miast Polskich wspólnie z 
Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Liderem Partnerstwa, 
Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Collegium 
Civitas i  Instytutem Spraw Publicznych.

     Konferencja, w trakcie której Komisja Konkursowa ogłosi wyniki konkursu,  odbędzie się 
w Warszawie w dniu 20 października br., w Pałacu Kultury i Nauki, Sala Rudniewa, IV piętro , początek 
o godz. 11.00. Udział w konferencji jest bezpłatny. W pierwszej części konferencji wszyscy finaliści konkursu 
zaprezentują zgłoszone przez siebie projekty, tworząc tym samym płaszczyznę wymiany doświadczeń i 
uczenia się od siebie nawzajem. 

Dzięki konkursowi zebraliśmy wiele przykładów dobrych praktyk dotyczących współpracy 
administracji samorządowej z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego. Znajdą się one 
w systematycznie uzupełnianej bazie danych najlepszych praktyk zarządzania w samorządzie, która jest 
dostępna na stronie internetowej

W załączeniu przekazujemy szczegółowy program konferencji, formularz zgłoszenia  oraz krótkie 
opisy projektów zakwalifikowanych do finału. Zapraszamy do udziału w konferencji nie tylko te jednostki 
samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, które brały udział w konkursie, ale też wszystkie 
pozostałe, które są zainteresowane aktywizacją lokalnych społeczności oraz zwiększeniem zakresu 
wzajemnej współpracy między administracją samorządową a trzecim sektorem i chcą się zapoznać z 
dobrymi praktykami w tej dziedzinie. 
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