ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM
CZY PARTYCYPACJA SIĘ OPŁACA?
JAK BUDOWAĆ KAPITAŁ SPOŁECZNY I LEPSZĄ JAKOŚĆ ŻYCIA PRZEZ PARTYCYPACJĘ.
Partycypacja publiczna nie jest tylko piękną, oderwaną od rzeczywistości ideą. Zmiana starych,
skostniałych nawyków w relacjach między władzą i obywatelami - na bardziej partnerskie praktyki,
przynosi konkretną wartość dodaną: lepszą znajomość lokalnych zasobów i lepsze zarządzanie nimi,
lepsze układanie priorytetów w planowaniu, większą jakość życia mieszkańców dzięki temu, że mają
wpływ na kształt wspólnej przestrzeni. Zagadnieniom wartości dodanej i rozlicznych korzyści
z partycypacji poświęcimy webinarium „Czy partycypacja się opłaca?”.
Webinarium będzie ilustrowane konkretnymi przykładami z samorządów, które pracowały w projekcie
„Decydujmy razem” w dwóch równoległych ścieżkach: ścieżce metodycznej FRDL i ścieżce metodycznej
CAL.
Tematyka webinarium:
Uczestnicy i uczestniczki webinarium:
•

Nauczą się diagnozować dojrzałość do partycypacji w swoim środowisku, oraz różnych metod
budowania kultury partycypacji, w taki sposób, aby nie była ona tylko jakimś projektem,
pojedynczym wydarzeniem, ale stałą praktyką; podejmą też refleksję nad tym, jak łączyć projekty
partycypacyjne z innymi lokalnymi projektami rozwojowymi, aby nie były one oderwane od życia.

•

Nauczą się umiejętnie zarządzać zróżnicowanymi oczekiwaniami różnych stron procesu partycypacji
(władze, lokalni liderzy grup obywatelskich, NGO, biznes).

•

Na podstawie case studies z projektu „Decydujmy razem”, zapoznają się z kwestią roli przywództwa
i animacji lokalnej w zakresie partycypacji; dowiedzą się, jak ułożyć relacje między animatorem,
liderem procesu, władzami i obywatelami.

•

Nauczą się, jak policzyć społeczny zwrot z inwestycji w partycypację publiczną oraz wyliczać wartość
dodaną partycypacji (społecznej i ekonomicznej), na podstawie przykładów z projektu „Decydujmy
razem” .

•

Zapoznają się z „Licznikiem partycypacji” oraz elementami monitoringu i ewaluacji tych procesów.

•

zapoznają się z najlepszymi praktykami i przykładami pochodzącymi z dwóch ścieżek metodycznych,
zgodnie z którymi był realizowany projekt „Decydujmy razem”: ścieżki CAL i ścieżki FRDL.

•

Otrzymają informację o narzędziach, podręcznikach, i doradcach, aby lepiej przygotować się do
codziennych zmagań związanych z procesem partycypacji.

Dla kogo:
Webinarium jest adresowane do wszystkich, a szczególnie przedstawicieli samorządów, liderów grup
obywatelskich i NGO, zainteresowanych rozwijaniem partycypacyjnych procesów w swoich
miejscowościach.
Kiedy: 9 czerwca 2014, 14.00-15.30
Czas trwania: 1,5 godziny
Maksymalna ilość uczestniczek i uczestników: 25
Warunki techniczne:
komputer stacjonarny lub laptop z dostępem do Internetu. Łącze o przepustowości 256 kbps.
Rejestracja: https://decydujmyrazem.clickwebinar.pl/Czy_partycypacja_sie_oplaca/register?lang=pl
Udział w webinarium jest bezpłatny.

Prowadzenie:
Maria Rogaczewska, socjolog, asystent z Centrum Wyzwań
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się
w badaniach z zakresu socjologii religii, społeczeństwa obywatelskiego,
przemian więzi społecznych, rozwoju wspólnot lokalnych. Prowadzi też
badania jakościowe, ewaluacyjne i pracuje jako analityk na zlecenie
instytucji publicznych i pozarządowych, między innymi dla Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia „Szkoła Liderów”,
Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Instytutu Spraw
Publicznych, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskiej Fundacji
Dzieci i Młodzieży, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Jako trenerka zajmuje się także szkoleniami i doradztwem
z zakresu diagnozy środowiska lokalnego i budowania lokalnych strategii rozwoju. Współtwórczyni Projektu
Społecznego 2012. Przez kilka lat współpracowała z projektem rozwoju partycypacji "Decydujmy Razem"
jako ekspert i trenerka animatorów partycypacji, oraz autorka podręczników w tym projekcie.

