Relacja ze spotkania kwartalnego „W GCOP przy kawie” – 17 grudnia 2014 roku
Ostatnie spotkanie w 2014 r. miało inny niż zazwyczaj charakter: przeprowadzone metodą world cafe
przez Romana Warkocza – trenera i moderatora ze stowarzyszenia „Narzędziownia”.
Już w zaproszeniu na spotkanie dużymi literami podkreślone było słowo RAZEM, na podstawie „dialogu
i współpracy”. Taki był też temat przewodni spotkania. Jakiego rezultatu oczekiwano? - Rozmów!
Wspólnej rozmowie sprzyjała dobra kawa i … pytania. Tych nie zabrakło w trakcie spotkania. Niektóre
pojawiły się tylko na chwilę, inne wybrzmiały wyraźniej. W ramach prowadzenia dialogu wewnątrz
każdej Państwa organizacji proponujemy, aby zadać sobie nawzajem kilka z nich (lub wszystkie):










Jak wygląda dialog i współpraca między gliwickimi organizacjami teraz/obecnie?
Na ile ważnymi wartościami są dla organizacji dialog i współpraca?
Jak organizacje mogą skorzystać na współpracy z innymi organizacjami?
W jakim stopniu organizacje są świadome tego, czego oczekują (lub mogą oczekiwać) od innych?
Na ile dokładnie ludzie III sektora wiedzą, co mogą zaoferować innym organizacjom?
W jaki sposób organizacje z „różnych bajek” mogą ze sobą współpracować?
Jak aktywizować „cichych” (organizacje, których „nie widać i nie słychać”)?
Jakie zagrożenia niesie ze sobą współpraca?
Jak miasto pomaga, współpracuje z organizacjami?

Warto się zastanowić, jakich odpowiedzi na te pytania udzielilibyście Państwo z punktu widzenia
działania Waszej organizacji, patrząc przez pryzmat doświadczeń związanych z „dialogiem i współpracą”
z jej otoczeniem bliższym i dalszym?
Rozmowom przy stolikach w GCOP przyświecały zasady metody world cafe, o których warto pamiętać:








skup się na tym co dla Ciebie ważne,
mów z głowy i z serca,
dziel się z innymi swoim zdaniem, opinią, wiedzą, emocją,
słuchaj innych po to, żeby lepiej ich zrozumieć (i poznać),
łącz ze sobą różne idee,
szukajcie razem najważniejszych pytań i tematów,
cieszcie się swoim towarzystwem – notujcie, rysujcie – w wesołej atmosferze.

Na koniec spotkania nie mogło zabraknąć życzeń świątecznych i noworocznych:








„Korzystajcie z tego co macie. Otwartości i zaufania do innych!”
„Oczekujcie, ale też dawajcie”
„Żeby nam się chciało chcieć życzy SNaP.”
„Życzę Państwu wesołych świąt i owocnej współpracy!”
„Uśmiechu i życzliwości.”
„Fundacja Rytm Gliwice życzy dużo szczerości we wzajemnych kontaktach organizacji.”
„Polski Klub Ekologiczny życzy świeżych, pachnących zielenią Świąt.”

A czego Państwo życzyliby gliwickiemu trzeciemu sektorowi w temacie dialogu i współpracy?

