
 

 

 

 
                                                        

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2005 r. 

 

Instytut Spraw Publicznych zaprasza do udziału w seminarium Radni w systemie współpracy samorządu 

terytorialnego i sektora obywatelskiego organizowanego przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z 

Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Seminarium odbędzie 

się 8 września 2006 r. w godz. 11.00 – 14.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. 
Bankowy 3/5, w sali 259. 

 

Celem seminarium jest upublicznienie i poddanie pod dyskusję w wyników badań przeprowadzonych przez 

Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, poświęconych roli radnych 

w rozwoju współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową w kontekście 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dane zgromadzone na zlecenie Ministerstwa 

zostaną skonfrontowane z wynikami badań dotyczących również tego zagadnienia przeprowadzonych przez 

zespół prof. Jacka Kurczewskiego. 

 

Przeprowadzone badania pokazały m.in., że radni nie wykorzystują możliwości, które daje im mandat 

wyborczy do rozwijania współpracy między organizacjami i samorządami, a ich wiedza nt. sektora 

pozarządowego jest ograniczona i często stereotypowa. We wnioskach autorzy podkreślają, że większe 

zaangażowanie radnych mogłoby przełożyć się na lepsze funkcjonowanie ustawy o działalności pożytku 

publicznego, lepszą współpracę między administracją i organizacjami, a tym samym na aktywizację 

wspólnot. Dyskusja nt. roli radnych w kształtowaniu współpracy międzysektorowej jest tym bardziej 

aktualna w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi i przedsięwzięciami. Liczymy, że 

prezentacja wyników badań, płynących z nich rekomendacji i debata nad nimi przyczyni się do lepszego 

funkcjonowania samorządów i aktywizacji wspólnot lokalnych. 

 

W pierwszej części seminarium zaprezentowane zostaną wyniki wspomnianych badań. Własną refleksję na 

temat roli radnych w kształtowaniu współpracy między administracją publiczną i organizacjami 

pozarządowymi zaprezentuje Pan Witold Monkiewicz – dyrektor programów rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W drugiej części przeprowadzimy dyskusję z 

udziałem panelistów i uczestników seminarium. 

  

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do 1 września 2006 r. e-mailem na adres: 

monitoring@isp.org.pl, bądź telefonicznie dzwoniąc na numer: (prefiks) 22 556 4281. Liczba uczestników 

ograniczona. 
 

Z poważaniem 

 

dr Marek Rymsza 

Dyrektor Programu Polityki Społecznej 

Instytut Spraw Publicznych 

 

 
Seminarium jest organizowane w ramach programu „Trzeci Sektor”, 

finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundację im. Stefana Batorego, 

we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej 
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