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J

eżeli jesteś liderem społecznym lub samorządowym (radnym,
sołtysem, członkiem NGO, pracownikiem Jednostek
Samorządu Terytorialnego), który dostrzega potrzebę
rozwoju aktywności lokalnej i samoorganizacji mieszkańców na
rzecz działań zmierzających w kierunku poprawy własnej
przestrzeni społecznej, koniecznie skorzystaj ze wsparcia, jakie
oferuje nasz projekt.

DORADZTWO
DORADZTWO PRAWNE
PRAWNE II OBYWATELSKIE
OBYWATELSKIE
Wsparcie doradcze dla liderów społecznych z zakresu:
organizacje a samorząd (ustawa o stowarzyszeniach, program współpracy,
umowy wolontariackie, wolontariat pracowniczy, rejestracja w KRS, etc.);
„kto z kim w samorządzie” czyli kompetencje, prawa i odpowiedzialności
(rada gminy a organ wykonawczy, sołtysi a gmina, kompetencje i rola
komisji rady gminy…),
obywatel a instytucje publiczne (KPA, procedury załatwiania spraw,
kompetencje lokalnych instytucji publicznych);
prawo w obronie obywatela (dostęp do informacji publicznej, ochrona
danych osobowych, procedura rozpatrywania skarg na działalność instytucji
publicznych, najczęściej popełniane błędy, interpretacje prawne związane
z prawami obywatelskimi).

CYKL
CYKL SZKOLENIOWY
SZKOLENIOWY pt:
pt: „PRAWO
„PRAWO W
W SŁUŻBIE
SŁUŻBIE OBYWATELA”
OBYWATELA”
Wsparcie szkoleniowe dla liderów społecznych w obszarach:
rola samorządu w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz zadania własne
gminy zlecane NGO;
fundusz sołecki, inicjatywa lokalna, program odnowy miejscowości — narzędzia
lokalnej aktywności;
ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o finansach publicznych w praktyce;
instrumenty ochrony praw obywatelskich zawarte w prawie i w praktyce.

SZKOLENIOWE
SZKOLENIOWE WIZYTY
WIZYTY STUDYJNE
STUDYJNE
Organizacja szkoleniowych wizyt studyjnych dla
liderów społecznych, których celem
jest
pokazanie dobrych praktyk w obszarze
ożywienia wsi i pobudzania aktywności lokalnej,
wskazanie najlepszych przykładów współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi
oraz poznanie modelów aktywizacji lokalnych
społeczności.

PORADNIK
PORADNIK AKTYWNEGO
AKTYWNEGO OBYWATELA
OBYWATELA
To cykl wydawniczy 3 broszur informacyjnych o funkcjonowaniu samorządu,
opinie prawne i informacje, jak stosować i wdrażać obowiązujące przepisy
„prawa obywatelskiego”, przykłady działań samorządów na rzecz
partycypacji i komunikacji społecznej, komentarze przedstawicieli gmin
i powiatów w zakresie rozpatrywania spraw związanych z budownictwem,
komunikacją, geodezją, działalnością gospodarczą, edukacją, opieką
społeczną, a także informacje związane z wydatkami budżetowymi,
zasadami stanowienia prawa miejscowego, tworzenia i wdrażania uchwał
rad gmin, funduszem sołeckim, opatrzone komentarzem lokalnych liderów
społecznych.

E-OBYWATEL,
E-OBYWATEL, CZYLI
CZYLI INTERNETOWY
INTERNETOWY PORTAL
PORTAL PORAD
PORAD OBYWATELSKICH
OBYWATELSKICH
Portal internetowy to miejsce gdzie:
znajdziemy odpowiedzi na nurtujące pytania związane
z przepisami - porady prawników,
opisy rozwiązań prawnych wzmacniających społeczny wymiar
samorządu,
orzeczenia WSA i NSA w zakresie interpretacji przepisów na styku
„obywatel a samorząd”,
rejestracja występujących problemów w samorządzie oraz
przykłady rozwiązań określonych zagadnień problemowych,
urząd w drodze do jakości: badanie satysfakcji mieszkańców
w zakresie pracy samorządów w obszarze komunikacja
i partycypacja społeczna,

M

isją Fundacji jest tworzenie sprzyjających warunków oraz kreowanie i wsparcie dla inicjatyw
społeczności lokalnych, młodzieży oraz liderów i animatorów życia publicznego,
wypływających z potrzeb lokalnych społeczności. Fundacja przede wszystkim wspomaga tych,
którzy na co dzień budują swoje społeczności – wspólnoty lokalne, gminne, sołeckie, parafialne,
stowarzyszeniowe, szkolne, rodzinne czy odpowiedzialne grupy działania. Poprzez akcje zawarte
w programach takich jak „Działamy…”, „Młodzi Gniewni Dla Nas Pewni” czy „Prawo w służbie
obywatela” Fundacja pobudza i animuje aktywność lokalną, wspiera inicjatywy młodzieży, edukuje
i doradza liderom w zakresie organizacyjnym, rzeczowym, finansowym i doradczym, a także monitoruje
instytucje publiczne w zakresie przestrzegania prawa służącego budowaniu wspólnot lokalnych.
Wspieramy instytucje i organizacje oraz osoby fizyczne identyfikujące się z celami działania Fundacji.
Celem wizyty studyjnej jest pokazanie dobrych praktyk ożywienia wsi i pobudzania aktywności liderów,
wskazanie przykładów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz poznanie
modelów aktywizacji lokalnej społeczności.
Szczegółowe informacje o działaniach projektu na:
www.prawodlaobywateli.pl; www.fundacjasmk.pl
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