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UZGODNIENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁEJ 

WSPÓŁPRACY W RAMACH TRÓJSTRONNEGO 

SPOTKANIA ROBOCZEGO W RAMACH 

PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO NA 

LATA 2015-2017  
(DREZNO, 7-10.09.2014 r.) 

 
 

1. Harmonogram współpracy na lata 2015-2017. 

 
Inicjatywy zaplanowane w ramach współpracy dwu- oraz trójstronnej: 

 

a) Udział zespołu ze Szwecji (Åsa Folkhogskolan z Sörmland) w festiwalu Vestischer 

Jahresempfang w Recklinghausen – planowany termin: I kwartał 2015 r., organizator: 

RE (Recklinghausen). 

b) Spotkanie oficjalne - tematyka: możliwości w zakresie partycypacji społecznej oraz 

uczestnictwa w procesie demokratycznym – II kwartał 2015 r., organizator: SL 

(Sörmland). 

c) RUHRGAMES 2015 (3-6.06.2014 r.) - propozycja uczestnictwa grupy młodzieży                

z terenu powiatu wodzisławskiego w przedsięwzięciu odbywającym się pod hasłem: 

„Sport, Kultura, Europa”. Program: uczestnicy rywalizować będą                                 

w międzynarodowych zawodach sportowych (w dyscyplinach olimpijskich i nie 

tylko), dodatkowo wszystkiemu towarzyszył będzie bogaty program wydarzeń 

kulturalnych. Główną areną zmagań będzie miasto Essen, zaś organizatorem całego 

przedsięwzięcia jest Zrzeszenie Regionalne Ruhry (Regionalverband Ruhr). 

d) Spotkanie oficjalne i roboczo-eksperckie – tematyka: profesjonalizacja działań służb 

społecznych. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej (Powiat Wodzisławski jako Wnioskodawca, Powiat 

Recklinghausen – jako partner projektu) - III kwartał 2015 r., organizator:                    

WO (Powiat Wodzisławski). 

e) Spotkanie roboczo-eksperckie – tematyka: bezpieczeństwo w miejscu pracy. Termin 

przesunięty – początkowo przedsięwzięcie miało odbyć się w 2014 r. Bezpieczeństwo 

urzędników i polityków oraz spojrzenie z punktu widzenia różnych grup zawodowych. 

Trójstronne spotkanie ekspertów z RE/WO/SL – III kwartał 2015 r., organizator: RE. 

f) Spotkanie strategiczne przedstawicieli administracji trzech samorządów w celu 

ewaluacji dotychczasowych działań i dalszego planowania w ramach partnerstwa – 

listopad 2015 r. 

g) Uroczystości jubileuszowe 200-lecia Powiatu Recklinghausen – II kwartał 2016 r., 

organizator: RE. 

h) Spotkanie roboczo-eksperckie – warsztaty tematyczne: straże pożarne, zarządzanie 

kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa – wymiana doświadczeń, 
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wizyta studyjna, porównanie stosowanych rozwiązań – III kwartał 2016 r., 

organizator: WO. 

i) Spotkanie strategiczne przedstawicieli administracji trzech samorządów w celu 

ewaluacji dotychczasowych działań i dalszego planowania w ramach partnerstwa – 

listopad 2016 r. 

j) Spotkanie roboczo-eksperckie - konferencja: „Profilaktyka zdrowotna”                            

(m.in. programy, kampanie prozdrowotne, dobre praktyki) – 2017 r., organizator: SL. 

k) Spotkanie roboczo-eksperckie – tematyka/konferencja: zmiany demograficzne: 

konsekwencje i wpływ na samorządy, wyzwania stojące przed nimi – 2017 r.   

 
2. Wypracowanie zakładanego harmonogramu działań w projekcie                                

pt. „Różnorodność łączy – razem dla Europy!” w ramach programu „Europa dla 

Obywateli” (zakładany okres realizacji projektu: wrzesień 2015 – lipiec 2017). 

 
PRZEDSIĘWZI

ĘCIE 

(CHARAKTER) 

WSPÓLNE INICJATYWY/ PROBLEMATYKA/ 

TEMATY SPOTKAŃ 

DATA REGION 

(miejsce) 

Spotkanie 

robocze/ 

przygotowawc

ze wszystkich 

partnerów - 

Projekt 

„Europa dla 

Obywateli”  

 
 

- przedmiotem spotkania ma być uzgodnienie i 

opracowanie zasad współpracy i wspólnej realizacji 

projektu oraz uzgodnienie wspólnych celów w ramach 

Działania 3.2.2. Sieci miast „Różnorodność łączy – 

razem dla Europy!” między wszystkimi partnerami 

projektu 

- uczestnicy – przedstawiciele stron mających 

realizować ww. projekt; 

- kluczowa kwestia: zaznajomienie nowego partnera(-

ów) ze specyfiką projektu i deklaracja stron 

uczestnictwa w nim; 

- termin składania wniosków w tym komponencie 

programowym: 1 marca 2015 r.   

styczeń 2015 r. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

RE lub 

miejsce 

neutralne 

(?) 

