
5 września 2014 roku  www.gsia.infor.pl

NOWOŚCI

4

Wydarzenia

Świętowanie XXV-lecia 
FRDL

W tym roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
obchodzi swój jubileusz. To już 25 lat, odkąd FRDL 
pomaga kształtować samorządność w Polsce. W ciągu 
tego ćwierćwiecza odbyło się wiele konferencji, szko-
leń,  spotkań  i  debat.  Powstały  również  liczne  publi-
kacje i raporty, ale Fundacja to przede wszystkim lu-
dzie, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, 
aby samorząd stawał się lepszy.

Najbliższe miesiące będą przypominały o znacze-
niu FRDL i staną się okazją do debaty  merytorycznej 
o przyszłości samorządu. Pierwszym wydarzeniem 
o  charakterze uroczystości  głównej  będzie konferen-
cja zorganizowana przez FRDL i Senat RP „Pierwsze 
25 lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, 
porażki i zadania na przyszłość”. 18  września  2014  r. 
– w 25. rocznicę podpisania aktu założycielskiego FRDL 
– otwarcia dokona prof.  Jerzy Regulski prelekcją „Idea 
samorządności, rzeczywistość samorządności, wyzwa-
nia samorządności”. Spotkanie będzie podzielone na 
dwie sesje – pierwsza: Rzeczywistość i przyszłość sa-
morządu terytorialnego w Polsce i druga: Samorząd jako 
część państwa i samorząd jako wspólnota obywateli – ile 
spójności, ile autonomii?

Kolejnym wydarzeniem będzie konferencja „25 lat 
samorządności  i  społeczeństwa  obywatelskiego 
w  Polsce”. To spotkanie odbędzie się w  Rzeszowie 

w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Woje-
wódzkiego 29 września 2014 r. Konferencja poświęco-
na będzie historii, stanowi aktualnemu oraz przyszłości 
polskiego samorządu i wzmocnieniu mechanizmów 
służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. 
Omówiona zostanie reforma samorządu z okresu trans-
formacji wraz z późniejszymi zmianami, jej założenia 
i rzeczywiste rezultaty, proces budowania społeczeń-
stwa obywatelskiego oraz wpływ aktywności lokalnej 
na idee samorządności. Ponadto głos zabiorą doświad-
czeni samorządowcy z Podkarpacia, którzy podzielą się 
z uczestnikami swoimi refleksjami dotyczącymi pracy 
w samorządzie przed i po wstąpieniu Polski do struk-
tur Unii Europejskiej. Prezes Zarządu FRDL dr Adam 
Aduszkiewicz nakreśli rolę Fundacji w rozwoju samo-
rządu terytorialnego oraz jej zadania wobec wyzwań 
stojących przed samorządnością.

Następnie w dniach 15–16  października  2014  r. 
w Kielcach w Filharmonii odbędzie się konferencja „Do-
świadczenia transformacyjne a polityka zagraniczna 
Polski” – konferencja międzynarodowa poświęcona 
25-leciu polskiej samorządności w kontekście polityki 
zagranicznej Polski. Tego samego dnia, tj. 15 październi-
ka 2014 r., w sali BHP Stoczni Gdańskiej odbędzie się 
konferencja „Supermocni – 25 lat samorządu teryto-
rialnego. Solidarność jest w nas”.

Gazeta  Samorządu  i  Administracji ob-
jęła patronat medialny nad obchodami jubi-
leuszu. Szczegóły wydarzeń dostępne są na 
stronie www.frdl.org.pl.
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