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Panel o 21 Postulatach Samorządowych
13 września 2019 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbył się panel dyskusyjny pn. "21 Postulatów
Samorządowych" z udziałem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka - moderatora panelu, Beaty MoskalSłaniewskiej - Prezydenta Świdnicy, Jerzego Łużniaka - Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz Romana
Szełemeja - Prezydenta Wałbrzycha.
Dyskutowano o gotowych rozwiązaniach prawnych dotyczących roli samorządów w Polsce, które
sformułowano po szerokich konsultacjach z mieszkańcami małych gmin i dużych miast, z
przedstawicielami sektora pozarządowego i ze środowiskiem samorządowym. Debacie przysłuchiwali się
mieszkańcy, aktywiści, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz politycy.
Z punktu widzenia organizacji pozarządowych kluczowa jest informacja o roli i możliwościach
trzeciego sektora w funkcjonowaniu samorządu. Jak się okazuje, w samych 21 Postulatach
Samorządowych trudno doszukiwać się wzmianki o organizacjach pozarządowych, jednak wydźwięk
niektórych jest wyraźnie proobywatelski. Przykładem może być Postulat 2 - Budowa solidarnej i
otwartej społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniom czy Postulat 5 - Obowiązek
konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów
ustaw. Również wypowiedzi prezydentów miast wskazywały na ważną rolę trzeciego sektora w
funkcjonowaniu samorządu.
Więcej nt. postulatów: samorzadydlapolski.pl

O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy
we Wrocławiu - Fundusze dla niepełnosprawnych
mieszkańców regionu
Wiceprezydent Wrocławia - Renata Granowska, Dyrektor Biura ZIT WrOF - Magdalena WdowiakUrbańczyk oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprosza do udziału w Konferencji pn.: „O rzeczach
ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu - Fundusze dla niepełnosprawnych mieszkańców
regionu” która odbędzie się 1. października 2019 r. w Sali Euro na Stadionie Wrocław Al. Śląska 1 we
Wrocławiu.
Proponowane tematy: wpływ środków europejskich na sytuacje osób z niepełnosprawnościami w
obszarze ZIT WrOF na tle Województwa, sytuacja w poszczególnych Gminach ZIT WrOF, ilość
zrealizowanych projektów, aktywność NGO, opieka senioralna, najciekawsze inicjatywy/projekty
NGO/instytucji z obszaru ZIT WrOF, ﬁnansowane z funduszy europejskich skierowane do osób z
niepełnosprawnościami.

Przystąpiliśmy do wdrożenia Standardów
formalno-prawnych
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego przystąpiła do pilotażowego projektu wdrożenia
Standardów formalno-prawnych wśród organizacji pozarządowych we Wrocławiu. W ramach
standaryzacji organizacji zostaną wprowadzone trzy standardy:
1. Standard prawny;
2. Standard ﬁnansowy;
3. Standard zarządzania projektami w organizacjach pozarządowych.
Udział w procesie standaryzacji zapewnia realizację wstępnego audytu i analizę stanu wyjściowego;
szkolenia dla członków organizacji, pracowników i wolontariuszy w zakresie wymogów danego
wdrażanego standardu; opracowanie dla organizacji wymaganych dokumentów, procedur i instrukcji, w
oparciu o opracowane i aktualne dokumenty przyjęte dla danego standardu; wsparcie w działaniach
korygujących, wnioski i wytyczne do wdrażania oraz certyﬁkację standardu.
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, która funkcjonuje od czerwca 2014 r. na bieżąco dba o
podnoszenie jakości swoich działań skierowanych m.in do mieszkańców Dolnego Śląska. Udział w
projekcie standaryzacji jest kolejnym krokiem budowania profesjonalnego podmiotu w oczach
interesariuszy, w tym także dolnośląskich gmin.

Ruszyła Akademia Dobrego Moderowania
18 września 2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia III semestru Akademii Dobrego Moderowania. Podczas
zajęć uczestnicy zapoznali się z kwestiami organizacyjnymi oraz tematem "Podstawy prawne i dobre
praktyki konsultacji społecznych". Kolejne tematy jakie zaplanowano to: wystąpienia publiczne, emisja
głosu, zarządzanie konﬂiktem - część 2, funkcjonowanie Rad Osiedli we Wrocławiu, konsultacje
społeczne i współpraca z interesariuszami - część 2, wykorzystywanie technologii / narzędzi w pracy
moderatora, visual graphic czy zarządzanie wydarzeniem.
ADM to cykl jednodniowych szkoleń / warsztatów. Realizacja Akademii jest odpowiedzią na potrzeby
wskazane w dziale 3.5. Kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego w ramach Strategii rozwoju
współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022.

Budowanie silnych społeczności - słów kilka
po szkoleniu
Prezes Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, Damian Wojciech Dudała, uczestniczył w szkoleniu
organizowanym przez Fundację Rzecz Społeczna pt. "Budowanie silnych społeczności - wstęp do metody
organizowania społecznościowego" w Katowicach.
Podczas szkolenia uczestnicy rozmawiali o metodzie wsparcia aktywności obywatelskiej jaką jest
organizowanie społecznościowe (OS), kampaniach społecznych, wywieraniu presji społecznej
czy budowaniu silnej społecznej organizacji.
Organizowanie społecznościowe to budowanie siły społeczności. Fundamentem organizowania
społecznościowego są ludzie, którzy dokonują wyboru problemu, który chcą rozwiązać, określają jakich
rozwiązań oczekują i dzięki jakim metodom osiągną zakładane cele. Organizowanie obejmuje wskazanie
osób oraz struktur, które powinny być włączone w rozwiązania, a następnie na drodze przekonywania
bądź konfrontacji negocjowanie wraz z nimi celów do jakich dąży społeczność.
Więcej nt. organizowania społecznościowego: econnect.eu
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