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CO UZNAJEMY ZA 
„POLITYKĘ LOKALNĄ”?

PARTYCYPACJA NA 
POZIOMIE LOKALNYM

REKOMENDACJE DLA 
DZIAŁAŃ/PROJEKTÓW, 
WASZE PROPOZYCJE, 
CIEKAWE ROZWIĄZANIA



Część 1

POLITYKI 
LOKALNE, 

CZYLI CO 
KONKRETNIE?



POLITYKI LOKALNE TO:

Działalność władz lokalnych 
w dziedzinie społecznej, gospodarczej 
i kulturalnej w warunkach permanentnej 
gry o zasoby, zmierzająca do znalezienia 
optymalnych sposobów ich redystrybucji.

Określenie zakresu, sposobów i standardów 
wykonywania zadań dla zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty.



Każdy z Nas funkcjonuje 
w różnych grupach społecznych 
tworzących razem określone wspólnoty 
lokalne.

Napiszcie na czacie: 
z jakimi politykami lokalnymi
macie do czynienia na co dzień, 
funkcjonując w tych grupach?

ĆWICZENIE



POLITYK LOKALNYCH MOŻE BYĆ TAK 

WIELE, JAK WIELE JEST SFER ŻYCIA 

NASZEJ WSPÓLNOTY LOKALNEJ



NA JAKĄ POLITYKĘ LOKALNĄ CHCEMY 

WPŁYNĄĆ I DLACZEGO?

LOKALNOŚĆ OKREŚLONA GRANICAMI 

OBSZARU NA KTÓRYM DZIAŁAMY

JAKIE ZBIOROWE POTRZEBY 

ROZWIĄZUJEMY?

WAŻNE DLA PROJEKTÓW (1)



Kto zarządza tymi politykami lokalnymi?

Czego oczekujemy jako osoby 
odbierające usługi świadczone 
w ramach polityk lokalnych?

ĆWICZENIE (CD.)



KTO MA KOMPETENCJE DO REALIZACJI 

DANEJ POLITYKI LOKALNEJ Z PRAWNEGO 

PUNKTU WIDZENIA?

CZY ZNAMY OGRANICZENIA REALIZATORA 

POLITYKI LOKALNEJ?

PRAWO – FINANSE – POTRZEBY

WSPÓŁPRACA

WAŻNE DLA PROJEKTÓW (2)



Polityki lokalne 
to zestawy założeń, 
przepisów i działań, 
za pomocą których 
odpowiednie organy 
administracji (na szczeblu 
lokalnym będzie to 
gł. samorząd gminny 
i powiatowy) kształtują 
nasze bezpośrednie 
otoczenie i wpływają na 
naszą jakość życia.



Każda z polityk lokalnych wiąże się 
z usługami dostarczanymi 
członkom naszej wspólnoty 
lokalnej, które wpływają na naszą 
jakość życia.

Bez PARTYCYPACJI samych 
zainteresowanych niemożliwym jest 
dostarczanie usług 
odpowiadających ich potrzebom.



Część 2

PARTYCYPACJA 
MIESZKANEK 
I MIESZKAŃCÓW, 

CZYLI KTO 
KONKRETNIE ?



PARTYCYPACJA TO: 

Udział jednostek w działaniach zbiorowych 
podejmowanych 
w społecznościach do których przynależą lub 
w których żyją na co dzień (partycypacja 
społeczna).

Nieco różna od partycypacji publicznej



PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA POZIOMIE 

LOKALNYM – W NASZYCH WSPÓLNOTACH 

LOKALNYCH

PARTYCYPACJA UKIERUNKOWANA NA 

POLITYKI LOKALNE – NASZE ŻYCIE 

CODZIENNE

WAŻNE DLA PROJEKTÓW (3)



Czterostopniowy proces uczestnictwa 

w kształtowaniu polityk lokalnych – jak 

włączamy się w procesy lokalne:

