INFORMACJE ZE SPOTKANIA ROBOCZEGO
DOT. PRZYSZŁYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PARTNERSKIEJ TRÓJSTRONNEJ
WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
(25.-28.11.2012 R.)

1. Podsumowanie i analiza działań zrealizowanych od ostatniego spotkania roboczego
w listopadzie 2011 r.:
a) uroczystość jubileuszu 25-lecia partnerstwa Recklinghausen i Sörmland, połączona
z wizytami informacyjnymi w placówkach służby zdrowia oraz stacji ratownictwa
medycznego w Szwecji;
b) konferencja projektowa pt. „Rozwój struktur pomocowych dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie i dla osób uzależnionych od nałogów”;
Strony pozytywnie zaopiniowały oba z ww. przedsięwzięć, eksperci uczestniczący w nich
podkreślali pozyskanie nowej wiedzy w poszczególnych tematach. Pełne podsumowania z
obu przedsięwzięć mają sporządzić Margareta Viking (spotkanie w Szwecji, maj 2012 r.) i
Annette Schmidt (spotkanie w Niemczech, wrzesień 2012 r.).
2. Uzgodnienia w zakresie zasad i przyszłych działań podejmowanych w ramach współpracy
trójstronnej:
a) pod kątem dalszego usprawnienia realizacji zadań opracowano kwestię zastępstw
pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu współpracy międzynarodowej:
- strona niemiecka: Ansgar Lewe, w jego zastępstwie – Martin Korte,
- strona polska: Przemysław Podeszwa, w jego zastępstwie – Sylwia Markowska,
- strona szwedzka: Margareta Viking, w jej zastępstwie: Claes Hammarlund.
b) zdecydowano o podtrzymaniu przyjętej przed rokiem zasady stanowiącej, iż co roku
odbywają się dwa naprzemienne spotkania (jedno o charakterze oficjalnym, a kolejne roboczo–eksperckim), organizowane kolejno przez partnerów w ramach zaplanowanych
wcześniej obszarów tematycznych. Jednocześnie, postanowiono traktować tę formułę jako
otwartą i w razie bieżących potrzeb będzie możliwość rozszerzenia jej o kolejne wspólne
przedsięwzięcia.
c) podstawowym językiem roboczym wspólnych spotkań i przedsięwzięć pozostaje język
angielski.
d) wysyłanie materiałów (konspektu prelekcji / prezentacji) – na co najmniej 7 dni przed
działaniem.
e) wykorzystanie sposobów i kanałów komunikacji w ramach współpracy – omówiono
problemy związane z wykorzystaniem w tym celu Skype’a, zgłoszone przez stronę szwedzką
i niemiecką (kwestie bezpieczeństwa i ochrony danych). Wszystkie strony zobowiązały się do
podjęcia działań zmierzających do pokonania istniejących przeszkód.
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3. Harmonogram pracy na lata 2013-2015
L
p.

Termin /
data

Miejsce/rodzaj
spotkania

Tematyka / planowana liczba
uczestników

1.

II kwartał
2013 r.
(1-4.06.)

Powiat
Wodzisławski/
spotkanie
oficjalne

2.

III kwartał
2013 r.
(1822.09.)

Powiat
Sörmland/
spotkanie
roboczoeksperckie

Zmiany
strukturalne
oraz
zrównoważony rozwój – obszary: źródła
energii, gospodarka i górnictwo,
zdrowie publiczne. Zakłada się 3 główne
elementy spotkania: wspólny udział w
międzynarodowym rajdzie rowerowym,
konferencja tematyczna i
wizyty
informacyjne. Planowane uczestnictwo
4 partnera – Miasta Bohumin
z Republiki Czeskiej.
Demokracja
i
kwestie
równości
(z wyłączeniem równego statusu kobiet i
mężczyzn).

3.

II kwartał
2014 r.
(maj)

4.

5.

6.

