ŚCIEŻKA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
ETAP I - REKRUTACJA I KONTRAKT
Wstępne ustalenie ram współpracy, zakresu diagnozy i oczekiwanych rezultatów

ETAP II - DIAGNOZA
W zależności od potrzeb samorządu, diagnoza może mieć charakter kompleksowy i obejmować wszystkie wymienione poniżej płaszczyzny lub
koncentrować się na wybranych elementach.

ROZPOZNANIE GŁÓWNYCH POTRZEB
SPOŁECZNYCH W SAMORZĄDZIE
Identyfikacja głównych problemów i potrzeb
społecznych zgłaszanych przez samorząd lub
mieszkańców w oparciu o analizę danych
zastanych i/lub spotkania konsultacyjne.

ROZPOZNANIE SZANS I POTENCJAŁÓW NA
ROZWÓJ SAMORZĄDU W OBSZARZE
SPOŁECZNO- GOSPODARCZYM W OPARCIU
O EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ

ZBADANIE POTENCJAŁU ISTNIEJĄCYCH
PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES)
Weryfikacja liczby, profilu działalności,
poziomu aktywności i potrzeb lokalnych
organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw
społecznych

identyfikacja kierunków rozwoju,
zwiększających innowacyjność i
konkurencyjność samorządu

ROZPOZNANIE KONDYCJI WSPÓŁPRACY
SAMORZĄDU Z PES
Zbadanie form , zakresu, skali współpracy,

ce stosowanych rozwiązań oraz kultury i chęci
do współpracy pomiędzy samorządem
a lokalnymi organizacjami pozarządowymi

ROZPOZNANIE SYSTEMU ZLECANIA ZADAŃ
I USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Weryfikacja rozwiązań służących zleceniu
zadań publicznych w trybie Ustawy
o działalności pożytku publicznego (otwarte
konkursy ofert i inne formy współpracy
finansowej) oraz Ustawy prawo zamówień
publicznych (klauzule społeczne, procedury
dot. zamówień z wolnej ręki)

ETAP III - USTALENIE PLANU DZIAŁANIA
Wybór priorytetowych obszarów do
dalszej pracy, wynikających
z wniosków z przeprowadzonej
diagnozy

Ostateczne określenie celów
i oczekiwanych efektów w oparciu
o zestaw rezultatów dostępnych
poniżej

Ustalenie zakresu i harmonogramu
działania w oparciu o metody pracy
zaprezentowane poniżej

ETAP - IV WSPÓLNA REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA
W zależności od okoliczności i planowanych efektów, realizacja planu działania może przebiegać w oparciu o następujące metody pracy:

bieżąca współpraca z animatorem polegająca w
szczególności na: systematycznych spotkaniach,
planowaniu i monitorowaniu realizowanych zadań
(FORMA OBLIGATORYJNA)

szkolenia dotyczące zakładania
PES

zaplanowanie i
przeprowadzenie procesu
konsultacji społecznych
planowanych rozwiązań

doradztwo specjalistyczne, którego celem jest
poszerzenie wiedzy (np. w zakresie tworzenia PES,
klauzul społecznych) lub wypracowanie konkretnego
rozwiązania (np. regulaminu lub procedury)
(FORMA OBLIGATORYJNA)

pogłębiona diagnoza, badanie
wybranego, konkretnego
zagadnienia

moderacja spotkań w celu
budowania współpracy lokalnej
lub wspólnego wypracowania
rozwiązania

inicjowanie i organizowanie
współpracy między PES a
lokalnymi przedsiębiorcami*

realizacja przedsięwzięcia przez
samorząd we współpracy z PES

ETAP V - WYPRACOWANIE ZAPLANOWNYCH REZULTATÓW

wypracowanie rozwiązań
strategicznych
sprzyjających rozwojowi
samorządu w oparciu
o ekonomię społeczną

powołanie nowych PES

(rozwinięcie na kolejnym grafie)

stworzenie lepszych
warunków do rozwoju
i wykorzystania potencjału
istniejących pes

zwiększenie skali realizacji
zadań i usług we
współpracy z PES