1. INFORMUJEMY

2. KONSULTUJEMY/KONTROLUJEMY

3. WSPÓŁAUTORSTWO

4. REALIZUJEMY



Część 3

REKOMENDACJE DLA 

DZIAŁAŃ/PROJEKTÓW

WASZE PROPOZYCJE

CIEKAWE ROZWIĄZANIA



PROJEKTY POWINNY 
PRZYCZYNIĆ SIĘ DO:

 zwiększenia partycypacji 
w kształtowaniu polityk lokalnych

 wypracowania dobrych praktyk 
w relacjach między sektorem 
publicznym i społecznym 
(w zakresie kształtowania 
poszczególnych polityk lokalnych)



 wypracowania właściwych dla 
danej społeczności modeli polityk 
lokalnych (realizacyjnie i wdrożenie 
ich w życie)

 poprawy jakości i efektywności 
usług publicznych (świadczonych 
wspólnocie lokalnej w ramach 
konkretnych polityk lokalnych)

PROJEKTY POWINNY 
PRZYCZYNIĆ SIĘ DO:



 rzetelnego monitorowania 
i analizowania potrzeb różnych grup 
mieszkanek i mieszkańców 
(w odniesieniu do aktualnie 
prowadzonych polityk lokalnych)

 zwiększenia bezpośredniego
zaangażowania mieszkanek 
i mieszkańców w realizację polityk 
lokalnych

PROJEKTY POWINNY 
PRZYCZYNIĆ SIĘ DO:



Oceńmy razem kilka propozycji 
projektowych pod kątem ich zbieżności 
z tematem o znaczeniu szczególnym:

Partycypacja mieszkanek 
i mieszkańców w kształtowaniu polityk 
lokalnych.

Napiszcie na czacie!

ĆWICZENIE



DOBRY START –

organizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjno-uzupełniających 

dla uczniów klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Dąbrowie 

w gminie Górki we współpracy z emerytowanymi nauczycielami 

z lokalnej Rady Seniorów.



DOBRY START –

organizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjno-uzupełniających 

dla uczniów klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Dąbrowie 

w gminie Górki we współpracy z emerytowanymi nauczycielami 

z lokalnej Rady Seniorów.



AKADEMIA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW SPOŁECZNYCH 

MAŁOPOLSKI –

ToT z zakresu metod aktywizowania społeczności lokalnych.



AKADEMIA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW SPOŁECZNYCH 

MAŁOPOLSKI –

ToT z zakresu metod aktywizowania społeczności lokalnych.



GÓRKI – MIASTO BEZ BARIER -

Współpraca sektorowa samorządu miasta Górki i lokalnych 

organizacji pozarządowych w zakresie identyfikacji miejsc 

stanowiących bariery dla poruszania się osób z niższym 

poziomem mobilności wraz z opracowaniem programu ich 

likwidacji.



GÓRKI – MIASTO BEZ BARIER -

Współpraca sektorowa samorządu miasta Górki i lokalnych 

organizacji pozarządowych w zakresie identyfikacji miejsc 
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Opracowanie lokalnego systemu sąsiedzkich 

usług opiekuńczych i wytchnieniowych

w miejscowości Zagaje w gminie Górki.



Opracowanie lokalnego systemu sąsiedzkich 

usług opiekuńczych i wytchnieniowych

w miejscowości Zagaje w gminie Górki.

?



Weryfikacja i aktualizacja statutu organizacji ABC, 

wraz ze zwiększeniem poziomu jawności działań 

oraz opracowanie nowej strategii funkcjonowania 

do 2030 roku we współpracy z partnerami lokalnymi.



Weryfikacja i aktualizacja statutu organizacji ABC, 

wraz ze zwiększeniem poziomu jawności działań 

oraz opracowanie nowej strategii funkcjonowania 

do 2030 roku we współpracy z partnerami lokalnymi.



Badanie wśród społeczności lokalnej gminy Górki, 

w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz ich 

rodziców, preferencji co do dostępnych dyscyplin 

w lokalnych klubach sportowych.