Powiat
Recklinghausen/
spotkanie
oficjalne
Powiat
III kwartał
Wodzisławski/
2014 r.
spotkanie
(wrzesień)
roboczoeksperckie
Powiat
II kwartał
Sormland/
2015 r.
spotkanie
oficjalne
Powiat
III kwartał
Recklinghausen /
2015 r.
spotkanie
roboczoeksperckie

Transport
publiczna.

publiczny,

Ewentualny udział
środków
zewnętrznych
Planowane
wystąpienie z
wnioskiem do
Fundacji
Współpracy PolskoNiemieckiej,
partner: Powiat
Recklinghausen
Strona szwedzka
zrezygnowała z
dalszych starań o
dofinansowanie ze
środków Programu
„Europa dla
Obywateli”

komunikacja

Modernizacja rynku pracy, działania na
rzecz podniesienia stopy zatrudnienia w
Europie, walka z wykluczeniem
społecznym.
Do ustalenia

Do ustalenia

4. Szczegółowe omówienie inicjatyw i projektów trójstronnych zaplanowanych na 2013 rok:
a) projekt organizowany przez Powiat Wodzisławski dotyczący tematyki zmian
strukturalnych oraz zrównoważonego rozwoju – przedstawiono m.in. planowane terminy i
opis. Udział ma wziąć też czwarty partner – Miasto Bogumin z Czech. Jednym z zadań
partnerów będzie przygotowanie prelekcji na konferencję;
b) projekt organizowany przez Powiat Sörmland dotyczący tematyki demokracji i równości.
W porównaniu do pierwotnej wersji znaczącej zmianie uległ scenariusz przedsięwzięcia,
zmniejszona zostanie także liczba uczestników, co jest pochodną rezygnacji przez stronę
szwedzką z realizacji projektu w ramach programu „Europa dla Obywateli”. Zadanie
partnerów: przygotowanie prelekcji na konferencję.
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5. Nowe oraz kontynuowane tematy współpracy trójstronnej:
a) realizacja zadań z zakresu transportu i komunikacji publicznej (wszystkie trzy samorządy
realizują zadania z ww. obszaru i wyrażają duże zainteresowanie wymianą doświadczeń i
know-how w tym temacie);
b) kolejny nowy temat współpracy: przemoc i zagrożenia w pracy, kwestie dotyczące
bezpieczeństwa (w tym także funkcjonariusza publicznego) w miejscu pracy;
c) znaczenie i rola takich dziedzin, jak kultura, sport i rekreacja w procesie rozwoju
gospodarki i lokowania inwestycji (m.in. jako czynnik kreowania miejsc pracy na lokalnym
rynku);
d) wspieranie współpracy i nawiązywanie nowych kontaktów między organizacjami i
podmiotami spoza sektora publicznego – związkami i stowarzyszeniami oraz innymi
organizacjami i grupami. O wdrażanych i realizowanych działaniach w tym temacie
poinformowały strona polska (projekt Inkubatora Ekonomii Społecznej) oraz niemiecka
(organizacja zajmująca się współpracą z organizacjami pozarządowymi, dofinansowana przez
Powiat). Zauważalna duża rola tzw. grup samopomocowych w Niemczech i Szwecji;
e) analiza możliwości w zakresie współpracy innych podmiotów (cechy rzemieślników, straże
pożarne);
f) wymiana pracowników – powrócono do tego tematu, ponownie zaplanowano, że powinny
być to osoby zajmujące się obszarem public relations. Przeanalizowano m.in. potencjalne
warunki pobytowe u każdej z uczestniczących stron;
g) program Comenius Regio – z uwagi na wstępne zainteresowanie jednej ze szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wodzisławskiego oraz związaną z tym konieczność
znalezienia partnera (-ów) zagranicznego(-ych) omówiono powyższy temat. W wyniku
dyskusji okazało się, że potencjalnym partnerem po stronie niemieckiej mógłby być jedynie
Zarząd Okręgu (struktury porównywalnej do subregionu w Polsce) jako podmiot
zatrudniający wszystkich nauczycieli. Postanowiono podjąć starania zmierzające do wymiany
dalszych szczegółowych informacji w tej kwestii;
h) pomysł strony niemieckiej: inicjatywa dotycząca idei zjednoczonej Europy, europejskiej
integracji oraz dorobku wspólnoty europejskiej – docelowo ma ona być skierowana głównie
do młodszej części społeczeństwa;
i) postanowiono kontynuować współpracę w temacie „Przemoc w rodzinie i w najbliższym
otoczeniu” z uwagi na dobre efekty spotkania eksperckiego w Recklinghausen we wrześniu
br.
6. Ustalenia i problemy dot. kwestii realizacji projektów unijnych oraz przedsięwzięć
realizowanych przy udziale środków zewnętrznych (zasoby ludzkie, doświadczenie w
realizacji ww. przedsięwzięć).
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