
Podsumowanie projektu partnerskiego

„Aktywnie konsultujemy „Aktywnie konsultujemy 

– lepiej współpracujemy”

Poddziałanie 5.4.2 POKL

Człowiek – najlepsza inwestycja



Realizatorzy projektu:

Lider

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 

Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator 

Przedsiębiorczości”

Partner

Powiat Świecki



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowę nr UDA-POKL.05.04.02-00-F35/13 zawarto 
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej 

w dniu 25 września 2013r.w dniu 25 września 2013r.

Priorytet V Dobre rządzenie

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.



Cel projektu - osiągnięty

„Wzmocnienie mechanizmów 

konsultacyjnych i współpracy konsultacyjnych i współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego (jst)

z organizacjami pozarządowymi (ngo)

z obszaru powiatu świeckiego.”



Beneficjenci projektu:

- jednostki samorządu terytorialnego - 12

- organizacje pozarządowe - 43

W ramach projektu W ramach projektu 

zagwarantowaliśmy bezpłatnie:

� warsztaty wyjazdowe 

� wsparcie doradcze

� opracowanie planów konsultacji społecznych dla każdej jst

� koordynację konsultacji społecznych na platformie on-line utworzonej



WARSZTATY

od 30 listopada 2013r. do 13 kwietnia 2014r. zorganizowano:

� 8 warsztatów w trybie zjazdu weekendowego (po 2 dni, 16 h )

� w 2013 roku 1 zjazd, w 2014 roku 7 zjazdów dla 8 grup składających się z przedstawicieli NGO i JST –� w 2013 roku 1 zjazd, w 2014 roku 7 zjazdów dla 8 grup składających się z przedstawicieli NGO i JST –

142 K i M

Każdy uczestnik projektu otrzymał bezpłatnie materiały warsztatowe, pełne wyżywienie oraz dla

zainteresowanych nocleg ze śniadaniem.

Przeprowadzono ewaluację wsparcia warsztatowego.

Udział w warsztatach potwierdzony został 

„certyfikatem ukończenia warsztatów”



DORADZTWO

� wsparcie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

i jednostek samorządowych, którzy ukończyli warsztatyi jednostek samorządowych, którzy ukończyli warsztaty

� w okresie od grudnia 2013r. do maja 2014r.

� forma: telefoniczna, grupowe, indywidualne

� potwierdzone kartami wsparcia doradczego

� zrealizowano 109 godzin, dla 142 K i M z 12 jst i 43 ngo



KONSULTACJE SPOŁECZNE

Utworzona została platforma do konsultacji on-line na stronie Lidera www.inkubator.com.pl

Dla każdej JST wykonany został indywidualny plan konsultacji dokumentów publicznych - 12

Podczas wdrażania konsultacji wykorzystywane były techniki i narzędzia wypracowane na warsztatach.

W okresie od kwietnia do czerwca 2014r. przeprowadzono 25 konsultacji dokumentów publicznych

pozyskanych z 12 jst z powiatu świeckiego.



PUBLIKACJA

Wyniki wszystkich działań zostały przedstawione w publikacji, która stanowi źródło wiedzy i

doświadczeń niezbędnych do aktywnego konsultowania oraz wypracowanych technik i narzędzi

konsultacyjnych, które zapewnią efektywną współpracę ngo z jst w przyszłości.

Publikacja dostępna jest na stronach internetowych 

Lidera www.inkubator.com.pl oraz Partnera www.csw.pl

Dystrybucja bezpłatna.



Dziękuję za uwagę

Katarzyna Lipowiec - koordynator projektu

Biuro projektuBiuro projektu

ul. Chmielniki 2b, Świecie

tel./fax. 52 33-12-868

www.inkubator.com.pl

www.csw.pl


