Miłocin, 21.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

Pomorskie organizacje pozarządowe, wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, Pomorską
Radą Organizacji Pozarządowych, Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorską Siecią
Centrów Organizacji Pozarządowych, od wielu lat wypracowują w województwie pomorskim model współpracy
organizacji pozarządowych z regionalnym i lokalnymi samorządami.
W zaprezentowanej podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 28 września
2017 r. koncepcji model ten został określony, jako „Pomorskie Forum Międzysektorowe”, którego
zorganizowanie zostało zarekomendowane, jako istotne narzędzie dla „poprawy w zakresie współpracy
i koordynacji działań, które określiłoby cele strategiczne wspólnych działań na każdym poziomie
terytorialnym w zakresie realizacji systemowej współpracy międzysektorowej”.
Mając na uwadze wielość wyzwań, zadań i możliwości, których owocność zależy w głównej mierze
od zintensyfikowania i wspólnego wypracowania jak najwyższych standardów współpracy międzysektorowej
wwojewództwie pomorskim pragnę serdecznie zaprosić Przedstawicielki i Przedstawicieli wszystkich sektorów,
którym leży na sercu rozwój społeczny i obywatelski naszego Regionu na pierwsze Pomorskie Forum Partnerstwa
i Współpracy, które odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym
w Gdyni (początek godz. 10.00).
Ogromnie zależy nam na tym, aby wśród Gości Forum nie zabrakło przedstawicieli żadnej gminy, powiatu,
miasta i wreszcie przedstawicieli władz Województwa Pomorskiego.
Spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli sektora akademickiego, biznesu, pracodawców, administracji
publicznej i organizacji pozarządowych pozwoli nam wszystkim na zaprezentowanie oczekiwań, propozycji oraz
przyjęcie rozwiązań umożliwiających wdrożenie poszczególnych elementów regionalnej koncepcji współpracy
międzysektorowej w województwie pomorskim w ramach Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania
Organizacji Pozarządowych.
Logistycznie i operacyjnie za Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy odpowiadać będzie
Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, które wraz z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych świętować będą jubileusze swoich działalności (15 i 25 lat…). Jednak wydarzenie to traktujemy
także na roboczo w kategoriach międzysektorowej współpracy.
Dlatego zwracamy się z prośbą nie tylko o obecność i czynny udział w wydarzeniu, ale również o
współpracę i ewentualne wsparcie w procesie jego przygotowywania – zarówno od strony organizacyjnej i
merytorycznej jak również we wszelkich innych aspektach, w których możliwy jest Państwa współudział.
W załączeniu przesyłam roboczy zarys koncepcyjny Forum ufając, że zarówno jego cel, jakim jest
systemowe zainicjowanie trwałych relacji w formule Pomorskiego Forum Międzysektorowego z udziałem
Przedstawicielek i Przedstawicieli wszystkich sektorów, jak również stojące przed nami wyzwania społeczne,
którym sprostać możemy tylko dzięki współpracy, sprawią, iż już dziś oznaczymy w swoich kalendarzach
14 września, jako dzień inicjowania i budowania partnerskiej współpracy międzysektorowej.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku
Marek Olechnowicz
Koordynator Forum

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy
(Program roboczy)

Dzień I – 14 września (piątek) – Pomorski Park Naukowo Technologiczny - Gdynia
10.00 – Powitanie Gości – wystąpienia okolicznościowe
10.30 – Pomorskie Forum Międzysektorowe – założenia, cele, formuła pracy
11.15 – Sieciowanie przy kawie – tematyczne rozwinięcie poszczególnych zakresów współpracy
* polityka społeczna, w tym:
- kompleksowe wsparcie seniorów „Senior Pomorski”
- integracja i wsparcie cudzoziemców mieszkających na Pomorzu
* aktywność obywatelska, w tym:
- rozwój formuły budżetów partycypacyjnych
* rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych w tym:
- lokalna i regionalna formuła określania zadań priorytetowych
* rozwój Ekonomii Społecznej w tym:
- Podmioty Ekonomii Społecznej (spółdzielnie socjalne) w międzysektorowej formule partnerskiej.
13.00 - „Raport otwarcia” - podsumowanie spotkań tematycznych
13.45 – Międzysektorowy Obiad Partnerski
15.00 – Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych
18.00 – Jubileuszowa Kolacja Integracyjna
Dzień II – 15 września (sobota) – Ośrodek „ŚWIT” - Chmielno
Spotkania tematyczne
Zakończenie Pomorskiego Forum Partnerstwa i Współpracy

