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Cílem tohoto projektu je propojení vybraných
sítí neziskových organizací v rámci přeshraniční
spolupráce.
Specifickým
cílem
projektu
je zvýšení intenzity spolupráce institucí
a komunit či spolků mimo státní správu,
propojení existující sítě neziskových organizací,
především těch branží (oborů, typů, kategorií
atd.), které se dosud česko-polské spolupráce
účastnily jen sporadicky.

Celem tego projektu jest połączenie wybranych
sieci organizacji non profit w ramach współpracy
transgranicznej. Szczegółowym celem projektu
jest zwiększenie intensywności współpracy
instytucji
i
społeczności,
organizacji
pozarządowych, połączenie w sieć działających
organizacji non profit, przede wszystkim z tych
branż (dziedziny, typu, rodzaju, itp.), które dotąd
sporadycznie uczestniczyły we współpracy polskoczeskiej.

Sítě neziskových organizací, kterých se projekt
dotkne, byly ověřeny již v přípravné části
projektu. S některými z nich byly již uzavřeny
předběžné dohody, další byly vytipovány
na společné schůzce obou partnerů. Projekt
zasáhne 12 branží, tedy 12 sítí neziskových
organizací na české a 12 sítí neziskových
organizací
na
polské
straně.
Z dosud
vytipovaných lze zmínit např. akvaristy, divadelní
ochotnické
soubory,
kapely,
skautské
organizace, včelaře, zahrádkáře, cukráře,
modeláře,
řezbáře,
šachisty,
fotografy
a chovatele.

Sieci organizacji non profit, które obejmie
projekt, były już weryfikowane na etapie
przygotowania projektu. Z poszczególnymi
organizacjami zostały już podpisane wstępne
umowy,
a
kolejne
organizacje
zostały
wytypowane podczas wspólnego spotkania obu
partnerów. Projekt obejmie 12 branż, tj. 12 sieci
organizacji non profit na czeskiej stronie oraz 12
sieci organizacji non profit na polskiej stronie.
Z organizacji już wytypowanych można wymienić
na przykład akwarystów, grupy teatralne, zespoły
muzyczne, organizacje skautowskie / harcerskie,
pszczelarzy, ogrodników, cukierników, modelarzy,
rzeźbiarzy, szachistów, fotografów i hodowców.

V rámci projektu bude vydáván tištěný časopis
INSPIR, několik vydání newsletterů INSPIR,
budou zřízeny webové stránky. Nedílnou
součástí projektu bude série setkání zástupců
jednotlivých organizací těchto sítí.

W ramach projektu wydawane będzie
drukowane czasopismo INSPIR, kilka edycji
newsletterów INSPIR, uruchomiona zostanie
strona internetowa. Integralną częścią projektu
będzie
szereg
spotkań
przedstawicieli
poszczególnych organizacji z tych sieci.

Uvedená média budou informovat o aktivitách
účastníků projektu, zkušenostech ze vzájemných
setkání, o rozdílech v praktické činnosti
jednotlivých spolků a budou uvádět dobré
příklady z praxe. Časopis bude distribuován
po obou stranách hranice a webové stránky
přinesou mimo jiné i kontaktní údaje na sítě
jednotlivých branží.

Wskazane
media
będą
informować
o
działaniach
uczestników
projektu,
ich doświadczeniach ze wzajemnych spotkań,
o różnicach w praktycznych działaniach
poszczególnych związków, a także o przykładach
dobrych
praktyk.
Czasopismo
będzie
dystrybuowane po obu stronach granicy,
a strona internetowa posłuży między innymi
do przekazywania danych kontaktowych na sieci
organizacji z poszczególnych branż.

Hlavním záměrem projektu je zvýšení intenzity
vzájemných dosavadních kontaktů a zejména
navázání nových kontaktů zástupců jednotlivých
základních menších i větších neziskových
organizací na obou stranách hranice. Dále
zapojení většího počtu činných předsedů,
organizačních pracovníků, pořadatelů výstav
a mítinků, ale i aktivních členů těchto
neziskových organizací.

Głównym
zamierzeniem
projektu
jest
zintensyfikowanie dotychczasowej współpracy
i nawiązanie nowych kontaktów między
przedstawicielami samodzielnych mniejszych
i większych stowarzyszeń po obu stronach
granicy. Następnie, zaangażowanie większej
liczby aktywnych prezesów, pracowników,
organizatorów wystaw i mitingów, a także
członków tych organizacji pozarządowych.

