ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM
PARTYCYPACJA KROK PO KROKU - OD DIAGNOZY, PRZEZ DZIAŁANIA, MONITORING I EWALUACJĘ.
Partycypacja to piękna idea, ale w jaki sposób przełożyć ją na rzeczywistość? W którym
momencie mieszkańcy mogą włączyć się do decydowania o losach swojej miejscowości? Jak
zainicjować działania partycypacyjne? Jak zaplanować i uporządkować ten proces, aby nie stał
się jednorazowym bądź chaotycznym przedsięwzięciem? Zagadnieniom tym poświęcimy
webinarium „Partycypacja krok po kroku”.

Tematyka webinarium:
Uczestnicy i uczestniczki webinarium:
•

Poznają narzędzie do diagnozowania i planowania partycypacji - schemat drabiny
partycypacji: od informowania mieszkańców o podejmowanych decyzjach (jako warunek
partycypacji) do miejsca na inicjatywy oddolne.

•

Dowiedzą się, jakie są różne etapy procesu procesu partycypacyjnego: etap wstępnego
przygotowania – etap diagnozy – etap planowania, w tym określania priorytetów, celów
oraz działań – etap wdrażania i realizacji działań – etap monitoringu i ewaluacji.

•

Poznają w jaki sposób każdy z tych etapów można przeprowadzać partycypacyjnie na
podstawie inspirujących przykładów.

Dla kogo:
Webinarium jest adresowane do wszystkich osób, zainteresowanych rozwijaniem partycypacyjnych
procesów w swoich miejscowościach.
Kiedy: 16 czerwca 2014, 15.00-16.30
Czas trwania: 1,5 godziny
Maksymalna ilość uczestników i uczestniczek: 25

Warunki techniczne:
komputer stacjonarny lub laptop z dostępem do Internetu. Łącze o przepustowości 256 kbps.

Rejestracja:
https://decydujmyrazem.clickwebinar.pl/Partycypacja_publiczna_krok_po_kroku/register?lang=pl

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Prowadzenie:
Magdalena Chustecka - z wykształcenia socjolożka, absolwentka
Stosowanych Nauk Społecznych UW. Z praktyki i pasji - działaczka
społeczna od 15 lat zaangażowana w realizację projektów
społecznych m.in. w obszarze rozwijania partycypacji społecznej
oraz zwiększania przejrzystości w samorządach lokalnych.
W Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich była
odpowiedzialna za program rozwoju sieci Lokalnych Grup
Obywatelskich. Trenerka specjalizująca się w tematyce
angażowania mieszkańców w działania lokalne, diagnozy
problemów i potrzeb społeczności lokalnej, wprowadzania zmiany społecznej, narzędzi
obywatelskiej gminy. Moderatorka warsztatów konsultacyjnych i spotkań organizowanych
w ramach budżetów partycypacyjnych. Edukatorka w projekcie „Decydujmy razem".
Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.
Jest członkinią dwóch organizacji, zajmujących się podnoszeniem standardów pracy trenerek
i trenerów: Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarządowych.
Współpracowała m.in. z Fundacją Fundusz Współpracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej.

