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„Otwarty Rząd w Europie” jest Projektem
Partnerskim Grundtviga realizowanym przez
krakowską
fundację Euro-Idea Fundacja SpołecznoKulturalna w latach 2013-2015. Projekt
Partnerzy projektu;
swym zasięgiem obejmuje 12 krajów
Europy.
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Obecna sytuacja społeczno-polityczno-gospodarcza Europy
sprawia, iż maleje zaufanie do instytucji rządzących oraz
zaobserwować można spadek partycypaji obywateli wokół życia
publicznego oraz nasilające się postawy antyeuropejkie.
Zaistniała zatem potrzeba wspierania udziału i zaangażowania
obywateli w proces podejmowania decyzji. Model sprawowania
władzy oparty na dostępie do informacji i zasobów publicznych zwany modelem Otwartego Rządu (z ang. Open Government) pozwala na zwiększenie zaangażowania wszystkich aktorów
społecznych w procesy rządzenia państwem.
W celu dynamizacji inicjatyw Otwartego Rządu niezbędne jest:
- aktywne uczestnictwo obywateli w życiu publicznym,
- bardziej efektywne usługi i świadczenia socjalne,
- transparentność w procesie podejmowania decyzji i
administracji,
- otwarty dostęp do danych publicznych (z ang. Open Data).
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„Nasze, obywatelskie doświadczenia z rządem oraz z
rządzeniem mogłyby być o wiele lepsze. Mamy pomysły na
ulepszenie i transformacje,wiemy co należy zrobić, aby
społeczności, w których żyjemy stały się lepsze oraz jak
usprawnić system rządzenia. Ale czy mamy wiedzę, narzędzia,
czas lub możliwości do dokonania takich usprawnień?
Zwiększanie obywatelskiego doświadczenia oznacza twoją
interakcję, większą partycypację oraz współpracę z władzami”.
Projekt ma na celu promocję równości, spójności społecznej i
aktywności obywatelskiej.
Projekt nawołuje do nabywania nowych kompetencji o
charakterze społecznym i obywatelskim.
Pragniemy także przekazać lokalnym społecznościom wiedzę
oraz nowe, alterbatywne idee, które mogą służyć jako impuls do
tworzenia dalszych inicjatyw w budowie naszej wspólnej,
europejskiej przyszłości.

Cele i działania partnerstwa to:
- Promowanie idei Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów(OGP);
Deklaracja Otwartych Rządów została przyjęta przez 54 państwa OGP na całym świecie. Polska od początku
funkcjonowania inicjatywy spełnia kryteria przystąpienia do OGP i jest oceniana wysoko(w roku 2012 15 /16 punktów).
Polski rząd – mimo wstępnych zapowiedzi – nie przystąpił jeszcze do partnerstwa;
- przeprowadzenie analizy idei Otwartego Rządzenia w Europie;
- zebranie przykladów dobrych praktyk Otwartego Rządzenia w 12 krajach Europy;
- zilustrowanie strategii Otwartego Rządu oraz odkrycie nowych szans i możliwości inteligentnego zarządzenia w
sektorze publicznym i tworzenia nowej jakości życia;
- generowanie wytycznych na rzecz Otwartego Rządu a w szczególności na rzecz otwartości i przejrzystości,
odpowiedzialnego rządzenia i włączania obywateli w procesy decyzyjne;
W ramach tego procesu powstana materiały informactjne oraz multimedialne.
- upowszechnianie wyników oraz rezultatów projektu.
Nasza inicjatywa na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego daje szanse na bardziej energiczne
zaangażowanie społeczeństwa w Europejski Rok Obywateli 2013 oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014
roku.

„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.”

