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Szanowni Państwo,  

 
Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, pomorskie organizacje pozarządowe, wspólnie z Samorządem Województwa 
Pomorskiego, Prezydentem Miasta Gdyni, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych, Pomorską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych serdecznie 
zapraszają na Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy wraz z Pomorskim Forum Inicjatyw 
Pozarządowych, które odbędą się w dniach 14-15 września 2018 roku. 
 

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. 
 

Zachęcamy do udziału w spotkaniach tematycznych i warsztatach szkoleniowych w następujących zakresach 
tematycznych: 
 

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. 
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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”. 
 
Ponadto Stowarzyszenie „Podaj Rękę” wraz z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych świętować będą jubileusze swoich działalności -15 i 25 lat….  
 
Udział w Pomorskim Forum Partnerstwa i Współpracy jest całkowicie bezpłatny -  należy wypełnić załączony 
formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres emailowy: forum@forumpartnerstwa.pl  do dnia 10 września br. 
 
Szczegółowych informacji udziela Magdalena Witkowska Tel. 784 061 575 

 

Serdecznie zapraszamy!   
 


