
 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

Sokółka , dnia  22 sierpnia  2014r. 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie  

Urząd Miejski w Sokółce wraz z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w 
Białymstoku zaprasza do udziału w szkoleniu „ABC tworzenia i funkcjonowania Rad Działalności 
Pożytku Publicznego”, które odbędzie się w dniu 18 września  2014, w Sokółce  (Punkt Konsultacyjny 
Organizacji Pozarządowych w Sokółce, Plac Tadeusza Kościuszki 26). Szkolenie odbędzie się w 
godzinach 12.00-17.00. 

Szkolenie jest zaadresowane do  jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych zainteresowanych poszerzeniem wiadomości o istocie RDPP, właściwym 
przygotowaniem do ich tworzenia. 

Zakres szkolenia:  

 Usytuowanie RDPP w kontekście modelu współpracy, otoczenia instytucjonalnego i 
znaczenie Rad dla rozwoju współpracy pomiędzy samorządem a  organizacjami 
pozarządowymi,   

 Regulacje ustawowe i lokalne rozwiązania organizacyjno-prawne, funkcje a misja i 
cele RDPP, zadania ( m.in. zakres uchwał/ rozporządzeń), 

 Podstawowe dylematy i trudności w procesach inicjowania, tworzenia i 
funkcjonowania Rad (np. procedury, regulaminy, reprezentatywność, przepływ 
informacji), 

 Dobre praktyki z różnych poziomów jednostek samorządu terytorialnego, 
 Relacja RDPP z innymi ciałami  dialogu w samorządach/ zakres współpracy : Komisje 

Alkoholowe, społeczne rady ds. osób niepełnosprawnych, rady seniorów, zespoły 
tworzące dokumenty strategiczne etc - kwestia ich współpracy z RDPP, niepowielania 
funkcji 

 Zakres kampanii informacyjnej, uświadomienie istoty i potrzeby tworzenia Rad. 
 

Warsztat jest działaniem realizowanym w ramach projektu „Dobre Rady; modelowe Rady 
Działalności Pożytku Publicznego”, który służy nie tylko wzmocnieniu potencjału istniejących Rad 
Działalności Pożytku Publicznego, ale też zachęceniu  i przygotowaniu kolejnych środowisk do ich 
powoływania.  



 

RDPP są dobrym narzędziem dialogu pomiędzy samorządami i organizacjami pozarządowymi, 
wpływa  na zwiększenie przepływu informacji, uczy partnerstwa i współpracy, zwiększa wpływ 
obywateli  na podejmowanie decyzji związanych z rozwojem lokalnym.  

Warto wspólnie zadbać o jakość pracy RDPP, zadbać o właściwe wypracowanie standardów 
funkcjonowania RDPP, ocenić potrzeby związane z jej powołaniem. 

Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenia do dnia 11 września 2014 r. proszę przesłać na adres: 
radamiejska@sokolka.pl, lub pocztą na adres: Joanna Korzeniewska, Urząd Miejski, 16-100 Sokółka, 
Plac Kościuszki 1 ( dodatkowe informacje pod numerem  tel. 85 711 09 00). 

 

 

     Burmistrz Sokółki 

     Stanisław Małachwiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


