IV spotkanie obszarowe współpraca zewnętrzna
Ogólne informacje
Spotkanie odbyło się 26 listopada 2021 r. o godzinie 18:30 na platformie
Google Meet. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci 7 samorządów zrzeszonych
w Forum Uczelni Technicznych.
Podsumowanie Roku - w kontekście spotkań obszarowych
Na początku spotkania podsumowaliśmy działania podjęte podczas spotkań,
omówiliśmy zakres poruszanych do tej pory tematów. Dotychczasowe działania
takie jak stworzenie poradników, czy regularne spotkania podczas których
omawiamy bieżącą sytuacje na uczelniach
zostały uznane za przydatne
i warte kontynuacji. Pojawił się pomysł na przyszłoroczne działania związane ze
współpracą - organizacje spotkania/ kilku spotkań stacjonarnych w calu jeszcze
lepszej wymiany doświadczeń i rozmowy.
Podsumowanie Roku - w kontekście Partnerów zewnętrznych
Drugim tematem szeroko omówionym na spotkaniu była kwestia rocznych
podsumowań współpracy dla firm zewnętrznych z którymi współpracujemy długoterminowo. Okazało się, że bardzo mało samorządów podejmuje długofalowe
współprace i preferuje podsumowania współpracy po każdym pojedynczym
wydarzeniu.
Współpraca przy wydarzeniach Świątecznych
Podczas spotkania omówiliśmy również temat współpracy przy wydarzeniach
związanych z grudniowymi Świętami. W rozmowie okazało się że istnieją 3
funkcjonujące modele współpracy:
- Przy wydarzeniach charytatywnych firmy przekazują swoje produkty, lub rzeczy
związane z firmą na licytację. Środki z licytacji wspierają cel akcji charytatywnej.
- Firma przekuje swoje produkty wspierając samorząd który np. angażuje się
w akcję typu Szlachetna Paczka.
- Samorząd zbiera zapotrzebowanie od jednostek takich jak domy pomocy
społecznej lub potrzebujące rodziny i przekazuje zapotrzebowanie firmie która
w formie pomocy finansowej zaspokaja potrzeby.
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Black Friday - a współprace z samorządem
W tym punkcie omówiliśmy pomysł zaangażowania w przyszłych latach
samorządów w pomoc w promocji akcji na black friday organizacyjnych przez
bardzo dużą ilość firm. Doszli
Omówienie bieżących problemów i sytuacji na waszych uczelniach
W tym punkcie omówiliśmy bieżącą sytuacje i współprace podejmowane
przez samorządy. Z ciekawszych pomysłów pojawiła się szkoła tańca i vouchery na
kursy tańca. Fajną strategią współpracy wykazuje się firma Mbank, która jest
gotowa płacić za udostępnienie im przestrzeni na uczelni pod stoisko. Podczas rozmowy zwróciliśmy uwagę na powtarzające się sytuacje gdzie organizujemy dużo
wydarzeń w tym samym czasie przez co nie spełniamy świadczeń wobec firm, co
skutkuje spaleniem kontaktu na kolejne lata.
Wolne wnioski
Na koniec podsumowaliśmy spotkanie. Pojawiło się spotkanie o doświadczenie we współpracy ze służbami mundurowymi w kontekście organizacji szkoleń
z pierwszej pomocy. Niestety żaden z uczestników nie miał okazji współpracować ze
służbami mundurowymi za to pojawiły się nazwy firm które organizowały tego typu
szkolenia na uczelniach. Drugim tematem poruszonym w tym punkcie była kwestia
próśb o udostępnienie informacji przychodzących na media samorządowe.
Wypracowaliśmy dobrą praktykę jaką jest wycenienie pakietów mediowych,
i przesyłanie ich w odpowiedzi na tego typu prośby, pozwoli nam to ograniczyć ilość
spamu na profilach samorządowych.
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