
 

 

OFERTA DLA ZACHODNIOPOMORSKICH SAMORZĄDÓW 

w zakresie wsparcia działalności i tworzenia zespołów dialogu obywatelskiego 

 
 
Pracownia prowadzi obecnie 
działania służące wzmacnianiu 
współpracy między administracją 
samorządową i organizacjami 
pozarządowymi oraz 
mieszkańcami/kami poprzez 
wsparcie funkcjonowania bądź 
pomoc w tworzeniu  zespołów 
dialogu obywatelskiego. 
 
 

I. 
Wsparcie doradcze i szkoleniowe kierowane jest do działających w samorządach 
Pomorza Zachodniego zespołów, tj.: 
     młodzieżowych rad gminy, 
     rad seniorów, 
     rad działalności pożytku publicznego. 
 

Dla członków i członkiń rad oferujemy dwojaką formę wsparcia:   
     tzw. "pogotowie doradcze": każda z osób wchodząca w skład rady może 
skontaktować się z naszym doradcą i uzyskać odpowiedź na swoje pytania / 
wątpliwości związane m.in. z: funkcjonowaniem rady, podstaw formalno-prawnych, 
współpracą z samorządem, z mediami itp. Istotą tej formy pomocy jest szybkość jej 
udzielenia i w miarę prosty i jednoznaczny problem do rozwiązania. 
     wsparcie merytoryczne dla całej lub części rady. Wsparcie może dotyczyć np.: 

 planowania działalności rady na określony czas (tworzenie planu pracy), 
 analizy statutu/regulaminu rady i wypracowanie propozycji zmian, 
 zaplanowania udziału rady w konsultacjach konkretnych dokumentów, 
 przeprowadzenia warsztatów z zakresu np.: formalnych możliwości 

funkcjonowania rady; komunikacji w radzie; sposobów współpracy  
z samorządem; diagnozowania potrzeb lokalnej społeczności senioralnej; 
kontaktów z mediami; promocji działalności rady i in., które wiążą się  
z funkcjonowaniem rady, 

 zaplanowania i pomocy w przeprowadzeniu konkretnego wydarzenia/akcji  
z udziałem rady, np. rozmowy z władzami lokalnymi o nowych zadaniach 
rady; partnerstwo z innymi podmiotami; spotkanie z organizacjami 
senioralnymi dotyczące ustalenia wspólnych stanowisk i inne, wynikające  
z potrzeb rady. 



 

 

O ile "pogotowie doradcze" przewiduje głównie formę kontaktu zdalnego 
(telefon, e-mail) to w przypadku wsparcia merytorycznego możliwy jest przyjazd 
specjalisty do miejsca funkcjonowania danej rady bądź miejsca, w którym 
organizowane będzie konkretne wydarzenie objęte wsparciem, na terenie 
całego województwa zachodniopomorskiego. 
 
 

II. 
Wsparcie animacyjne dla samorządów, w których planowane jest powołanie 
któregoś z wymienionych wyżej rodzajów zespołu. 
 
Wsparcie może obejmować w szczególności: 
     analizę zasobów i oczekiwań środowiska lokalnego, 
     pomoc w partycypacyjnym tworzeniu zasad działania nowego zespołu, 
     ustalenie zasad naboru do zespołu. 
 
 
 
Przedstawiona wyżej oferta jest bezpłatna i może być realizowana do końca 
bieżącego roku. 
 
Kontakt:  
Łukasz Cieśliński, tel.: 609 144 511, lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl 
 
 
 
 

 


