Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze

1. Warsztaty „badanie przez ludzi”:
 Termin – marzec, kwiecień, maj,
 2 x 3 warsztaty x 6 godzin x 25 osób,
 Każdy cykl skierowany będzie do przedstawicieli sektora publicznego i niepublicznego,
 Warsztaty dotyczyć będą edukacji, planowania strategicznego, kierunków polityki
lokalnej oraz wypracowania standardów w zakresie polityk publicznych,
 Głównymi tematami będzie diagnoza problemów lokalnych i barier instytucyjnych i organizacyjnych napotkanych przy działaniach JST-NGO.
2. Foresight subregionalny:
 Termin: marzec – sierpień,
 2 seminaria x 6 godzin,
 Identyfikacja ograniczeń, które występują w otoczeniu (stereotypy, role i ryzyka),
 Ankietowanie mieszkańców danych miejscowości dotyczących zapotrzebowania
i ograniczeń mających na celu ustalenie najważniejszych kierunków polityki lokalnej (w tym tworzenie strategii i planów rozwojowych).
3. Warsztaty tematyczne:
 Termin: kwiecień – wrzesień,
 Mają na celu aktywizację społeczeństwa poprzez wypracowanie Inicjatyw lokalnych (3 najlepsze Inicjatywy lokalne zostaną dofinansowane w ramach projektu),
 Głównymi tematami będzie edukacja oraz wypracowanie planu współpracy JST
z NGO przy realizacji Inicjatyw.
4. Panel ekspercki główny:
 Termin: wrzesień – listopad,
 2 dni x 12 osób x 6 godzin,
 Tworzenie polityk publicznych oraz prawnych możliwości współpracy w tym zakresie,
 Opracowanie standardów dotyczących możliwości tworzenia partycypacyjnej
współpracy w zakresie polityk publicznych.
5. Panel środowiskowy – stacjonarny (2 dni x 12 osób x 6 godzin) i wyjazdowy (2 dni x
20 osób x 7 godzin):
 Termin: wrzesień –listopad,
 Tematyka dotyczyć będzie głównie aspektów edukacyjnych, w tym prawnospołecznej budowy scenariuszy zmiany oraz dialogu międzysektorowego.
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6. Panel wspólny:
 25 osób x 2 dni x 6 godzin,
 Termin: wrzesień – listopad,
 Przeprowadzenie krzyżowej analizy wpływów (samorządowy i środowiskowy)
oraz możliwości standaryzacji współpracy – normy, zasady, procesy.
7. Wizyta studyjna (do innego Subregionu):
 Termin: 2015 rok,
 Skierowana jest do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych,
 Uczestnicy zaprezentują efekty, korzyści i rezultaty wypracowane w ramach projektu oraz zapoznają się z innymi inicjatywami realizowanymi przez III sektor.
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