
 
 

 

I WIZYTA STUDYJNA RDPP 
 z woj. łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego 

do obszaru 4 
woj. świętokrzyskie, 1-3 grudnia 2014 r. 

                

 

Godzina 1 grudnia 2014 

15:00 – 15:30 

 

Przyjazd, zakwaterowanie 

 

15:30 – 16:30 Obiad 

16:30 – 18:00 

 

Powitanie 

Sesja wprowadzająca.  

Przedstawienie się obszarów (województwami/radami), integracja 

uczestników. 

Wystąpienia każdego obszaru.  

18:00-18:30 Przerwa 

18:30 – 20:00 

 

Dyskusje w grupach tematycznych:  

1. Promocja RDPP w środowisku lokalnym. 

2. Współpraca z innymi RDPP na poziomie województw. 

3. Rola organizacji infrastrukturalnych we wspieraniu RDPP 

4. Monitoring i ewaluacja prac RDPP – element standardu  

 

20.30 Kolacja  

2 grudnia 2014 

08:00 – 14:00 spotkania z lokalnymi RDPP (2-3) – współpraca NGO – JST / dobre 

praktyki/  – wizyty w terenie 

 

14:00-15:00 Obiad 

15:30 – 17:00 Rola RDPP w tworzeniu i wzmacnianiu dialogu społecznego/ Rola RDPP 

w radach Programowych  - Spotkanie z przedstawicielem strony 

pozarządowej RDPP przy MPiPS (K. Wygnaoski) 

 

17:00-17:30 Przerwa 

17:30 – 19:00 

 

Omówienie Standardów RDPP (obszar 1,2,3,4*) 

 

19:00 – 19:30  Przerwa 

19:30 – 21:00 Warsztaty tematyczne (do wyboru): 

1) spotkanie z przedstawicielami ciał dialogu obywatelskiego (m.in. 



 
 

 

komisje dialogu, rady organizacji, fora doradcze, zespoły 

mieszane). Dobre praktyki w zakresie opiniodawczym, 

konsultacyjnym i rzeczniczym 

2) monitoring i ewaluacja prac RDPP – element standardu c.d 

3) Rady programowe a RDPP  

4) Dobre praktyki gminnych RDPP 

5) Dobre praktyki powiatowych RDPP 

6) Dobre praktyki wojewódzkich RDPP 

 

21:00 

 

Uroczysta kolacja  

 

3 grudnia 2014 

08:30 – 10:00 

 

Konsultacja standardów RDPP – praca warsztatowa. 

 

10:00-10:30 Przerwa 

10:30-11:30 

 

Sesja wspólna ewaluacyjna. Podsumowanie wizyty studyjnej. 

Zaproponowanie dalszych rekomendacji dla MPiPS oraz dla projektów 

11:30 – 12:45 Podpisanie listu intencyjnego o współpracy przez przedstawicieli RDPP 

12:45 Obiad i wyjazd 

 

 

 

*Wizyta studyjna obejmie uczestników z obszarów 1, 2, 3 i 4, w skład których wchodzą 

następujące województwa: 

1. woj. zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i lubuskie 

2. kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie i warmiosko-mazurskie 

3. woj. łódzkie, opolskie, dolnośląskie i śląskie 

4. woj. małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie 

 

 

 

 

 


