
 
 

Program Animacji Partnerstw Lokalnych i Wspierania Grup Obywatelskich 

dla Gminy Mokrsko na lata 2015-2016 

 

Wprowadzenie 

 Warunkiem pomyślnego rozwoju każdej społeczności w systemie demokratycznym 

jest nie tylko udział mieszkańców w powtarzających się okresowo wyborach władz, które 

mają ich reprezentować, ale także stałe angażowanie się w sprawy dotyczące tej społeczności. 

Angażowanie to może się odbywać w różnych formach, prawnie dozwolonych, wśród których 

najczęściej spotykamy się z działaniami prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. 

Organizacje te przejmują od Gminy, w trybie wsparcia lub powierzenia, realizację niektórych 

zadań publicznych. Inną formą partycypacji mieszkańców w sprawach istotnych dla Gminy są 

konsultacje społeczne czy referenda. Wspomniane formy nie wyczerpują jednak potencjału 

społeczności do wspólnego, skutecznego działania we wspólnym interesie. Zakres 

pozytywnych rezultatów takiego działania można istotnie poszerzyć wykorzystując choćby 

efekt synergii jaki daje zorganizowanie różnych podmiotów publicznych, niepublicznych oraz 

poszczególnych mieszkańców lub ich grup w ramach partnerstw lokalnych w wybranych 

dziedzinach czy też zasoby jakie mogą uruchomić  inicjatywy zgłaszane przez grupy 

obywateli.  

Żywiąc głębokie przekonanie, że im większe będzie zaangażowanie mieszkańców 

Gminy w zagadnienia ich dotyczące, tym większa będzie szansa na jej rozwój zgodny z ich 

oczekiwaniami, tym silniejsze poczucie więzi i odpowiedzialności za zbiorowość do której 

należą i otoczenie, w którym funkcjonują, przyjmuje się Program Animacji Partnerstw 

Lokalnych i Wspierania Grup Obywatelskich dla gminy Mokrsko na lata 2015 – 2016. 

Program ten określa i wspiera możliwości nowych działań z korzyścią dla Gminy i jej 

mieszkańców. 

 1. Cel główny Programu 

Celem Programu Animacji Partnerstw Lokalnych i Wspierania Grup Obywatelskich dla 

gminy Mokrsko na lata 2015 – 2016, zwanego dalej Programem, jest rozwój lokalnej 

społeczności poprzez jej aktywizowanie. 

2. Cele szczegółowe Programu 

2.1. Tworzenie przez Gminę warunków sprzyjających powstawaniu partnerstw lokalnych 

oraz inicjatyw podejmowanych przez grupy obywatelskie, zorientowanych  

na działanie na rzecz społeczności lokalnej.  

2.2. Inicjowanie i wspieranie przez Gminę partnerstw lokalnych oraz pomaganie  

w przedsięwzięciach podejmowanych przez grupy obywatelskie.  

2.3. Upowszechnianie przez Gminę osiągnięć partnerstw lokalnych i innych inicjatyw 

oraz postaw obywatelskich mieszkańców.  

3. Realizatorzy Programu 

1) Ze strony Gminy Mokrsko jest to Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne,  

w szczególności: Gminna Biblioteka Publiczna, zespoły szkół i przedszkoli z terenu gminy.   

2) Ze strony społecznej adresatami Programu są organizacje pozarządowe działające  

na terenie Gminy Mokrsko, przedsiębiorcy, zespoły folklorystyczne, Koła Gospodyń 

Wiejskich, liderzy lokalni, grupy mieszkańców. 



 
 

4. Zasoby, które mogą służyć realizacji Programu 

1) Zasoby osobowe: kadra Urzędu Gminy Mokrsko i gminnych jednostek 

organizacyjnych, osoby związane z  realizatorami Programu, a także współpracujące 

z nimi, w tym wolontariusze. 

2) Zasoby rzeczowe: mienie Gminy Mokrsko i gminnych jednostek organizacyjnych,  

w szczególności pomieszczenia wraz z wyposażeniem, jak również zasoby 

podmiotów, o których mowa w pkt. 3, 

3) Zasoby finansowe własne podmiotów wymienionych w pkt. 3 (w zakresie prawnie 

dopuszczalnym i w wysokości możliwej do zadeklarowania) i pochodzące ze źródeł 

zewnętrznych np. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy środków europejskich. 

5.   Działania realizacyjne 

Ad  cel 2.1 

1) Otwarcie się samorządu na trójsektorową współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, biznesem i lokalną społecznością. 

2) Przygotowywanie i przyjmowanie rozwiązań prawnych (np. zarządzeń Wójta, uchwał 

Rady Gminy) umożliwiających i ułatwiających powstawanie partnerstw lokalnych 

oraz inicjatyw lokalnych. 

3) Upowszechnianie wśród partnerów, o których mowa w pkt. 1, niezbędnych 

informacji, prowadzenie szkoleń oraz doradztwa przez Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych. 

4) Utrzymywanie kontaktów z liderami lokalnymi, pomoc w ich rozwoju, nabywaniu 

wiedzy i przydatnych umiejętności oraz integracji środowiska aktywnych 

mieszkańców, zachęcanie do działania.  

