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PLAN PRACY RADY W ROKU 2018
1. praca członków Prezydium w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, współpraca ze wszystkimi przedstawicielami organizacji
pozarządowych w RDPP (m.in. wspólne spotkania Prezydium ze stroną pozarządową
RDPP)
2. opracowanie i przekazanie tematów do rocznego planu pracy WRDPP (m.in.
regranting, umowy wieloletnie, przekazywanie organizacjom zadań instytucjonalnych
prowadzonych przez samorządy, klauzule społeczne i in.
3. konsultowanie projektów aktów prawa
4. opracowywanie i upublicznianie stanowisk i pism w ważnych dla sektora
pozarządowego sprawach
5. podejmowanie interwencji rzeczniczych m.in. w zakresie nowych rozwiązań we
współpracy z Urzędem Marszałkowskim
6. monitoring wdrażania RPO WiM – B. Głuszak
7. praca zespołów wewnętrznych Rady
8. spotkanie z Marszałkiem Województwa oraz Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
Przewodniczącym Sejmiku i Przewodniczącym Komisji zajmującej się współpracą z op
9. stała współpraca z pełnomocniczką Marszałka ds. organizacji pozarządowych oraz
Pełnomocnikiem Wojewody ds. Społeczeństwa Obywatelskiego
10. udział w opracowaniu rocznego programu współpracy samorządu wojewódzkiego z
organizacjami pozarządowymi
11. udział w opracowaniu rocznego programu współpracy Wojewody WarmińskoMazurskiego z organizacjami pozarządowymi
12. udział członków prezydium na forach, konferencjach plenarnych i innych
wydarzeniach organizowanych przez Rady, organizacje pozarządowe i samorządy
13. stała współpraca z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Komitecie
Monitorującym RPO WiM, prowadzenie sekretariatu przedstawicielstwa
14. organizacja XV edycji konkursu Godni Naśladowania
15. współorganizacja dorocznej Konferencji plenarnej organizacji pozarządowych
województwa warmińsko-mazurskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim (z
podkreśleniem roli rad powiatowych)
16. pozyskiwanie nowych członków, weryfikacja członków nie spełniających warunków
uczestnictwa w Radzie, działania reaktywujące rady powiatowe
17. organizowanie wewnętrznych spotkań edukacyjnych/samokształceniowych m.in. dot.
umiejętności prowadzenia rzecznictwa, tworzenie partnerstw/koalicji, tworzenia i
działalności powiatowych Rad Organizacji Pozarządowych oraz powiatowych RDPP
18. udział w kampanii UM „Wspieram Region” dot. promocji 1 %
19. promocja klauzul społecznych w zamówieniach publicznych poprzez wsparcie
utworzenia katalogu produktów przedsiębiorstw społecznych, które mogą być
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zastosowane jako materiały promocyjne samorządów województwa, wraz z
informacją na temat klauzul społecznych
20. zorganizowanie wydarzenia integracyjnego dla Rady – Dorota Jeżowska-Olszewska
21. przeprowadzenie badania dot. oczekiwań członków Rady odnośnie działań Rady –
Marek Jurzyński
22. bieżące reagowanie na pisma organizacji pozarządowych kierowane do ROPWWM
23. pozyskiwanie sprawozdań z pracy przedstawicieli Rady w zespołach, komitetach,
grupach roboczych i in.
24. prowadzenie strony Rady: http://ropwwm.org.pl/ oraz strony Rady na Fb
Zatwierdzony przez Radę w dniu ______________

