
PODSUMOWANIE SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO 

PROJEKTU „EUROPA DLA OBYWATELI” – BERLIN, STYCZEŃ 2015 

 

 
USTALENIA: 

 

1. Kwestie kolejnych działań w ramach współpracy partnerskiej  

 

a) Wizyta w Sörmland (SWE): 

- zaproponowany termin oficjalny: 2.-5.06.2015 r.; 

- z zaproszonych krajów partnerskich – planowany udział po 6 uczestników                         

ze strony zaproszonych samorządów; 

- tematyką przewodnią będzie wzmacnianie partycypacji i przeciwdziałanie 

wykluczeniom społecznym; 

- planowane przez gospodarzy działania w programie: wizyta w szpitalu                      

w Eskilstunie, w którym realizowany jest pilotażowy projekt (mobilnego robota 

pomagającego w codziennej pracy placówki: transport próbek krwi, medykamentów 

dla pacjentów itp.); 

- część merytoryczną po stronie szwedzkiej współtworzyć będzie p. Eva Andrén 

(uczestniczyła w wizycie w Powiecie Wodzisławskim w maju 2014 r. w ramach 

realizacji projektu „Innowacyjny model opieki nad osobami starszymi                                   

i niepełnosprawnymi jako wyzwanie dla Niemiec, Polski i Szwecji – propozycje, 

rozwiązania, działania”). 

 

b) Wizyta delegacji zagranicznych – Powiat Wodzisławski w 2015 r.: 

-  ustalenie terminu wizyty: 18.-21.10.2015 r.; 

- wizyta będzie miała charakter oficjalny - polityczny. Zapowiedź przyjazdu p. Caya 

Süberkrüba (Starosta Recklinghausen) i p. Åsy Kratz (Przewodnicząca Okręgu 

Sörmland), możliwy udział w składzie delegacji dyrektora Kolegium Zawodowego 

Kuniberg-Berufskolleg z Recklinghausen, p. Waltera Schulte; 

- propozycja tematyczna – realizowane zadania i działania samorządu na rzecz 

młodzieży (proponowane obszary: szkolnictwo powiatowe - kierunki kształcenia                   

i współpraca zagraniczna szkół, wolontariat, pomoc młodzieży znajdującej się                        

w trudnej sytuacji życiowej itp.); 

 



c) potwierdzenie ustalonego w Dreźnie harmonogramu kolejnych przedsięwzięć 

zaplanowanych na lata 2015-2017. 

   

2. Projekt „Różnorodność łączy – razem dla Europy!” z programu „EUROPA DLA 

OBYWATELI” (WSR) 

- ogólne informacje programowe (w tym: przedział czasowy projektu: 09.2015 – 

07.2017); 

- ustalono harmonogram prac przed datą złożenia wspólnego wniosku projektowego 

(tj. 2 marca 2015 r.): do 10.02. – numery PIC (w systemie) zarejestrowane przez 

każdego z partnerów (nasza strona (WSR) już posiada ww. numer), do 16.02. – 

przygotowanie szczegółowego opisu działań każdego z partnerów, do 23.02. – 

wpisanie działań w formularz wniosku, wysłanie treści do każdego z partnerów, do 

25.02. – informacje zwrotne od każdego z partnerów, następnie ostatnie poprawki i 

wysłanie wniosku przez Wnioskodawcę;  

- każdy z partnerów pokrywa własne koszty dojazdu na poszczególne działania 

odbywające się za granicą; 

- w każdym zespole projektowym są co najmniej 2 osoby, które są odpowiedzialne za 

przepływ informacji i biorą udział we wszystkich działaniach projektowych; 

- językiem roboczym – język angielski; 

- pisemne porozumienie partnerów przed rozpoczęciem projektu; 

- każdy z partnerów jest odpowiedzialny za własne działania promocyjne podczas 

odbywającego się na jego terenie działania; 

- zostanie utworzone odrębne logo projektu. 

 

3. Informacje na temat Gminy Jelgava (Łotwa) – 4 partnera w projekcie z programu 

„EUROPA DLA OBYWATELI” 

- główne duże miasto - Jelgava jest wydzielone z administracyjnej struktury gminy. 

Rada Gminy składa się z 17 radnych, na jej czele stoi Przewodniczący (będący 

jednocześnie szefem gminy); 

- częściowe podobieństwo realizowanych zadań do zadań wykonywanych przez 

Powiat Wodzisławski, spośród których można wyróżnić: edukacja (jako samorząd, są 

organem prowadzącym szkół wszystkich szczebli – w tym szkół zawodowych), 

pomoc społeczna, ochrona środowiska, drogi i transport publiczny (we współpracy      



z organem wyższego szczebla), zdrowie, zarządzanie nieruchomościami, turystyka, 

sport oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi; 

- szczególnie ciekawą dziedziną wydaje się być kultura – wiele różnych 

organizowanych przedsięwzięć, w tym odbywający się co pięć lat Festiwal Tańca                      

i Śpiewu, gromadzący każdorazowo po kilkanaście tysięcy uczestników z całego 

kraju; 

- prowadzona współpraca zagraniczna – przede wszystkim Litwa, ale także                        

z Białoruś i Rumunia (m.in. współpraca między szkołami).     

 

 

 

 

 


