OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO
PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI
SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU
FUNKCJONALNEGO „BLISKO KRAKOWA”
- w ramach projektu „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany
rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”

Program spotkania
•
•

•

•

•
•
•

Przywitanie uczestników, prezentacja programu sesji oraz zakładanych rezultatów
prac warsztatowych.
Przedstawienie założeń Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata
2011-2020 „Małopolska 2020” oraz Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru
Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” w zakresie kształtowania i rozwoju aktywności
obywatelskiej oraz wzmacniania kapitału społecznego.
Przedstawienie ostatecznych, zweryfikowanych pomiędzy sesjami strategicznymi
i zrangowanych wyników analizy SWOT w zakresie współpracy samorządu
z sektorem pozarządowym oraz aktywizacji i partycypacji społecznej.
Analiza wyzwań rozwojowych dla obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”
w zakresie współpracy samorządu z sektorem pozarządowym oraz aktywizacji
i partycypacji społecznej.
Wstępne określenie kierunków działań w ramach Zintegrowanego Programu
Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na obszarze funkcjonalnym.
Prezentacja i podsumowanie wyników prac warsztatowych, dyskusja na forum.
Podsumowanie sesji.
Lunch.

Zintegrowany Program Aktywizacji i Partycypacji
Społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego
•

Zakres działania:
•

Opracowanie diagnozy w zakresie partycypacji i aktywności społecznej
na terenie obszaru funkcjonalnego;

•

Przeprowadzenie analizy zasobów własnych i otoczenia (analiza SWOT)
dla obszaru współpracy samorządu z sektorem pozarządowym oraz
aktywizacji i partycypacji społecznej, a także określenie wizji i misji
w tym zakresie - sesje strategiczne z udziałem Konwentu
Strategicznego;

•

Opracowanie planu operacyjnego Zintegrowanego Programu Aktywizacji
i Partycypacji Społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego
- sesje strategiczne z udziałem Konwentu Strategicznego;

•

Określenie
systemu
oraz aktualizacji.

monitorowania

i

ewaluacji

programu

Dokumentacja projektowo-techniczna dla ZPAiPS
•

Mapa aktywności organizacji pozarządowych, działających na terenie obszaru
funkcjonalnego „Blisko Krakowa”;

•

Procedura dialogu i konsultacji społecznych oraz wdrożenie jej do systemów
zarządzania JST na terenie obszaru funkcjonalnego;

•

Zasady współpracy z organizacjami społecznymi w realizacji zadań publicznych
oraz wdrożenie ich do systemów zarządzania JST na terenie obszaru
funkcjonalnego;

•

Subregionalny System Analiz Samorządowych (narzędzie gromadzenia danych
do analiz społeczno-gospodarczych obszaru funkcjonalnego).

Założenia Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011-2020 w ramach
obszaru aktywizacji i partycypacji społecznej

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego
na lata 2011-2020 – „Małopolska 2020”
•

Obszary polityki rozwoju województwa:
1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI.
2. Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego.
3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej.
4. Krakowski obszar metropolitalny i inne
subregiony.
5. Rozwój miast i terenów wiejskich.

6. Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne
i społeczne.
7. Zarządzanie rozwojem województwa.

Zarządzanie rozwojem województwa
•

Cel strategiczny

•

Efektywnie zarządzane województwo, którego rozwój oparty jest
na współpracy i mobilizowaniu zasobów

•

Cele operacyjne:
7.1 Sprawny system zarządzania strategicznego województwem;
7.2 Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej oraz
wzmacnianie kapitału społecznego;
7.3 Rozwój współpracy terytorialnej;
7.4 Budowa i promocja marki Małopolska na arenie krajowej oraz
międzynarodowej.

