Cieszyn, 26 stycznia 2015 r.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w powiecie cieszyńskim
Przedstawiciele samorządów powiatu cieszyńskiego

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner oraz Powiat Cieszyński
projektu pt. „Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy” serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty
skierowanej do przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu cieszyńskiego. Oferta
dotyczy udziału w szkoleniach w Strumieniu i Wiśle oraz wywiadach grupowych zogniskowanych. Szczegółowa oferta
przedstawia się następująco:
1. Szkolenia w Strumieniu i Wiśle:
Temat szkolenia

Data i godzina

Usprawnić współpracę JST-NGO zasady składania i rozliczania ofert

17.02.2015 r. godz. 9.00 - 17.00

realizacji zadań publicznych
Usprawnić współpracę JST-NGO zasady składania i rozliczania ofert

18.02.2015 r. godz. 9.00 - 17.00

realizacji zadań publicznych

Miejsce
Urząd Miejski w Wiśle (sala sesyjna),
Plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła
Urząd Miejski w Strumieniu (sala
sesyjna), Rynek 4, 43-246 Strumień

W szkoleniach mogą brać udział przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu
cieszyńskiego. Z tego względu zwracam się z prośbą o liczny udział w szkoleniach. Można zgłosić dowolną liczbę osób,
jednak konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne i obejmuje udział, wyżywienie,
komplet materiałów szkoleniowych. Korzyścią z udziału w szkoleniu jest znaczna poprawa umiejętności w zakresie
sporządzania oraz rozliczania ofert realizacji zadań publicznych – zarówno dla przedstawicieli samorządów jak i organizacji
pozarządowych.
2. Udział w wywiadzie grupowym zogniskowanym
Wywiad grupowy zogniskowany służy podzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi. Wywiad grupowy zogniskowany polega na przeprowadzeniu moderowanej dyskusji
wśród zaproszonej grupy samorządowców i organizacji pozarządowych z powiatu cieszyńskiego (około 20 osób na każdą
sesję). Proponowane tematy dyskusji to:


System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych,



Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych,



Konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe założeń projektów i aktów normatywnych
oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć,



Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych,



Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych,



Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych.

Godziny i daty przedsięwzięcia podane są w poniższej tabeli.
Temat

Data i godzina

Wywiad grupowy zogniskowany

12.02.2015 r. godz. 9.00-12.00

Wywiad grupowy zogniskowany

12.02.2015 r. godz. 12.00-15.00

Wywiad grupowy zogniskowany

12.02.2015 r. godz. 15.00-18.00

Miejsce
Zamek Cieszyn - sala konferencyjna
w Oranżerii
Zamek Cieszyn - sala konferencyjna
w Oranżerii
Zamek Cieszyn - sala konferencyjna
w Oranżerii

Zaproszenie skierowane jest zwłaszcza w do samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych
zainteresowanych zasadami i kulturą współpracy. Każdy wywiad trwa około 3 godzin. Można uczestniczyć tylko w jednym
wywiadzie. Organizatorzy przewidują zwrot kosztów udziału w wywiadzie grupowym zogniskowanym.
Zgłoszeń na szkolenia lub wywiady grupowe zorganizowane należy dokonywać:


telefonicznie pod numerem 33 444 66 86 lub 33 851 44 81



mailowo: cieszlab@deltapartner.org.pl

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji o organizowanych szkoleniach i wywiadach grupowych zorganizowanych
z ramienia SWIG Delta Partner jest Marcelina Gabryś, kontakt: tel. 33 444 66 86, mail: cieszlab@deltapartner.org.pl,
z ramienia Powiatu Cieszyńskiego Aneta Brożkowska lub Barbara Jurkiewicz, kontakt: tel. 33 4777 222,
e-mail: wt@powiat.cieszyn.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach oraz wywiadach grupowych zogniskowanych.

