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Zielonkowskie
Forum SamorzÄ…dowe, w drodze konkursu zostaÅ‚o wybrane do peÅ‚nienia roli
koordynatora subregionalnego programu systemowego POKLÂ â€žDecydujmy razemâ€•. JestÂ to
pilotaÅźowy projekt budowania i testowania
mechanizmÃłw partycypacji w stu oÅ›miu gminach i powiatach z terenu caÅ‚ej Polski
(w zakresie polityki: przedsiÄ™biorczoÅ›ci, zrÃłwnowaÅźonego rozwoju, integracji
spoÅ‚ecznej i zatrudnienia).Â
â€žDecydujmy
razemâ€• to:
upowszechnienie sprawdzonych modeli partycypacyjnych powstaÅ‚ych w Polsce i za
granicÄ…,
- tworzenie
â€žkorpusu partycypacjiâ€• â€“ doradcÃłw i animatorÃłw dziaÅ‚ajÄ…cych w samorzÄ…dach na
rzecz tworzenia mechanizmÃłw partycypacyjnych,
- monitorowanie
prawa krajowego i lokalnych regulacji prawnych oraz upowszechnianie regulacji
wspierajÄ…cych partycypacjÄ™,
- prowadzenie
badaÅ„ i publikowanie ich wynikÃłw oraz popularyzacja partycypacji jako
przedmiotu badaÅ„ i kierunku studiÃłw,
- prowadzenie
kampanii promujÄ…cej partycypacjÄ™ i osiÄ…gniÄ™cia samorzÄ…dÃłw uczestniczÄ…cych w projekcie.
â€žDecydujmy
razemâ€• to realizacja szeregu konkretnych zadaÅ„ w stu oÅ›miu jednostkach samorzÄ…dowych
z uÅźyciem metod partycypacyjnych, potencjaÅ‚u lokalnych struktur i liderÃłw oraz
z uwzglÄ™dnieniem lokalnych tradycji, zasobÃłw, uwarunkowaÅ„ demograficznych i
historycznych. Rezultaty tych dziaÅ‚aÅ„ stanÄ… siÄ™ przedmiotem upowszechniania i
promocji.
â€žDecydujmy
razemâ€• jest projektemÂ systemowy
realizowany w latach 2010-2014 w ramach Programu Operacyjnego KapitaÅ‚ Ludzki
przez partnerstwo siedmiu podmiotÃłw. Liderem partnerstwa jest Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego.
Na
poziomie samorzÄ…du lokalnego w ramach programu przewidziano:
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- bezpÅ‚atne
szkolenia dla wskazanych przez JST animatorÃłw partycypacji (piÄ™Ä‡ trzydniowych
szkoleÅ„ w 2011 r.,) podczas ktÃłrych uzyskajÄ… praktycznÄ… wiedzÄ™ w zakresie
prowadzenia konsultacji spoÅ‚ecznych,
- wsparcie przy
tworzeniu grupy lokalnych animatorÃłw spoÅ‚ecznych LAS â€“ grupy 4/5 osÃłb zÅ‚oÅźonej
zÂ przedstawicieli samorzÄ…du i liderÃłw
lokalnej spoÅ‚ecznoÅ›ci, ktÃłre po przeszkoleniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y aktywnie uczestniczyÄ‡
w konsultacjach spoÅ‚ecznych przeprowadzanych przez JST,
- dofinansowanie
cyklu seminariÃłw i warsztatÃłw konsultacyjnych organizowanych przy opracowaniu
wybranych przez JST polityk/programÃłw/strategii z obszaru rozwoju lokalnego,
- wparcieÂ konsultanta ds. partycypacji spoÅ‚ecznej.
GÅ‚Ãłwne
obciÄ…Åźenie samorzÄ…du, deklarujÄ…cego udziaÅ‚ w projekcie zwiÄ…zane jest z wytypowaniem
jednego urzÄ™dnika, ktÃłry peÅ‚niÅ‚by role animatora lokalnego i uczestniczyÅ‚ w cyklu
bezpÅ‚atnych szkoleÅ„.Â Podczas nich
zdobyÅ‚by wiedzÄ™, dziÄ™ki ktÃłrej mÃłgÅ‚by prowadziÄ‡ w sposÃłb profesjonalny
wszelkiego rodzaju konsultacje spoÅ‚eczne, niezbÄ™dne do wÅ‚aÅ›ciwego, zgodnego z
obowiÄ…zujÄ…cym standardamiÂ zarzÄ…dzania
strategicznego i operacyjnego jednostki samorzÄ…du terytorialnego.
WziÄ™cie
udziaÅ‚u w projekcie to moÅźliwoÅ›Ä‡ stworzenia w gminie sytemu konsultacji
spoÅ‚ecznych przy opracowywaniu dokumentÃłw strategicznych/programÃłw sektorowych.
Ze strony urzÄ™du gminy uczestnikami projektu mogÅ‚yby byÄ‡ osoby odpowiedzialne
za komunikacjÄ™ spoÅ‚ecznÄ…/promocjÄ™, planowanie strategiczne lub wspÃłÅ‚pracÄ™ z
organizacjami pozarzÄ…dowymi.Â Â

http://www.forumzielonka.org.pl

Kreator PDF

Utworzono 17 October, 2018, 11:35

