Pozarządowe Pomorze...
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wiele dokonało się w Polsce w zakresie budowania płaszczyzn
wsparcia i rozwoju organizacji pozarządowych. Powstanie Narodowego Instytutu Wolności, w ramach
którego wypracowane zostały programy ukierunkowane na wzmocnienie instytucjonalne organizacji,
wsparcie wolontariatu czy skautingu. Przygotowywane są rozwiązania dotyczące tzw. funduszy
żelaznych.
Również na Pomorzu w ślad za wypracowanym Pomorskim Systemem Współpracy i Wspierania
Organizacji Pozarządowych uruchomiony został pilotażowy projekt "Pozarządowy Survival", w ramach
którego oprócz wsparcia rozwojowego uruchomione zostały środki na początkowe etapy
funkcjonowania lokalnych Centrów Organizacji Pozarządowych. Jest to krok w kierunku zapewnienia
stałych narzędzi i instrumentów dla organizacji pozarządowych podejmujących działania w
poszczególnych powiatach. Istotne jest, aby w podejmowanych procesach aktywny był zarówno
Samorząd Województwa Pomorskiego wraz z lokalnymi samorządami, przy jednoczesnym
zaangażowaniu organizacji w kierunku pozyskiwania partnerów biznesowych, rozwoju fundraisingu oraz
innych form ekonomizacji sektora pozarządowego. Temu celowi służyło również zorganizowane po raz
pierwszy Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy, którego inicjatorem było Stowarzyszenie "Podaj
Rękę" będące współzałożycielem i organizacją członkowską Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji
Pozarządowych. Budowanie stałego gremium reprezentującego wszystkie sektory zaangażowane w
rozwój społeczny i obywatelski o nazwie Pomorskie Forum Partnerstwa z udziałem przedstawicieli nauki
i szkolnictwa wyższego, przedsiębiorców i pracodawców, administracji każdego szczebla oraz organizacji
pozarządowych to strategiczne działanie mające zapewnić realizację wspólnych przedsięwzięć
rozwojowych na każdym etapie i poziomie. Dla przykładu: trudno myśleć o ekonomizacji organizacji
pozarządowych bez współpracy z przedsiębiorcami - nie tylko na polu CSR. Podobnie trudno myśleć o
rozwiązywaniu problemu i stawianiu czoła wyzwaniom społecznym i obywatelskim bez rzetelnej analizy,
diagnozy stanu bieżącego oraz zdefiniowania potrzeb, w czym bezspornie niezbędne jest współdziałanie
z sektorem akademickim, nastawionym na aktywność badawczą i diagnozującą.
Trwają też w naszym regionie prace nad powołaniem do istnienia tzw. "Pomorskiego Funduszu
Solidarności", który z założenia ma wspierać przedsięwzięcia społeczne i obywatelskie na Pomorzu. We
współpracy wszystkich sektorów dokonuje się obecnie pogłębiona refleksja nad sformułowaniem
istotnych celów, na osiągnięcie których miałoby zostać skierowane wsparcie funduszu. Wypracowywana
jest także wspólnie formuła tego przedsięwzięcia - z całą pewnością będzie to formuła partycypacyjna,
ale jej szczegóły są jeszcze w fazie uzgodnień międzysektorowych.
Nad wspomnianymi oraz pozostałymi procesami czuwają partnerskie międzysektorowe gremia takie jak
Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych czyli reprezentacja sektora pozarządowego na Pomorzu,
Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego - międzysektorowe ciało doradczo - konsultacyjne
Marszałka Województwa Pomorskiego czy Zespół Międzysektorowy będący roboczym operacyjnym
ciałem wypracowującym rozwiązania systemowe, które następnie trafiają w trybie konsultacji do
przedstawicieli poszczególnych sektorów i są wdrażane do realizacji. Merytorycznego wsparcia dla
podejmowanych działań i procesów udziela Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.
Wypada życzyć nie tylko organizacjom pozarządowym ale także wszystkim partnerskim sektorom, aby
ta międzysektorowa myśl coraz bardziej się rozwijała i przynosiła dobre owoce - nie poszczególnym
sektorom, nie partnerstwu jako takiemu, ale wszystkim mieszkańcom, bo taki jest cel i sens naszego
istnienia i funkcjonowania...
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