
Zapraszamy do udziału w Szkole Reprezentacji i Partycypacji Społecznej!

Szanowni Państwo,

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w drugiej
edycji Szkoły Reprezentacji i Partycypacji Społecznej.
Szkoła wyrosła z założenia, że rzecznictwo oparte na „twardej wiedzy” jest skutecznym
narzędziem oddziaływania na polityki publiczne. Poprzez Szkołę chcemy wzmocnić
umiejętności liderów organizacji pozarządowych w obszarze współpracy z administracją
oraz poszerzać ich wiedzę.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji a także do upowszechnienia tej informacji wśród
zainteresowanych osób. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na
stronie: https://ofop.eu/szkola-rekrutacja/

O Szkole:
Szkoła to roczny cykl wykładów, warsztatów, prac grupowych i indywidualnego
samokształcenia. Celem jest wzmocnienie osób zaangażowanych w działania społeczne,
które chcą – na różnych szczeblach od lokalnego przez krajowy do poziomu europejskiego –
czynnie angażować się na rzecz zorganizowanych obywateli.

To szkoła dla tych, którzy:

● wierzą, że obywatele powinni móc uczestniczyć w procesach podejmowania
decyzji ich dotyczących lub dotyczących dobra wspólnego,

● chcą nie tylko władzę kontrolować, ale też umieć walczyć o swoje prawa,
● chcą reprezentować swoje organizacje w rozmowach z władzą lub chcą w ich

imieniu partycypować w procesach konsultacyjnych,
● działają z poszanowaniem praw i wolności wierząc w demokrację i moc rządów

prawa.

Nie mamy gotowych recept, ale wiele doświadczeń (w tym i tych negatywnych). Wspólnie
będziemy – ci którzy już próbowali i ci, którzy dopiero zaczynają – zastanawiać się jak
skutecznie osiągać założone cele.  Bo też świat polityki, o której będziemy mówić, i którą
będziemy praktykować, jest raczej sztuką niż prostymi schematami działania:

● tu dyskusja o podstawach demokracji, rola aktywności obywatelskiej musi się
zderzyć z wiedzą na temat podstaw procesu stanowienia prawa i tworzenia polityk

https://ofop.eu/szkola-rekrutacja/


publicznych, a także mechanizmów działania zbiorowego – organizacji i ruchów
społecznych,

● tu konieczne jest trenowanie umiejętności współpracy z osobami o innych
poglądach, uzgadniania stanowisk, uczestniczenia w procesach partycypacyjnych,
konsultowaniu aktów prawnych czy monitoring programów publicznych (np. na
przykładzie polityki klimatycznej). Jednak te umiejętności muszą być wzmocnione
umiejętnością wykorzystywania takich narzędzi jak prawo dostępu do informacji
publicznej, do petycji, skarg i wniosków, inicjatywy obywatelskiej czy form protestu,

● tu podstawą prac będzie postawa otwartości na innych (w bardzo różnych
wymiarach – międzykulturowo, międzysektorowo, międzypokoleniowo), wartości
demokracji, tolerancji, włączania, czyli to co stoi u źródeł praw podstawowych
wyznawanych w Unii Europejskiej.

Szkoła jest dla wszystkich – tak początkujących jak i zaawansowanych. Choć od tych
ostatnich będziemy wymagać więcej, będą oni nie tylko uczestniczyć w kursie
podstawowym, który uczyć ich będzie, że partycypacja jest jednakowa dla wszystkich, ale
także dodatkowo pracować nad własną refleksją na temat systemu reprezentacji i
partycypacji, samoświadomością sektorową (tradycje, wizja), moderowaniem procesów
partycypacyjnych.

Udział w Szkole jest bezpłatny. Organizator nie zwraca z zasady kosztów dojazdu.

Więcej informacji
Zapraszamy na spotkanie otwarte, w czasie którego przybliżymy koncepcję Szkoły oraz
odpowiemy na nurtujące pytania:

● 19 stycznia godz. 16.00-16.30 - link do spotkania: meet.google.com/czw-eahp-qgn
● 2 lutego godz. 16.00-16.30 - link do spotkania: meet.google.com/czw-eahp-qgn

Strona Szkoły: https://ofop.eu/szkola
Adres korespondencyjny: szkola@ofop.eu
FB:
https://www.facebook.com/Szkoła-Reprezentacji-i-Partycypacji-OFOP-106113188625256

Zapraszamy również na Stałą Konferencję ds. Europejskich, w czasie której odbędzie się
debata pn. “Wpływ społeczeństwa obywatelskiego na kształtowanie polityk
publicznych” wprowadzająca do Szkoły Reprezentacji i Partycypacji Społecznej.
Konferencja odbędzie się 26 stycznia. Informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na
stronie: https://ofop.eu/konferencja2022/

--
Szkoła Reprezentacji i Partycypacji Społecznej organizowana jest przez Ogólnopolską
Federację Organizacji Pozarządowych w ramach projektu "Demokracja to partycypacja".
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy,
finansowanego z Funduszy EOG.
--

Zapraszamy,
Zespół OFOP
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