Załącznik nr 1
do ogłoszenia konkursowego
Katalog dodatkowych celów oraz dodatkowych działań możliwych do realizacji w ramach zadania
publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
„Prowadzenie Centrum Społecznościowego w oparciu o założenia modelu opracowanego w projekcie
pod nazwą Miejsce Aktywnych Mieszkańców”
1. Dodatkowe cele:
- zwiększanie wrażliwości społecznej mające na celu wyrównywanie szans i włączanie w życie
społeczności osób wykluczonych i potrzebujących pomocy,
- zwiększenie świadomości mieszkańców na temat spraw lokalnych i ich udziału
w podejmowaniu decyzji dotyczących osiedla, miejscowości, samorządu lokalnego,
- zwiększanie zaangażowania mieszkańców w oddolne inicjatywy służące wspólnemu
rozwiązywaniu lokalnych problemów i zaspokajaniu lokalnych potrzeb.
2. Dodatkowe działania:
W ramach celu 1. Integrowanie społeczności lokalnej:
• organizacja z udziałem mieszkańców wydarzeń o charakterze integracyjnym np. spotkań,
pikników, konkursów, happeningów,
• nawiązywanie i organizowanie współpracy MAM z wolontariuszami, organizacjami
społecznymi, grupami nieformalnymi, przedsiębiorcami, instytucjami kultury, placówkami
edukacyjnymi i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu miasta,
• organizacja aktywności i wydarzeń o charakterze integracyjnym włączających osoby z grup
zagrożonych wykluczeniem np. spotkania, grupy wsparcia, akcje pomocowe.
W ramach celu 2. Rozbudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i zwiększanie poczucia
sprawczości:
•
•

•

•
•

•

Włączanie mieszkańców we współdecydowanie o sprawach lokalnych (organizowanie
konsultacji społecznych, debat publicznych i spotkań dotyczących spraw lokalnych),
działania informacyjno-edukacyjne służące zwiększaniu wiedzy mieszkańców o sprawach
lokalnych i możliwości włączania się w procesy podejmowania decyzji np. spotkania
informacyjne, inspiracyjne, artykuły, kampanie informacyjne,
Inicjowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców służących zaspokajaniu potrzeb społeczności
poprzez m.in. zawiązywanie samopomocowych grup sąsiedzkich, organizowanie akcji
pomocowych, dzielenie się oraz wymienianie zasobami, organizowanie wydarzeń sąsiedzkich
(np. pikniki, koncerty, happeningi, spotkania, akcje związane z dbaniem o lokalną przestrzeń),
rozwijanie zainteresowań członków społeczności MAM (np. pomoc w organizowaniu szkoleń,
warsztatów, wykładów, grup wymiany doświadczeń),
działania wspierające liderów i mieszkańców gotowych np. spotkania indywidualne, mentoring,
spotkania inspirujące i sieciujące,
udostępnianie przestrzeni do prowadzenia działań społecznych (np. sale, przestrzeń biurowa i
coworkingowa, szafki) i innych zasobów materialnych będących w dyspozycji MAM (np. sprzęt
komputerowy, krzesła, namioty, nagłośnienie) do pracy biurowej oraz prowadzenia działalności,
Udostępnianie narzędzi i kanałów do promocji aktywności mieszkańców i NGO (np. kanały w
mediach społecznościowych, przestrzeń do prezentowania materiałów informacyjnych w
siedzibie MAM).

