Miłocin, 04.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Podaj Rękę” wraz z Partnerami już po raz drugi organizuje w międzysektorowej formule
II Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy .
Forum jest strategiczną kontynuacją wypracowanego w ciągu ostatnich lat w województwie pomorskim model
współpracy organizacji pozarządowych wraz z regionalnym i lokalnymi samorządami, partnerami naukowymi oraz
biznesowymi. Jako Pomorskie Forum Międzysektorowe stanowi ono istotne narzędzie dla „poprawy w zakresie
współpracy i koordynacji działań, które określiłoby cele strategiczne wspólnych działań na każdym poziomie
terytorialnym w zakresie realizacji systemowej współpracy międzysektorowej”.
Tegoroczne Forum skupiać się będzie wokół wyzwań, zadań i możliwości w zakresie standardów współpracy
międzysektorowej i międzypokoleniowej ukierunkowanych na animację osób młodych oraz seniorów, co w najbliższej
przyszłości zapewnić ma wspólną aktywność, wymianę kompetencji i potencjałów, a nade wszystko rozwój wzajemnych
relacji i bezpieczeństwo – w tym także w sferze ekonomicznej m.in. dzięki rozwiązaniom zawartym w kompleksowym
pakiecie rozwiązań pod roboczą nazwą „Senior Pomorski”.
Mając niepowtarzalną możliwość stworzenia na Pomorzu tak bardzo oczekiwanych i pożądanych mechanizmów
odpowiadających najpilniejszym wyzwaniom naszych czasów pragnę serdecznie zaprosić Przedstawicielki oraz
Przedstawicieli wszystkich sektorów, którym leży na sercu rozwój społeczny i obywatelski Pomorza na
II Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 r. od godz. 10.00 w Auli
Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.
Ogromnie zależy nam na tym, aby wśród Gości Forum nie zabrakło przedstawicieli żadnej gminy, powiatu,
miasta i wreszcie przedstawicieli władz Województwa Pomorskiego.
Spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli sektora akademickiego, biznesu, pracodawców, administracji
publicznej i organizacji pozarządowych będzie doskonałą okazją nie tylko do pozyskania i wymiany myśli czy
informacji, ale także do zaprezentowania już wypracowanych w międzynarodowym gronie rozwiązań i propozycji.
W załączeniu przesyłam roboczy zarys koncepcyjny Forum ufając, że zarówno jego cele, jakim jest systemowe
pogłębianie relacji w formule Pomorskiego Forum Międzysektorowego z udziałem Przedstawicielek i Przedstawicieli
wszystkich sektorów, jak również stojące przed nami wyzwania społeczne, którym sprostać możemy tylko dzięki
partnerskiej współpracy.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku
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