Badanie wśród społeczności lokalnej gminy Górki, 
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REKOMENDACJE



MOŻLIWE DZIAŁANIA 
PROJEKTOWE

Partycypacyjne 
wypracowanie 
modelu 
konkretnej 
polityki 
lokalnej  
(lub jej części)
i planu 
wdrożenia go 
w życieMOŻLIWE DZIAŁANIA 

PROJEKTOWE



MOŻLIWE DZIAŁANIA 
PROJEKTOWE

Konsultacje 
i opiniowanie 
projektów 
polityk 
lokalnych 
proponowanych 
przez władze 
lokalne, w tym 
wśród mało 
aktywnych lub 
nieobecnych 
w debacie 
publicznej grup 
mieszkańców

MOŻLIWE DZIAŁANIA 

PROJEKTOWE



MOŻLIWE DZIAŁANIA 
PROJEKTOWE

Organizacja 
kampanii 
społecznych 
w zakresie 
wyboru 
najbardziej 
oczekiwanego 
modelu 
polityki 
lokalnejMOŻLIWE DZIAŁANIA 

PROJEKTOWE



MOŻLIWE DZIAŁANIA 
PROJEKTOWE 

Inicjowanie 
i udział 
w budowie 
wieloletnich 
programów 
lokalnych 
określających 
zasady 
prowadzenia 
polityk 
lokalnychMOŻLIWE DZIAŁANIA 

PROJEKTOWE



MOŻLIWE DZIAŁANIA 
PROJEKTOWE

Kreowanie 
przestrzeni (np. 
laboratoria 
aktywności 
społecznej, centra 
aktywności lokalnej, 
przestrzenie 
internetowe 
i w mediach 
społecznych) oraz 
nowych narzędzi do 
systematycznego 
dyskutowania 
i wyrażania 
poglądów 
dotyczących polityk 
lokalnych

MOŻLIWE DZIAŁANIA 

PROJEKTOWE



MOŻLIWE DZIAŁANIA 
PROJEKTOWE

Kampanie 
społeczne na rzecz 
włączenia różnych 
grup mieszkańców 
w procesy 
planowania 
przestrzennego 
w gminach 
i dostosowywania 
przestrzeni do 
potrzeb 
mieszkańcówMOŻLIWE DZIAŁANIA 

PROJEKTOWE



Tworzenie 
mechanizmów 
diagnozowania 
i zgłaszania 
problemów oraz 
wyzwań w ramach 
istniejących 
polityk lokalnych

MOŻLIWE DZIAŁANIA 
PROJEKTOWE



Wsparcie realizacji 
określonych polityk 
lokalnych 
prowadzonych na 
mocy porozumień 
prawnych z 
jednostkami 
samorządu 
terytorialnego 
(gmina, powiat), 
nowych 
elementów/usług lub 
sposobów realizacji 
tych polityk

MOŻLIWE DZIAŁANIA 
PROJEKTOWE



• Katalog działań jest bardzo szeroki

• Podane przykłady mogą być inspiracją

• Projekty powinny jednak wpływać na 

kształt polityk lokalnych (lub znacząco 

zwiększać zaangażowanie społeczne 

w ich kreowanie)

• Powinny zawierać możliwie wiele działań, 

ułożonych w logiczną całość

• Powinny odpowiadać na potrzeby 

społeczności lokalnej



WAŻNE:

• NIGDY ZA WIELE EDUKACJI w zakresie 
polityki lokalnej którą reprezentujecie

• PRAKTYKUJCIE DIALOG I EMPATIĘ -
starajcie się ZROZUMIEĆ drugą stronę

• Bądźcie AKTYWNI w poszukiwaniu 
informacji i współpracy

• STAWIAJCIE NA WSPÓŁPRACĘ - szukajcie 
SYNERGII, umiejętnie ją prezentujcie



Samorząd 
terytorialny 

organizacje 
pozarządowe 

wspólny cel => 
zaspokojenie 
potrzeb wspólnoty 
lokalnej



Konsultacje

pt, 16 kwietnia
godz. 14.00-18.00

Zgłoszenia: 

magdalena.krasowska@frsi.org.pl

Do piątku 16.04, do godz. 10:00



Dziękuję!

Wojciech Odzimek
wojciech.odzimek@mistia.org.pl