7.2 Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej
oraz wzmacnianie kapitału społecznego
•
•

•

•

7.2.1 Kształtowanie i wzmacnianie tożsamości regionalnej, w tym wartości
rodzinnych.
7.2.2 Kształtowanie, wzmacnianie i promocja aktywności obywatelskiej oraz
partycypacji społecznej mieszkańców regionu, w tym edukacja obywatelska dzieci
i młodzieży.
7.2.3 Efektywny system współpracy z sektorem pozarządowym, uwzględniający
przede wszystkim:
• rozwój współpracy międzysektorowej w obszarze rozwoju regionalnego
i lokalnego w oparciu o ustalone standardy realizacji zadań publicznych;
• wspieranie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz integracji
sektorowej organizacji pozarządowych;
• wspieranie rozwoju i upowszechnianie wolontariatu;
• upowszechnianie partnerstwa publiczno-społecznego oraz promocja dobrych
praktyk.
7.2.4 Partnerskie współdziałanie z mediami lokalnymi i regionalnymi.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru
Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I KAPITAŁ SPOŁECZNY
Cel strategiczny: Spójność wewnętrzna obszaru funkcjonalnego, bazująca na zaangażowaniu
i partycypacji społecznej, zapewniająca dostęp do usług publicznych wysokiej jakości
Cel operacyjny 4.2 Wspieranie aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej
mieszkańców

Kierunki interwencji

4.2.1

Programy / projekty strategiczne
Zintegrowany Program Aktywizacji
i Partycypacji Społecznej na terenie obszaru
funkcjonalnego

Edukacja
i
promocja
aktywności
Budżety partycypacyjne np. w oparciu
obywatelskiej mieszkańców.
o fundusze sołeckie
Program Promocji Wolontariatu

Zasady współpracy z organizacjami
Wdrożenie
efektywnego
systemu społecznymi w realizacji zadań publicznych na
współpracy administracji z sektorem terenie obszaru funkcjonalnego
4.2.2
pozarządowym oraz innymi formami Mapa aktywności organizacji pozarządowych,
inicjatyw społecznych.
działających na terenie obszaru
funkcjonalnego

SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I KAPITAŁ SPOŁECZNY
Cel strategiczny: Spójność wewnętrzna obszaru funkcjonalnego, bazująca na zaangażowaniu
i partycypacji społecznej, zapewniająca dostęp do usług publicznych wysokiej jakości
Cel operacyjny 4.2 Wspieranie aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej
mieszkańców

Kierunki interwencji

4.2.3

Programy / projekty strategiczne

Doskonalenie procedur informowania Procedura dialogu i konsultacji społecznych
i konsultacji społecznych.
na terenie obszaru funkcjonalnego

Wsparcie merytoryczne, organizacyjne
i finansowe organizacji pozarządowych Podkrakowskie Centrum Wsparcia Aktywności
4.2.3
oraz
innych
form
inicjatyw Obywatelskiej
społecznych.

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Cel strategiczny: Partnerskie zarządzanie sprawami publicznymi,
wykorzystujące nowoczesne instrumenty prowadzenia polityki rozwoju
Cel operacyjny 5.1 Wdrażanie nowoczesnych instrumentów zarządzania publicznego

Kierunki interwencji

5.1.4

Programy / projekty strategiczne
Zintegrowany Program Aktywizacji
i Partycypacji Społecznej na terenie obszaru
funkcjonalnego

Wdrożenie mechanizmów i procedur Budżety partycypacyjne np. w oparciu
partycypacji - włączanie mieszkańców o fundusze sołeckie
w
proces
zarządzania
sprawami
Współpraca jednostek gminnych
publicznymi.
z organizacjami pozarządowymi
Procedura dialogu i konsultacji społecznych
na terenie obszaru funkcjonalnego

Zrangowane wyniki analizy SWOT dla OF
„Blisko Krakowa” w zakresie współpracy
samorządu z sektorem pozarządowym oraz
aktywizacji i partycypacji społecznej

Rangowanie przez członków Konwentu Strategicznego

Czynniki, mające kluczowy wpływ na rozwój
Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”
ATUTY
Liderzy lokalni, prowadzący organizacje
pozarządowe, z kompetencjami
eksperckimi w danej dziedzinie
Lokalność organizacji pozarządowych dobre rozpoznanie problemów wspólnot
lokalnych, osadzenie w konkretnych
potrzebach społecznych
Zakorzenienie organizacji w tradycjach
lokalnych, silna tożsamość (historia
wspólnot lokalnych, miejscowości, znane
osoby, kultura lokalna, itp.)

