WSPÓŁNIE DLA POMORZA
Od dawna poszukuje się skutecznego sposobu na uruchomienie dobrej współpracy samorządów,
mieszkańców i biznesu. Zgodnie z przysłowiem „Kropla drąży skałę” organizujemy w dniach 14-15
września br. Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy. Nikt, żaden sektor, żaden samorząd,
przedsiębiorca czy organizacja pozarządowa nie jest w stanie w sposób rzetelny, obiektywny i
kompleksowy dokonać diagnozy potrzeb, a tym bardziej sprostać wyzwaniom, jakie stają przed nami.
Możemy to zrobić TYLKO WSPÓLNIE, MIĘDZYSEKTOROWO, MIĘDZYPOKOLENIOWO, traktując
istniejące między nami różnice czy bariery jako wartość, dzięki której jeszcze pełniej obecne będą w
podejmowanych przez nas inicjatywach POTRZEBY I PROBLEMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
RAZEM I KAŻDEGO Z OSOBNA.
zapraszamy Państwa serdecznie do obecności na wydarzeniu , że na Pomorzu, po wielu latach wspólnych i
zindywidualizowanych wysiłków, stawiamy kolejny krok ku powstaniu trwałych międzysektorowych relacji
mających na celu wypracowywanie i rekomendowanie takich WSPÓLNYCH działań, które rozwiązywać będą krok po kroku, punkt po punkcie, zadanie po zadaniu, wyzwania, jakie w sferze społecznej i obywatelskiej są
obecne już oraz pojawiać się będą w przyszłości.
Spotykamy się w Gdyni oraz Chmielnie, aby wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami administracji
publicznej, sektora nauki, pracodawców i przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych podjąć decyzję o
tym, że
1) WSPÓLNIE ANALIZUJEMY SYTUACJE BIEŻĄCE ORAZ DIAGNOZUJEMY POTRZEBY
2) WSPÓLNIE UZGADNIAMY PRIORYTETOWE WYZWANIA WZDŁUŻ I WSZERZ CAŁEGO REGIONU
3) WSPÓLNIE UZGADNIAMY NAJBARDZIEJ ADEKWATNE DO AKTUALNYCH WYZWAŃ I POTRZEB
ROZWIĄZANIA dostosowując je do lokalnych, subregionalnych czy regionalnych uwarunkowań
4) WSPÓLNIE WYPRACOWUJEMY NARZĘDZIA, MECHANIZMY, STANDARDY I ŚCIEŻKI ROZWIĄZAŃ
5) WSPIERAMY SIĘ WZAJEMNIE W PROCESACH ORAZ PRZY REALIZACJI ZADAŃ.
Mamy przekonanie, że w taki sposób rozumieją swoją misję wszyscy przedstawiciele i przedstawicielki
administracji publicznej, ludzie nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania dzieci, młodzieży,
pracodawcy i przedsiębiorcy, organizacji pozarządowych oraz wszystkich podmiotów, którym leżą na sercu
wyzwania i problemy społeczne i obywatelskie.
Jeśli uznacie Państwo, że warto informować społeczeństwo o tak wypracowanej i ukierunkowanej inicjatywie
oraz wspierać ją, by przyniosła jak najlepsze owoce, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w
Pomorskim Forum Partnerstwa i Współpracy.
Dodam jeszcze tylko, że NIE PRZEWIDUJEMY - i będziemy czuwać, aby tak się stało! - ŻADNYCH
WYSTĄPIEŃ I DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE POLITYCZNYM.
Z poważaniem Marek Olechnowicz, Inicjator i Koordynator Pomorskiego Forum Partnerstwa i Współpracy
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