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ZAPROSZENIE na wizytę studyjną 
 

dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru subregionu zachodniego 

województwa śląskiego, 

 

 

23 maja (sobota) 2015 roku;   

 Cieszyn - siedziba Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM 

 

 

 

W związku z organizacją zaplanowanej wizyty studyjnej, tj. kolejnego działania                     

w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym 

wymiarze” realizowanego przez Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego 

w partnerstwie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą  w Rybniku, serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji 

pozarządowych  do zgłaszania swojego udziału w zaplanowanej wizycie, która odbędzie się    

w dniu 23 maja 2015 roku w Cieszynie (http://www.bycrazem.com/).  

 

W ramach zaplanowanego wyjazdu, zostaną przedyskutowane tematy związane z obszarem 

partnerskich działań organizacji pozarządowych oraz współpracy z samorządami lokalnymi. 

Członkowie stowarzyszenie BYĆ RAZEM zaprezentują i omówią realizowane działania, 

projekty oraz pozostałe inicjatywy społeczne wdrażane przez organizację. Przedstawią  

również  obowiązujący model współpracy JST i NGO  na przykładzie Miasta Cieszyna oraz 

innych samorządów z obszaru subregionu południowego województwa śląskiego. Celem 

wizyty jest wymiana doświadczeń i sieciowanie przedstawicieli różnych organizacji 

pozarządowych oraz prezentacja dobrych praktyk współpracy JST i NGO pozwalające          

w przyszłości planować i projektować działania organizacji społecznych na rzecz realizacji 

polityk publicznych tj. pracy na rzecz dobra wspólnego dla społeczności lokalnych. 

 

Tematyka wżyty będzie ściśle związana z celem projektu: Wypracowanie, upowszechnianie, 

wdrożenie i ocena standardów działania oraz współpracy administracji publicznej                    

i organizacji pozarządowych w obszarze polityk publicznych i partycypacji mieszkańców         

w rozwoju lokalnym na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego. 

 

Organizator wizyty studyjnej dla ok. 30 osób które zostaną zakwalifikowane do udziału           

i uczestnictwa w wizycie, zapewnia transport autokarem oraz drobny posiłek, natomiast 

uczestnik pokrywa jedynie koszty związane z dojazdem do miejsca zbiórki - Rybnik. 

Przybliżony czas trwania wizyty studyjnej: od godz. ok. 8.30 (wyjazd z Rybnika) do godz. ok. 

15.00 (powrót do Rybnika); szczegółowe informacje dot. ostatecznych godzin trwania wizyty 

studyjnej zostaną przesłane uczestnikom po zamknięciu listy zgłoszeniowej. 

 

Serdecznie zapraszam do zgłoszenia się do wzięcia udziału w przedmiotowej wizycie 

studyjnej w terminie do 18 maja br. na kontakt: 
adres e-mail: biuro@subregion.pl; tel.32 422 24 46 (Judyta Pośpiech–Asystent Kierownika 

projektu) lub biuro@federacja.slask.pl; tel. 609 234 080 (Marcin Stempniak–Kierownik 

projektu); 

mailto:biuro@subregion.pl
mailto:biuro@federacja.slask.pl
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Miejsce zaplanowanej wizyty studyjnej – Cieszyn, Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BYĆ 

RAZEM: http://www.bycrazem.com 

 

 

Informacja o stowarzyszeniu: 

We współpracy z Gminą Cieszyn, a także partnerami z Polski i Europy (głównie organizacje 

pozarządowe) udało się Stowarzyszeniu uruchomić szereg miejsc oferujących pomoc dla osób 

bezdomnych, uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy, dzieci i młodzieży ze 

środowisk zaniedbanych, samotnych matek z małymi dziećmi, a także uruchomić kilka stale 

realizowanych programów środowiskowych skierowanych do dzieci, młodzieży, osób 

starszych.  

Przedsięwzięcia podejmowane przez stowarzyszenie, w celu zbudowania sprawnie 

działającego systemu pomocy, w znacznym stopniu zmieniły stosunek samorządu do 

problemów z obszaru wykluczenia społecznego, umożliwiły realizację wielu programów 

wspierających osoby najbardziej potrzebujące, stały się modelem do naśladowania dla  wielu 

gmin i organizacji. Inicjatywy Stowarzyszenia i Fundacji "Być Razem" w znaczący sposób 

przyczyniły się do zwiększenia zaufania społeczności lokalnej i samorządu do działań 

organizacji pozarządowych – jako pełnoprawnych i odpowiedzialnych partnerów w realizacji 

poważnych przedsięwzięć społecznych. 

 

Wyróżnienia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem": 
Nagroda specjalną w ramach konkursu „Śląska Rzecz” 2009 r.; 

Półfinalista konkursu Pro Publico Bono roku 2011; 

Wyróżnienie Specjalne I edycji Konkursu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 

(UNDP) oraz Krajowego Ośrodka EFS na Najlepsze Partnerstwo Społeczno – Prywatne Roku 

2011(Klaster Społeczny); 

Finalista II edycji Konkursu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz 

Krajowego Ośrodka EFS na Najlepsze Partnerstwo Społeczno – Prywatne Roku 2012 

(partnerstwo WellDone). Partnerzy to FRPS "Być Razem", ASP Warszawa, Zamek Cieszyn, 

UNDP i TEAK (przedsiębiorstwo społeczne z Finlandii).  

Polska Rada Biznesu w 2013 roku przyznała Mariuszowi Andrukiewiczowi – założycielowi 

stowarzyszenia, nagrodę im. J.Wejcherta w kategorii „Działalność Społeczna”. 

 

 

Więcej informacji o projekcie: 
http://www.fopsz.slask.pl/component/content/article/2-dzialania/135-midzysektorowa-

wspopraca-zaczynamy-nowy-projekt.html 

http://subregion.pl/index.php?id=298 

 

            

         Z pozdrowieniami   

      

             Marcin Stempniak 

      

  Kierownik projektu  

http://www.bycrazem.com/
http://www.fopsz.slask.pl/component/content/article/2-dzialania/135-midzysektorowa-wspopraca-zaczynamy-nowy-projekt.html
http://www.fopsz.slask.pl/component/content/article/2-dzialania/135-midzysektorowa-wspopraca-zaczynamy-nowy-projekt.html
http://subregion.pl/index.php?id=298

