
Projekt partnerski: “Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panią Urszulą Budzich-

Szukałą – ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy –

wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z

organizacjami pozarządowymi”.

Forum pt.: „Współpraca między sektorem publicznym a organizacjami

pozarządowymi w ramach ewaluacji” rozpoczyna się już 27 czerwca (poniedziałek)

2011 r. (na stronie http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy) i będzie trwało

tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy Panią Urszulę Budzich-Szukałę, która jest m.in. inicjatorką

utworzenia w 2002 roku Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – ogólnopolskiego

porozumienia organizacji działających na rzecz wsi, w którym od początku pełni funkcję

Sekretarza Zarządu. Jest także prezesem Stowarzyszenia Agrolinia i członkiem zarządu

Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wykładowcą i współautorem wielu materiałów

szkoleniowych i publikacji z zakresu rozwoju lokalnego i rozwoju obszarów wiejskich. Jest

członkiem grupy roboczej przy Radzie Europy zajmującej się zagadnieniami wspólnej

odpowiedzialności władzy i obywateli za kwestie społeczne.

W przypadku działań czy projektów finansowanych ze środków unijnych ewaluacja

jest bardzo często ich obowiązkowym elementem. Przez najbliższy tydzień będziecie Państwo

mieli możliwość podjęcia dyskusji na temat procesu ewaluacji i doświadczeń w tym zakresie.

Ewaluacja, a więc „ocena” podejmowanych działań, powinna z założenia dostarczać

informacji pomocnych w usprawnieniu podejmowanych inicjatyw. Czy tak się rzeczywiście

dzieje? Proponujemy Państwu dyskusję o tym, w jakim stopniu w ewaluację włączane są NGO

i przedstawiciele społeczności lokalnych. Czy proces ewaluacji może wzmacniać współpracę

międzysektorową? Czy może wspomagać aktywizację społeczności?

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.


