Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy
Gdynia – 14 września 2018
Zakres tematyczny – wersja robocza
GDYNIA – Pomorski Park Naukowo - Technologiczny – 14 września 2018 r.
9.30 – 10.00 – Rejestracja
10.00 – 10.30 – Powitanie Gości – otwarcie Forum:
- Wystąpienia okolicznościowe:
1. Przedstawiciel Gospodarza Miejsca – Prezydent Miasta Gdyni
2. Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
3. Wojewoda Pomorski/Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego
4. Marszałek Województwa Pomorskiego
5. ...
10.30 – Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy – założenia, cele, formuła
- Marek Olechnowicz i Andrzej Kowalczys
Główne założenia Forum:
1) Województwo Pomorskie to blisko 2,5 miliona Mieszkańców – osób indywidualnych,
z własną i niepowtarzalną historią, bogactwem osobistym, doświadczeniem
życiowym, żyjących w rodzinach, związkach, samotnie, pracujących i niepracujących,
związanych z różnymi instytucjami i podmiotami, zaangażowanych w różnorodne
inicjatywy, organizacje, oraz nie włączający się w nie, o różnych możliwościach,
potencjałach i potrzebach – po części zaspokajanych a po części żyjących w nadziei na
ich zaspokojenie, po części także z utraconą nadzieją na ich zaspokojenie – to
WIELKA, PIĘKNA, a zarazem TAJEMNICZA I PEŁNA WYZWAŃ POMORSKA MOZAIKA…
2) Województwo Pomorskie to 16 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu, 123 gminy,
około 300 tys. podmiotów gospodarczych, ponad 40 wyższych uczelni, ponad 3500
szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz blisko 8 tys. organizacji
pozarządowych – to ogromny zasób ale również WIELKA RÓŻNORODNOŚĆ w
podejściu, kreowaniu aktywności, ale także TYSIĄCE POTENCJALNYCH
WOLONTARIUSZY, którzy poprzez wolontariat mogą zdobywać – i w wielu
przypadkach zdobywają DOŚWIADCZENIE, mogą uczyć się – i w wielu przypadkach
uczą się WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI oraz OBYWATELSKIEGO I SPOŁECZNEGO
ZAANGAŻOWANIA...
3) Województwo Pomorskie to również szereg strategii lokalnych, programów i
systemów wsparcia, mnóstwo lokalnych rozwiązań... Wszystkie oparte są na
diagnozach, analizach, z wykorzystaniem powszechnie znanej analizy SWOT, i w
zasadzie wykazujących bardzo podobne jeśli nie te same POTRZEBY, WYZWANIA, a w
związku z tym zakładające ukierunkowanie zmierzające do osiągnięcia podobnych
jeśli nie tych samych CELÓW...

4) Pomorskie organizacje pozarządowe od lat w oparciu o regionalnie i lokalnie
strategie, z udziałem Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz lokalnych Rad
Organizacji Pozarządowych, z udziałem Pomorskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego oraz lokalnych RDPP, z udziałem Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji
Pozarządowych oraz lokalnych COP wypracowuje także sektorowe rozwiązania, które
mają służyć osiągnięciu zakładanych w lokalnych i regionalnej strategii...
5) Jednak poziom satysfakcji ze wzajemnej współpracy u przedstawicieli poszczególnych
sektorów jest bardzo różny – od bardzo optymistycznych aż po stwierdzenia, że
wzajemna międzysektorowa współpraca nie istnieje...
Celem Pomorskiego Forum Międzysektorowego, rozumianego jako stała relacja wszystkich sektorów
dzięki stałemu Zespołowi składającemu się z przedstawiciela/przedstawicieli: Samorządu
Województwa Pomorskiego i Wojewody Pomorskiego, Samorządów Lokalnych – powiatowych i
gminnych, Wyższych Uczelni, Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Organizacji Pozarządowych,
spotykających się według uzgodnionego niezbędnego kalendarza – 1 raz w miesiącu czy kwartalnie,
zbierającego propozycje, uwagi, sugeste od WSZYSTKICH przedstawicieli danego sektora,
wnoszonych następnie na spotkanie wspólne Zespołu, efektem pracy którego będą konkretne
propozycje i rozwiązania stanowiące rekomendację dla poszczególnych sektorów.
Takie podejście stanowić będzie przygotowanie podbudowy stałej wzajemnych roboczych relacji oraz
formuły międzysektorowego diagnozowania i rozwiązywania problemów i wyzwań społecznych w
całym Regionie z uwzględnieniem specyfk i uwarunkowań sektorowych, lokalnych i regionalnej :
1) WSPÓLNIE analizujemy sytuacje bieżące oraz diagnozujemy potrzeby
2) WSPÓLNIE uzgadniamy priorytetowe wyzwania wzdłuż i wszerz całego Regionu Pomorza
3) WSPÓLNIE uzgadniamy najbardziej adekwatne do aktualnych wyzwań i potrzeb
rozwiązania, dostosowując je do lokalnych, subregionalnych i regionalnych uwarunkowań
4) WSPÓLNIE poszukujemy/dopracowujemy/dostosowujemy narzędzi, mechanizmów,
uzgadniamy standardy i ścieżki rozwiązań
5) WSPIERAMY SIĘ WZAJEMNIE w procesach oraz przy realizacji zadań.

10.40 – Praktyczny wymiar współpracy międzysektorowej
–

wprowadzenie logistyczne i merytoryczne - Marek Olechnowicz

Spotkania tematyczne w oparciu o Pomorski System Współpracy i Wspierania Organizacji
Pozarządowych oraz wybrane zagadnienia:
1. Aktywność obywatelska, w tym:
- rozwój formuły budżetów partycypacyjnych;
- pozyskiwanie i formowanie liderów społecznych i obywatelskich.

2. Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych w tym:
- promowanie, budowanie i rozwój partnerstw lokalnych i regionalnych;
- lokalna i regionalna formuła określania zadań priorytetowych.

3. Rozwój Ekonomii Społecznej w tym:
- promowanie i wdrażanie narzędzi i mechanizmów Ekonomii Społecznej w wypracowywaniu rozwiązań oraz realizacji działań lokalnych i regionalnych;
- Podmioty Ekonomii Społecznej (m.in. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe) w międzysektorowej formule partnerskiej.

4. Polityka społeczna, w tym:
- integracja i wsparcie cudzoziemców mieszkających na Pomorzu;
- kompleksowe wsparcie seniorów m.in. „Senior Pomorski”.

12.00-12.20

„Raport otwarcia” - podsumowanie spotkań tematycznych

12.20-12.40

Przerwa - sieciowanie przy kawie

12.40-13.15

„Dotychczasowe i planowane wsparcie rozwoju usług
społecznych na Pomorzu w ramach RPO WP 2014-2020”przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

13.15-13.45

„Efekty realizacji i planowane obszary wdrażania Osi EFS RPO WP
2014-2020” przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

13.45-14.00

„Wyzwania Pomorskiego Rynku Pracy” – Pan Marcin Średziński
przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

14.00-15.15

Międzysektorowy Obiad Partnerski

15.15-18.30

Praktyczny wymiar współpracy międzysektorowej (4 W 1 )
Warsztaty szkoleniowe

19.00

Jubileuszowa Kolacja Integracyjna

CHMIELNO – Ośrodek „ŚWIT” – 15 września 2018 r.
09.30-10.30

Śniadanie

10.30-12.30

Spotkania tematyczne
Pomorska Sieć COP – Warsztaty szkoleniowe

12.30-13.00

Podsumowanie spotkań tematycznych