 

Spotkania 

robocze/ 

otwierające - 

Projekt 

„Europa dla 

Obywateli”  

- spotkania uczestników w grupach krajowych (różne 

grupy - zarówno samorządowcy, jak i przedstawiciele 

organizacji, NGO, osoby niepełnosprawne itd.).  

II kwartał 

2015 r.  

Każdy 

partner  

narodowy– 

u siebie 

Spotkanie 

robocze - 

Projekt 

„Europa dla 

Obywateli”  

 1 warsztat ponadnarodowy – tematyka 

„Wielokulturowość”  

- przykłady najlepszych praktyk w ujęciu 

międzynarodowym, porównanie podobnych 

doświadczeń (na szczeblu narodowym); 

- kultura jako odpowiedź na społeczne wykluczenie, 

przejrzystość działań administracji.  

wrzesień 

2015 r.  

RE 

Spotkanie 

robocze – 

Projekt 

„Europa dla 

Obywateli”  

 2 warsztat ponadnarodowy – tematyka „Osoby 

niepełnosprawne”  

- prezentacje w temacie integracji i uczestnictwa; 

- zajęcia integracyjne w plenerze.  

 

 kwiecień 

2016 r.  

WO 

Spotkanie 

eksperckie – 

Sympozjum ponadnarodowe  

- prelekcje oraz prezentacje dobrych przykładów w 

lipiec 2016 r. 

 

SL 
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Projekt 

„Europa dla 

Obywateli”  

 

ramach projektu (migranci, osoby niepełnosprawne)   

- stworzenie jednego wspólnego modelu w oparciu o 

indywidualne przypadki;  

- przygotowanie publikacji. 

Spotkanie 

robocze – 

Projekt 

„Europa dla 

Obywateli”  

 3. warsztat ponadnarodowy – tematyka „Współpraca 

sieciowa między uczestniczącymi stronami”  

- tworzenie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi 

instytucjami publicznymi a zainteresowanymi 

uczestnikami; 

- planowane rezultaty: wzrost partycypacji 

obywatelskiej, dostępność, usuwanie barier 

społecznych. 

 III kwartał 

2016 r.  

SL 

Spotkanie 

robocze - 

Projekt 

„Europa dla 

Obywateli” 

Konferencja z udziałem władz samorządowych 

czterech uczestniczących stron: 

- uzgodnienie rezultatów; 

- opracowanie porozumienia. 

 

maj 2017 r. 4 partner 

projektu 

Spotkanie 

polityczne – 

Projekt 

„Europa dla 

Obywateli” 

Konferencja podsumowująca – spotkanie uroczyste 

- trwałość projektu: pogłębienie współpracy 

partnerskiej w obszarze projektu 

- uroczyste podpisanie wspólnego porozumienia oraz 

Karty Wielopoziomowego Sprawowania Rządów. 

lipiec 2017 r.  RE 

 
Powyższy harmonogram zakłada realizację ww. działań jedynie w przypadku otrzymania 

dofinansowania w ramach programu Europa dla Obywateli. Podstawowym wyzwaniem jest 

aktualnie znalezienie partnera z czwartego kraju uczestniczącego w projekcie (wymóg 

konieczny).  

W razie, gdyby wspomnianego dofinansowania nie udało się pozyskać, strony wyraziły 

wstępną wolę realizacji części z zaplanowanych w harmonogramie działań – przy założeniu, 

że uda się znaleźć źródła finansowania na ich realizację.  

 

3. Pozostałe kwestie: 
 

- Kwestia wymiany pracowników – praktyka 2 pracowniczek Wydziału Strategii                    

i Rozwoju Powiatu w Urzędzie Powiatowym w Recklinghausen  

Uzgodniono szereg szczegółów organizacyjnych pobytu M. Kozielskiej                              

i D. Głodowicz w Recklinghausen w dniach 5-17 października 2014 r. (hotel, posiłki, 

miejsce pracy-wydział, opieka podczas pobytu). M. Viking rozezna ewentualną 

możliwość wysłania do Recklinghausen w tym samym czasie pracownika urzędu                

w Sörmland.  

 

- Współpraca między szkołami zaprzyjaźnionych powiatów oraz program 

ERASMUS+  

Podkreślono duży potencjał w tej kwestii i postanowiono zintensyfikować współpracę 

sieciową pomiędzy samymi szkołami (wymiana danych kontaktowych osób 

zajmujących się współpracą w zainteresowanych szkołach). Zainteresowanie ze strony 

partnera szwedzkiego w dalszym ciągu wykazuje szkoła Öknaskolan z Sörmland 

(kierunek kształcenia: ogrodnictwo). 

Ponadto, omówiono kwestie związane z realizacją projektu w ramach programu 

ERASMUS+ i współpracą w jego ramach. Strona polska potwierdziła zainteresowanie 
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tym tematem ze strony ZSE im. O. Langego w Wodzisławiu Śląskim (w szczególności                        

w kierunkach: hotelarstwo i gastronomia). 
 