5) Promowanie takich działań obywatelskich jak partnerstwa lokalne, inicjatywy lokalne, 

wolontariat, grupy samopomocowe.  

Ad cel 2.2 

1) Inicjowanie partnerstw lokalnych oraz włączanie się w partnerstwa lokalne 

proponowane przez podmioty spoza samorządu. 

2) Monitorowanie działań organizacji pozarządowych i grup obywatelskich 

skierowanych na rzecz Gminy oraz jej mieszkańców, po to by wspierać te działania,  

a zwłaszcza inicjatywy obywatelskie, organizacyjnie, wiedzą fachową, doradztwem, 

jak również dostępnymi zasobami Gminy: osobowymi, rzeczowymi (np. 

udostępnianie lokali na spotkania, tablic i strony internetowej dla przekazywania 

informacji) lub finansowymi. 

3) Wspieranie działań liderów, animatorów wspólnych działań w szczególności poprzez 

doradztwo, pomoc organizacyjną, udostępniania mienia Gminy. 

 

 Ad cel 2.3 

1) Promowanie pracy w partnerstwie poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw  

i organizacji pozarządowych oraz liderów i partnerów społecznych. 

2) Upowszechnianie przez Gminę dobrych praktyk z zakresu partnerstw lokalnych  

i inicjatyw grup obywatelskich poprzez dostępne jej instrumenty informacyjne  



 
 

i  promocyjne. 

3) Upowszechnianie postaw obywatelskich, wykazywanych m. in. w ramach 

wolontariatu czy grup samopomocowych. 

4) Udostępnienie przez Gminę możliwości bieżącego korzystania z dostępnych dla niej 

instrumentów informacyjnych i promocyjnych przez partnerstwa lokalne i inne 

działania prowadzone przez grupy mieszkańców na rzecz Gminy lub jej 

mieszkańców.  

 

6. Adresaci działań w ramach Programu 

Wszyscy członkowie wspólnoty gminnej, mieszkańcy Gminy Mokrsko, którzy chcą 

aktywnie działać na jej rzecz czy na rzecz jej mieszkańców, a więc zwłaszcza  

przedstawiciele organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów 

folklorystycznych, lokalni liderzy, przedsiębiorcy, pracownicy administracji 

samorządowej i gminnych jednostek organizacyjnych. Program jest otwarty dla 

wszystkich chętnych do wspólnego działania. Jego sukces będzie tym większy im 

większy udział i zaangażowanie mieszkańców. 

7. Przewidywane rezultaty programu 

1) Prowadzenie spotkań Wójta - przynajmniej raz na rok - z udziałem przedstawicieli 

trzech sektorów: samorządu, biznesu lokalnego i organizacji pozarządowych a także 

innych lokalnych liderów  w celu przedyskutowania potrzeb i możliwości wspólnych 

działań. 

2) Wzrost zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej, 

wyrażających się inicjatywami podejmowanymi na rzecz społeczności lokalnych 

(przeciętnie co najmniej jedna inicjatywa na rok) oraz zawartymi partnerstwami 

lokalnymi (podpisanie umowy partnerskiej przeciętnie jednej na rok). 

3) Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów poprzez 

doradztwo i szkolenia (przeciętnie jedno szkolenie na rok dla organizacji 

pozarządowych i aktywnych mieszkańców o możliwościach realizacji zadań 

publicznych, tworzenia partnerstw i podejmowania inicjatyw lokalnych). 

4) Stałe informowanie mieszkańców, poprzez stronę internetową Gminy Mokrsko i inne 

kanały, o przygotowywanych, prowadzonych i zakończonych partnerstwach  

i inicjatywach lokalnych. 

5) Integracja organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów poprzez m.in. 

zorganizowanie przynajmniej dwa razy w roku spotkań lokalnych liderów, 

przedstawicieli gminy i środowiska organizacji pozarządowych w celu wymiany 

doświadczeń o prowadzonych działaniach na rzecz mieszkańców Gminy Mokrsko, 

identyfikacji przeszkód w działaniu i sposobów ich usunięcia. 

6) Upowszechnienie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Gminy Mokrsko 

(przeciętnie jedno szkolenie na rok dla organizacji pozarządowych i aktywnych 

mieszkańców o możliwościach realizacji zadań publicznych, tworzenia partnerstw  

i podejmowania inicjatyw lokalnych). 

7) Wzrost pozytywnych relacji międzyludzkich w środowisku lokalnym. 

8) Skuteczniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie istniejących zasobów. 



 
 

9) Poprawa relacji między Gminą a lokalnymi liderami i organizacjami pozarządowymi. 

10) Rozwój wolontariatu oraz działań samopomocowych. 

11) Realizacja projektów aktywizujących i integrujących oraz innych przedsięwzięć 

będących odpowiedzią na realne potrzeby społeczności. 

8. Finansowanie 

1) Środki własne gminy. 

2) Środki własne podmiotów zaangażowanych w realizację projektów w ramach 

niniejszego Programu. 

3) Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, np. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 

środki europejskie. 

 

 

 


