
Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii – Lider Projektu
Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Partner

Biuro Projektu: ul. Głogowska 157/47, 60 – 126 Poznań
NIP: 7792321544 | REGON 300661896 | KRS 000286527

Tel.: +48  500 512 984 | biuro@frnt.pl | www.frnt.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL 05.04.02-00-H26/13

Poznań, dn. 26.02.2014 r.

Szanowni Państwo, 

wobec potrzeby partycypacyjnego zarządzania rozwojem strategicznym województwa wielkopolskiego Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego  dostrzega  rolę  zwiększania  sprawności  instytucjonalnej  oraz  podnoszenia  jakości  usług  publicznych. 
Wobec powyższego  Samorząd  Województwa  Wielkopolskiego  zamierza  wraz  z  organizacjami  pozarządowymi  wypracować 
standardy i procedury współpracy, które służyć będą zwiększeniu jakości życia mieszkańców regionu i wspieraniu społeczeństwa 
obywatelskiego.

Dostrzegając  Państwa  wiedzę  i  doświadczenie  Samorząd  Województwa  Wielkopolskiego  zaprasza  Państwa 
do współpracy przy projekcie pn. „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa  
Wielkopolskiego i NGO”  poprzez uczestnictwo w pracach tzw. zespołów standaryzacyjnych. Liderem projektu jest Fundacja 
Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii  z Poznania w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Celem 
projektu  jest  zwiększenie  zakresu  i  poprawa  jakości  mechanizmów  współpracy  administracji  publicznej  i  organizacji  
pozarządowych  na  poziomie  Samorządu  Województwa  Wielkopolskiego.  Udział  przedstawicieli  Państwa  organizacji 
w zespołach standaryzacyjnych będzie stanowił istotne wsparcie dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
w kwestii  wspólnego  tworzenia  polityk  publicznych,  realizacji  zadań publicznych  oraz  tworzenia  warunków 
do efektywnego funkcjonowania organizacji pozarządowych z Wielkopolski. 

Działania zespołów standaryzacyjnych będą realizowane w formie warsztatów wspartych aktywnymi 
technikami  oraz doradztwem  ekspertów.  Uczestnikami  zespołów  będą  przedstawiciele  wielkopolskich  NGO 
(osoby reprezentujące władze organizacji  i/lub zajmujące się działaniami w obszarze współpracy z UMWW) 
oraz pracownicy  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  oraz  jednostek  podległych. 
Pierwsze warsztaty odbędą się na przełomie miesięcy marzec/kwiecień 2014. 

Zachęcamy  Państwa  do  udziału  w  projekcie  ze  względu  na  istotną  wartość  merytoryczną  warsztatów,  dającą 
możliwość wielowymiarowego i kompleksowego zapoznania Państwa z tematem współpracy międzysektorowej oraz pogłębienia 
Państwa wiedzy i  umiejętności  w tym obszarze.  Obecność na warsztatach przedstawicieli  obu sektorów, podjęcie wspólnej 
dyskusji  pod przewodnictwem wyspecjalizowanych trenerów,  pozwoli  na wypracowanie  konkretnych rozwiązań dotyczących 
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi. Wypracowane podczas warsztatów 
standardy  współpracy  zostaną  wdrożone  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Wielkopolskiego 
i jednostkach podległych celem poprawy jakości współpracy.

Wierzymy, że Państwa udział będzie miał duży wkład w podniesieniu jakości świadczonych usług publicznych oraz że  
realizacja  projektu  będzie  zarówno  przykładem wdrażania  standardów  jakości  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi 
dla samorządów lokalnych  oraz  również  dla  innych  samorządów województwa  w kraju.  Udział  w projekcie jest  bezpłatny. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji  
na temat projektu, w tym dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie realizatora projektu: http://www.frnt.pl (w zakładce 
Projekty/Wielkopolska działa razem).
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