
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI 

- Dudkiewicz Magdalena, Makowski Grzegorz, Ekspertyza nr 1.: Współpraca między 

organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania i 

rekomendacje. Warszawa 2011. Ekspertyza w ramach projektu systemowego do 

działania 5.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. Model współpracy 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i 

upowszechnienie standardów współpracy;  

http://www.civitas.edu.pl/pub/nasza_uczelnia/projekty_badawcze/Model_wspolpracy

/ISP%20ekspertyza%20nr%201.PDF (ost. wizyta: 1 lutego 2013.) 

- Ekspertyza wyjściowa dotycząca sposobu prezentowania problematyki młodzieżowej 

w literaturze przedmiotu z zakresu pracy socjalnej w Polsce oraz programów 

kształcenia polskich pracowników socjalnych. Ekspertyza przygotowana w ramach 

projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze 

środowisk wiejskich Warmii i Mazur, współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki projekt na zlecenie ROPS Olsztyn; 

- Krótkie wprowadzenie do polskiego systemu pomocy społecznej, [w:] dr K. 

Chwieduk, dr M. Sińczuch (red.), Metoda pracy z młodzieżą. Podręcznik dla 

trenerów. Podręcznik powstał w ramach projektu innowacyjnego Pomosty. 

Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego na potrzeby Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt na zlecenie 

ROPS Olsztyn; 

- Fatyga Barbara, Dudkiewicz Magdalena (red.), Metoda pracy z młodzieżą. 

Podręcznik ze scenariuszami dla pracowników socjalnych. Rozdziały: Młodzież w 



systemie pomocy społecznej, Rekrutacja sojuszników: warto wiedzieć, gdzie się 

działa, Pracownik socjalny jako organizator i koordynator. Podręcznik powstał w 

ramach projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży 

ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur, współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt na zlecenie ROPS Olsztyn; 

- Fatyga Barbara, Tomanek Paweł, Michalski Ryszard, Dudkiewicz Magdalena 

(współaut.), Kultura pod pochmurnym niebem. Raport z badań i rekomendacje 

praktyczne, 2012, http://www.ceik.eu/dynamiczna-diagnoza-kultury-warmii-i-

mazur.html, ost. wizyta 13.01.2013r., grant Ministerstwa Kultury Narodowej i 

Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie; 

- współpraca ekspercka przy projekcie badawczym pt. Koncepcja stałej współpracy 

między administracją rządową a trzecim sektorem w Polsce w zakresie informowania 

społeczeństwa o polskim przewodnictwie w Radzie Unii Europejskiej. Projekt 

zrealizowany przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Urzędu Komitetu 

Integracji Europejskiej.  

 