SŁABOŚCI
Niski poziom profesjonalizacji działalności
prowadzonej przez organizacje, brak
przygotowania organizacji do formalnego
(proceduralnego) działania
Brak wiedzy, doświadczeń oraz przygotowania do
współpracy międzysektorowej (brak znajomości
mechanizmów i możliwości współpracy zarówno
przez samorząd, jak i przez organizacje
pozarządowe)
Duża biurokratyzacja w kontaktach samorządu
z organizacjami pozarządowymi – także
w zakresie pozyskiwania środków
Niskie kompetencje organizacyjno-prawne,
zarządcze i komunikacyjne wśród członków
organizacji, braki kompetencji w zakresie
„zarządzania zasobami ludzkimi
Nieznajomość ze strony organizacji
pozarządowych procedur ubiegania się o środki
budżetowe
Duża zależność organizacji od jednej osoby,
jej lidera, brak zastępowalności liderów
w organizacjach – uśpienie wielu organizacji
w sytuacji braku lidera

Czynniki, mające kluczowy wpływ na rozwój
Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

SZANSE

ZAGROŻENIA

Systemowa edukacja obywatelska
od najmłodszych lat, w tym ukierunkowana
na kształtowanie postaw obywatelskich
Stosunkowo mała aktywność społeczna, słabe
i uświadamianie organizacyjno-prawnych zaangażowanie ludzi (mieszkańców) do działania
aspektów funkcjonowania organizacji
pozarządowych
Słaba wiedza i świadomość ludzi zakładających
Pokazywanie dobrych praktyk od szczebla
organizacje pozarządowe, co do procedur
lokalnego po krajowy
prawnych i innych
Nastawienie wszystkich sektorów na dialog Skomplikowane procedury prawne i niestałość
i porozumienie
prawa

Wykorzystanie form elektronicznych
(w tym mediów społecznościowych)
w zakresie komunikacji i promocji działań
organizacji pozarządowych

Słabość finansowa sektora pozarządowego
w Polsce, bardzo mały odsetek organizacji
pozarządowych, prowadzących działalność
gospodarczą, niewielka dywersyfikacja źródeł
finansowania, niskie kompetencje w zakresie
pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Zrangowane wyniki analizy SWOT dla OF
„Blisko Krakowa” w zakresie współpracy
samorządu z sektorem pozarządowym oraz
aktywizacji i partycypacji społecznej

Rangowanie eksperckie

Czynniki, mające kluczowy wpływ na rozwój
Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”
ATUTY
Lokalność organizacji pozarządowych dobre rozpoznanie problemów wspólnot
lokalnych, osadzenie w konkretnych
potrzebach społecznych
Zakorzenienie organizacji w tradycjach
lokalnych, silna tożsamość (historia
wspólnot lokalnych, miejscowości, znane
osoby, kultura lokalna, itp.)
Akceptacja społeczna organizacji
pozarządowych i ich działalności na terenie
obszaru funkcjonalnego

Brak anonimowości i silne więzy społeczne
(w szczególności w odniesieniu do
środowisk wiejskich)

SŁABOŚCI
Słaba aktywność organizacji w zakresie
partycypacji, reagowania na zaproszenia gmin
do współpracy (niska frekwencja na spotkaniach,
w badaniach, itp.)

Czynniki, mające kluczowy wpływ na rozwój
Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”
SZANSE
Rosnąca świadomość obywatelska

ZAGROŻENIA
Stosunkowo mała aktywność społeczna, słabe
zaangażowanie ludzi (mieszkańców) do działania

Systemowa edukacja obywatelska
Zdarzająca się jeszcze nieufność społeczna do
od najmłodszych lat, w tym ukierunkowana
organizacji pozarządowych i ich działań
na kształtowanie postaw obywatelskich
(postrzeganie organizacji przez pryzmat
i uświadamianie organizacyjno-prawnych
„załatwiania” interesów wąskiej grupy osób lub
aspektów funkcjonowania organizacji
swoich)
pozarządowych
Promocja i organizacja wolontariatu oraz
zaangażowania społecznego na terenie
obszaru funkcjonalnego („branie spraw
w swoje ręce” przez mieszkańców)

Niedostatecznie realizowana edukacja
obywatelska w kraju – zagrożenie dla przyszłości
całego sektora
Niski kapitał społeczny (niski poziom zaufania
społecznego)

• Analiza
wyzwań
rozwojowych
dla
obszaru
funkcjonalnego „Blisko Krakowa” w zakresie współpracy
samorządu z sektorem pozarządowym oraz aktywizacji
i partycypacji społecznej
• Wstępne określenie kierunków działań w ramach
Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji
Społecznej na obszarze funkcjonalnym
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