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Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczętym właśnie konkursem na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Izabelin
oraz celami do jakich zostało powołane Państwa zrzeszenie, a więc:
•

wymiana doświadczeń i informacji, w tym integracja osób działających w sektorze animacji
kultury;

•

promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;

•

reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej
i samorządowej,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej społeczności, poprzez wskazanie osoby z Państwa
grona, która mogłaby uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej w roli niezależnego eksperta
ds. edukacji i animacji kulturalnej.
Nasze stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu gminy i podejmuje wyzwania związane
z działaniami na rzecz społeczności lokalnej, współpracy między władzą samorządową
a mieszkańcami gminy, działaniami na rzecz edukacji oraz szeroko pojętej kultury. Wiele lat
doświadczeń i obserwacji daje podstawy do stwierdzenia, że domy kultury to centralne miejsca na
mapie instytucji gminnych. W naszej, niezbyt dużej społeczności, widać to jeszcze wyraźniej, gdyż
CKI to jedno z głównych miejsc stworzonych dla zaspakajania i rozwijania potrzeb kulturalnych
mieszkańców. Nasze stowarzyszenie również zajmuje się działaniami na rzecz transparentności
działań władzy na każdym szczeblu.
Wiemy, że sposób i metodologia wyboru przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Centrum Kultury Izabelin pozostaje w wyłącznych kompetencjach Wójta gminy Izabelin,
a prawo nie nakazuje wyjść poza określone, minimalne procedury – niemniej wierzymy, że wsparcie
zewnętrznego i niezależnego eksperta z tak doświadczonego grona jak Państwo, pozwoli
przeprowadzić konkurs w sposób najbardziej efektywny, merytoryczny i optymalny dla naszej
społeczności lokalnej.

Wierzymy, że Państwa doświadczanie i wiedza w zakresie zarządzania instytucjami kultury,
współpracy instytucji kultury ze społecznościami lokalnymi oraz bogate doświadczenie zawodowe
z zakresu animacji kulturalnej będzie ogromnie przydatne w pracach Komisji Konkursowej.
Mamy nadzieję, że wyrażenie przez Forum Kraków woli włączenia się w prace Komisji
Konkursowej zachęci władze naszej gminy do zaproponowania osobie reprezentującej Państwa
organizację udziału w pracach przy wyborze Dyrektora Centrum Kultury Izabelin.
Jesteśmy również przekonani, że udział zewnętrznego eksperta z cieszącej się szacunkiem
i rozpoznawanej w środowisku animatorów kultury organizacji jak Forum Kraków, zachęci osoby
zajmujące się zarządzaniem kulturą do udziału w rekrutacji, zaś Komisja Konkursowa z Państwa
udziałem będzie gwarantem niezależnego i obiektywnego ocenienia dorobku wszystkich
kandydatów. Uważamy, że zaproszenie zewnętrznego i niezależnego eksperta do prowadzonej
rekrutacji będzie sygnałem dla wszystkich osób uczestniczących w konkursie, że konkurs jest
jednoznacznie otwarty, transparenty i konkurencyjny.
W związku z tym, że procedura konkursu już została rozpoczęta (skład Komisji Konkursowej
nie został jeszcze ogłoszony) prosimy o pilne rozpatrzenie naszej prośby. Ze szczegółami
prowadzonego konkursu możecie zapoznać się Państwo na stronie BIP gminy Izabelin:
http://www.bip.izabelin.pl/container/dokumenty/przepisy/zarzadzenia/2018/289.2018.pdf
Treść pisma jakie wystosowało nasze stowarzyszenie do Wójta gminy Izabelin:
http://dzialajmy.org/download/291/
Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z wyrazami szacunku
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