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21 Postulatów Samorządowych - panel
z udziałem Prezydentów Miast we Wrocławiu
4 czerwca 2019 r. w Gdańsku zostało przedstawionych 21 tematów najważniejszych dla polskich
samorządów. Zostały one poddane szerokiej dyskusji. Od tego czasu w całej Polsce odbywały się debaty i
spotkania. Tezy konsultowano z mieszkańcami małych gmin i dużych miast, z przedstawicielami sektora
pozarządowego i ze środowiskiem samorządowym. Wynikiem tych konsultacji jest 21 postulatów, które
stanowią punkt wyjścia do sformułowania gotowych rozwiązań prawnych dot. roli samorządów w Polsce.
Z dotychczasowym przebiegiem konsultacji oraz postulatami można zapoznać się na stronie:
samorzadydlapolski.pl
Zapraszamy do udziału w otwartej dyskusji panelowej dotyczącej 21 Postulatów Samorządowych. W
spotkaniu udział wezmą: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk - moderator panelu, Beata MoskalSłaniewska - Prezydent Świdnicy, Jerzy Łużniak- Prezydent Miasta Jeleniej Góry oraz Roman Szełemej
- Prezydent Wałbrzycha.
Miejsce: ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław (sala 1D) / Termin: 13.09.2019 r., 16:00 - 19:00

Raporty społeczne także dla gmin
W ramach Konkursu Raporty Społeczne, organizowanego od 2007 r., przyznawane są nagrody za
najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego
rozwoju. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie koncepcji CSR, skierowana do ﬁrm i organizacji
publikujących raporty ze swojej aktywności w tym obszarze. W konkursie swoje raporty mogły również
złożyć gminy. Raport Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miejskiej za 2018 r. zgłosił Lidzbark Warmiński.
Warto jednak, aby w ślad za tym przykładem poszły także inne gminy. Organizatorem konkursu są: Forum
Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte.
Patronaty: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych, Polska Izba Biegłych
Rewidentów, Centrum Edukacji PIBR.
Więcej informacji: raportyspoleczne.pl

Zintegrowany System Kwaliﬁkacji (ZSK)
szansą na rozwój sektora NGO
6 września 2019 r. we Wrocławiu odbyło się Seminarium regionalne
Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwaliﬁkacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące
na rynku pracy i w gospodarce. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne
efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potraﬁmy je
wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym. ZSK pozwala opisać, uporządkować i zgromadzić różne
kwaliﬁkacje w jednym, publicznie dostępnym rejestrze. Włączenie kwaliﬁkacji do ZSK oznacza, że ma ona
zapewnioną jakość nadawania, a wymagania oraz procedury dotyczące jej uzyskania zostały jasno
opisane. Organizacje pozarządowe także mogą aktywnie włączyć się w tworzenie ZSK zostając np.
instytucją certyﬁkującą.
Więcej informacji: www.kwaliﬁkacje.gov.pl
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Przystąpiliśmy do Programu Masz Głos
Od września 2019 r. jesteśmy uczestnikami Programu "Masz Głos" Fundacji im. Stefana Batorego ogólnopolskiej akcji mającej na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a
władzami samorządowymi, wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za losy gminy wśród
mieszkanek i mieszkańców, a także zwiększanie ich udziału w życiu publicznym.
Jako Fundacja chcemy przy wsparciu różnych interesariuszy doprowadzić do zmiany uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia ws. konsultacji społecznych, tj. zmniejszyć liczbę mieszkańców Wrocławia i NGO jako
uprawnionych do ogłoszenia konsultacji oraz wprowadzić wysłuchanie publiczne do Regulaminu Sesji
Rady Miejskiej.
Więcej informacji: www.maszglos.pl
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