
          
 

 
Projekt „Obywatelska Wielkopolska” współfinansowany ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Poznań, 01 października 2014 roku, 

 

Z A P R O S Z E N I E  

 

W imieniu Związku Organizacji Sieć Współpracy BARKA, Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek 

Organizacji Pozarządowych oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, serdecznie zapraszamy 

gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Wielkopolskiego do 

udziału w trzech formach wsparcia w ramach projektu „Obywatelska Wielkopolska”: 

a) Przeprowadzenie wstępnej i powdrożeniowej samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości 

Współpracy w 10 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego w 

województwie wielkopolskim. 

b) Doradztwo grupowe w zakresie wdrażania Modelu Współpracy Administracji Publicznej i 

Organizacji Pozarządowych w 10 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu 

terytorialnego w województwie wielkopolskim (5-7 spotkań warsztatowych w każdej jst w 

grupach 10 osobowych; rezultatem spotkań będą Roczne Programy Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.) 

c) Organizacja wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych z 10 wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego. 

 

W ramach projektu organizator zapewnia: 

 wsparcie doradcze realizowane przez eksperta prowadzącego spotkania i opracowującego 

Program Współpracy z Organizacjami na 2016r., 

 salę ze sprzętem multimedialnym na terenie gminy, w której będzie odbywało się doradztwo 

grupowe, 

 poczęstunek dla uczestników spotkań, 

 materiały informacyjne dla uczestników spotkań. 

 

Gmina/powiat uczestniczący w projekcie powinien zapewnić 10 – osobową grupę, składającą się z 

przedstawicieli administracji publicznej i organizacji obywatelskich ze swojego terenu. Po stronie 

gminy/powiatu będzie leżało zaproszenie w/w osób na pierwsze spotkanie. Terminy pozostałych 

spotkań zostaną ustalone z grupą, a ekspert będzie przed każdym spotkaniem przypominał drogą 

mailową i telefoniczną o jego terminie. 
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Spotkania będą odbywały się w okresie od października 2014r. do czerwca 2015r., średnio 1 raz w 

miesiącu. 

Celem spotkań warsztatowych będzie przeprowadzenie samooceny poziomu współpracy jednostki 

samorządu terytorialnego z organizacjami obywatelskimi w danej gminie/powiecie z wykorzystaniem 

narzędzia Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, a następnie opracowanie Programu Współpracy na 

rok 2016. Uczestnicy spotkań będą mogli również wziąć udział w wizycie studyjnej w celu zapoznania 

się z dobrymi praktykami w zakresie współpracy. 

Gminy i Powiaty, które wezmą udział w wyżej opisanych formach wsparcia, będą zobowiązane do 

uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2016, opracowanego w ramach warsztatów, do 

czerwca 2015r.. 

 

Zainteresowane gminy/powiaty prosimy o przesłanie mailowo wypełnionego formularza 

rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma, do dnia 15 października 2014r. Więcej 

informacji uzyskać można telefonicznie lub osobiście u p. Lidii Węsierskiej,  e-mail: 

lidia.wesierska@barka.org.pl 

 

 
Z poważaniem 

 
Barbara Sadowska 

 
Prezes Zarządu 

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka 


