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Zapraszamy przedstawicieli obu sektorów – administracyjnego i 

pozarządowego na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu 

 „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich” 

w poniedziałek, 27 października 2014r. o godz. 15, 

aula I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, ul. Piotra Sobczyńskiego 1 

Program spotkania: 

 Powitanie zaproszonych gości: Bogdan Kurta Starosta Mrągowski 

 Projekt  ‘Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich’: Izabela Liedtke – przewodnicząca zarządu 

Fundacji Cultura CiviCa, Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko 

 Rola dialogu obywatelskiego na szczeblu lokalnym i regionalnym w kształtowaniu polityk publicznych: 

Monika Falej – prawniczka, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, 

pomysłodawczyni Forum Pełnomocników ds. NGO  

 Umocowania prawne ciał konsultacyjno-doradczych, w tym rad działalności pożytku publicznego jako 

przykładu udziału przedstawicieli sektora NGO w tych ciałach: Monika Falej – prawniczka, 

Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, pomysłodawczyni Forum 

Pełnomocników ds. NGO 

 

Podczas spotkania przyjrzymy się roli dialogu obywatelskiego na szczeblu lokalnym i regionalnym w kontekście 

kształtowania polityk publicznych na Mazurach.  

W okresie 25 lat rozwoju demokratycznego Państwa w Polsce coraz dynamiczniej rozwija się proces współpracy 

międzysektorowej właśnie w zakresie kształtowania polityk publicznych. Przez politykę publiczną rozumiemy 

całość długofalowych zamierzeń i towarzyszący im system rozwiązań prawnych przyjętych i realizowanych przez 

władzę publiczną we współpracy z obywatelami, organizacjami na rzecz społeczności zamieszkującej obszar 

działania jednostek samorządu terytorialnego. 

Jak zatem tworzyć warunki by uczestnicy tj. sektor publiczny i społeczny, którzy działają na rzecz dobra 

wspólnego znajdowali porozumienie? 

Z pozoru wydaje się oczywiste, że samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe - różnią się. Jeśli jednak 

spojrzymy na cel działania jakim jest dobro mieszkańców odczuje się, że jest on wspólny. Jak zatem postępować 

by zdać sobie sprawę z charakteru różnic, a przede wszystkim ich sensu? 

Dostrzegając wagę problemu Fundacja Cultura CiviCa [podmiot prowadzący Centrum Organizacji 

Pozarządowych Giżycko] w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej oraz Stowarzyszeniem Adelfi z Ełku 

podjęły trud przygotowania projektu pod nazwą „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich” skierowany 
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do przedstawicieli sektora administracji publicznej (samorządowej) i sektora pozarządowego zrzeszonego w 

organizacjach pozarządowych. Po konsultacjach przeprowadzonych w marcu 2014 roku zainteresowanie 

projektem wyraziły powiaty olecki, węgorzewski, ełcki, mrągowski, giżycki, piski. Taki więc przyjęliśmy obszar 

projektu. Uzyskał on pozytywną ocenę MPiPS i został zakwalifikowany do dofinansowania. 

Tym samym od 1 września 2014 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Dialog obywatelski sieci powiatów 

mazurskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Jego zasadniczym celem jest przygotowanie przedstawicieli obu sektorów publicznego i 

społecznego do współpracy w ramach powiatów oraz włączenie się w sieć współpracy wojewódzkiej między 

innymi poprzez powołania rad działalności pożytku publicznego w 6 powiatach. 

W kontekście zatwierdzanej właśnie przez kolejne rady powiatów w Mrągowie, Giżycku, Piszu i Węgorzewie 

„Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014 – 2022 oraz przyszłej 

perspektywy finansowania ze środków Unii Europejskiej 2014-2020 powstał pomysł podjęcia próby 

powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Wielkich Jezior Mazurskich.  

Czy z punktu widzenia obecnie obowiązujących umocowań prawnych jest możliwe powołanie takiego ciała 

konsultacyjno-doradczego?  

Na te pytanie, między innymi, postaramy się znaleźć odpowiedź podczas spotkania informacyjnego.  

Jednocześnie pragniemy zaprosić Państwa do udziału w naszym projekcie ‘Dialog obywatelski sieci powiatów 

mazurskich’ 

W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. następujące działania: 

 Szkolenia - listopad 2014 do marzec 2015. Zorganizujemy po dwa dwudniowe szkolenia wyjazdowe 

prowadzone przez prawnika i ekspertów z zakresu objętego projektem dla 20-stu osób z każdego z 

powiatów. 

 3-dniowy wyjazd studyjny - luty 2015 - do Szwajcarii celem poznania dobrych praktyk.  

 Działania grup roboczych oraz seminaria - uczestników szkoleń, którzy pod kierunkiem superwizora 

opracują dokumenty związane z tworzeniem rad konsultacyjno-doradczych, w tym RDPP dostosowane 

do specyfiki każdego z powiatów. Opracowane dokumenty zostaną ocenione przez zespół ekspercki i 

umieszczone w wydanym poradniku. 

 Konferencja regionalna - czerwiec 2015, nt. „Rola i znaczenie dialogu obywatelskiego w kształtowaniu 

polityk publicznych”, bazująca na osiągnieciach projektu.  

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie i noclegi oraz zwrot kosztów dojazdu. 

Więcej informacji na stronach: http://ngomazury.pl/organizacja/culturacivica/aktualnosci 

 

Serdecznie zapraszamy! 

Realizatorzy projektu: 

Fundacja Cultura CiviCa – Giżycko; Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej – Olecko; Stowarzyszenie Adelfi - Ełk 

Osoba do kontaktu: Izabela Liedtke – 600 275 255 

 

mailto:biuro@fundacja.olecko.pl
http://www.fundacja.olecko.pl/
mailto:fundacja.cultura.civica@onet.pl
mailto:stowarzyszenie@adelfi.pl
http://www.adelfi.pl/
http://ngomazury.pl/organizacja/culturacivica/aktualnosci