Společný česko-polský časopis INSPIR umožní
do projektu zahrnout i informace o dalších sítích
neziskových organizací a poslouží nejen
k propagaci tohoto projektu, ale stane
se důležitým pojítkem všech prioritních
os programu a naváže na tradici jediného
tištěného média v rámci programu.

Realizowane w ramach projektu wspólne
czesko-polskie czasopismo INSPIR pozwoli
pozyskiwać informacje o kolejnych sieciach
organizacji pozarządowych, a służyć będzie nie
tylko promowaniu powyższego projektu,
ale stanie się ważnym ogniwem łączącym
wszystkie osi priorytetowe programu oraz
nawiąże do tradycji jedynego drukowanego
medium w ramach programu.

Redakce časopisu díky svým zkušenostem
z obdobných aktivit v předchozích projektech
česko-polské spolupráce zajistí široký záběr
tohoto tištěného média v celém podporovaném
území.

Redakcja czasopisma dzięki doświadczeniu
nabytemu
z
podobnych
przedsięwzięć
w poprzednich polsko-czeskich projektach
współpracy zadba o szeroką dostępność tego
drukowanego medium na całym obszarze
wsparcia.

Ve čtvrtletníku INSPIR uvítáme pěkné fotografie
i náměty! První číslo má uzávěrku 31. Května
a vyjde v červnu. Může bezplatně přijít i do Vaší
schránky – napište nám.

W kwartalniku INSPIR zamieszczać będziemy
piękne fotografie i teksty! Pierwszy numer
składamy do 31 maja, a wyjdzie w czerwcu.
Możecie go otrzymać bezpłatnie, na Wasz adres,
do skrzynki pocztowej – napiszcie do nas.

Očekávanou
změnou
je
prohloubení
mezilidských vztahů na úrovni jednotlivých
zájmových skupin, přenos moderních technologií
a zkušeností s organizací branží.

Oczekiwaną zmianą jest pogłębienie relacji
międzyludzkich
na
poziomie
organizacji
o
podobnym
charakterze,
transfer
współczesnych
technologii
i
wymiana
doświadczeń między organizacjami z branży.

Kdo jsme?

Kim jesteśmy?

Region Panda (Rychnov nad Kněžnou) realizoval
v programovém období 2007-13 projekt Inovace
na česko-polském pomezí. Jiří Daniel a Petra
Tuzarová společně realizovali také projekt Českopolské podnikatelské listy s tím, že při realizaci
přímo spolupracovali s osobami partnera FIRIM
(Swidnica) - Jackem Zolou a Tomaszem
Kosciowem. Kromě těchto projektů realizovali
všichni jmenovaní celou plejádu dalších projektů
z jiných operačních programů (podnikatelské
prostředí, neziskový sektor, školství), které byly
řádně ukončeny.

Region Panda (Rychnów nad Knieżną) realizował
w okresie programowania 2007-13 projekt pn.
„Innowacje na czesko-polskim pograniczu”. Jirzi
Daniel i Petra Tuzarowa wspólnie zrealizowali
także
projekt
„Czesko-polski
Biuletyn
Przedsiębiorcy”, przy którym współpracowali
ściśle z osobami tworzącymi partnerską
Fundację FIRIM (Świdnica) – Jackiem Zołą
i Tomaszem Kościów. Poza wymienionymi
projektami wszyscy wskazani realizowali cały
szereg udanych projektów z innych programów
operacyjnych (dotyczące przedsiębiorczości,
sektora non profit / ngo, oświaty).

Kdo se může zúčastnit

Kto może wziąć udział

Jsme otevřeni připraveným sítím a komunitám
neziskového sektoru, kteří projeví o účast zájem.
Síť 12 „branží“ je připravena, nikoli uzavřena.
Zájemci si mohou dohodnout nejlépe okamžitě
schůzku na české i polské straně na adresách
Region
Panda
(panda.daniel@tiscali.cz)
nebo FIRIM (jzola@wp.pl).

Jesteśmy otwarci na wszelkie istniejące sieci
i
grupy
organizacji
pozarządowych
zainteresowane udziałem w projekcie. Lista sieci
12 „branż“ jest przygotowana, ale nie zamknięta.
Zainteresowanych zapraszamy by dowiadywać
się i umawiać na spotkanie po stronie czeskiej
i polskiej, pod adresami Regionu Panda
(panda.daniel@tiscali.cz)
lub
FIRIM
(jzola@wp.pl).

