
    

RAZEM DLA ROZWOJU
rozwój współpracy i partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym w powiecie 
legionowskim

Program w ramach Phare 2001 "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego"

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legionowie, Powiatowa 
Izba Gospodarcza w Legionowie oraz Urząd Miasta Legionowo zainicjowały przy wsparciu 
finansowym Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju współpracy i partnerstwa pomiędzy 
sektorem pozarządowym i publicznym w powiecie legionowskim.

Głównym celem projektu jest promowanie i wzmacnianie aktywnego uczestnictwa obywateli w 
życiu publicznym oraz rozwój współpracy pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym. 
Program kierowany jest do organizacji pozarządowych działających w obszarze społecznym i 
gospodarczym, administracji publicznej oraz innych lokalnych liderów działających w tym zakresie 
w powiecie legionowskim.

Czas realizacji programu: 1 luty – 30 września 2004

Realizacja programu obejmuje utworzenie:

1. Forum Współpracy szerokiego ciała dyskusyjnego, którego celem jest przygotowane diagnozy 
problemów społecznych i gospodarczych, wypracowanie kierunków koniecznych zmian 
społecznych i gospodarczych oraz ewaluacja realizacji programów operacyjnych rozwoju 
społecznego i gospodarczego w następujących obszarach:

- dzieci i młodzież,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby bezdomne,
- rozwój przedsiębiorczości,
- gospodarcza promocja powiatu.

Pracą Forum Współpracy będzie przewodzić Prezydent Miasta Legionowo, a do współpracy 
zostaną zaproszeni przedstawiciele: administracji publicznej (szczebla lokalnego, regionalnego oraz 
centralnego), organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju społecznego i 
gospodarczego oraz eksperci. Forum Współpracy zbierze się trzy razy: w lutym, maju oraz 
wrześniu 2004r. 

2. Zespół ds. Rozwoju Społecznego. Zespół będzie się składał z przedstawicieli organizacji 
zaproszonych do udziału w Forum Współpracy a zajmujących się pracą na rzecz przeciwdziałania 
marginalizacji społecznej oraz poprawą życia osób zmarginalizowanych. Jego celem jest 
opracowanie strategii poprawy jakości życia społecznego oraz zbieżnych programów operacyjnych. 
Ponadto, po zatwierdzeniu strategii Zespół będzie koordynować ich realizację oraz sporządzać 
informację z poszczególnych etapów pracy. W trakcie realizacji projektu zostanie zorganizowanych 
siedem spotkań Zespołu. 

Za koordynację pracy Zespołu ds. Rozwoju Społecznego odpowiada Towarzystwo Przyjaciół 
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Dzieci (TPD). TPD będzie odpowiadać za całość merytorycznych i organizacyjnych prac 
związanych z realizacją projektu w obszarze społecznym. 
Priorytetowe obszary pracy Zespołu to:

- opieka nad dziećmi i młodzieżą,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc osobom bezdomnym z terenu powiatu.

3. Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego. Zespół będzie się składał z przedstawicieli organizacji 
zaproszonych do udziału w Forum Współpracy a zajmujących się pracą na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości. Jego celem będzie opracowanie strategii rozwoju gospodarczego oraz zbieżnych 
programów operacyjnych. Ponadto, po zatwierdzeniu strategii Zespół będzie koordynować ich 
realizację oraz sporządzać informację z poszczególnych etapów pracy. Zespół będzie się spotykać 
nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Za koordynację pracy Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego odpowiada Powiatowa Izba 
Gospodarcza (PIG). Izba odpowiada za całość merytorycznych i organizacyjnych prac związanych 
z realizacją projektu w obszarze gospodarczym. 
Priorytetowe obszary pracy Zespołu:

- rozwój przedsiębiorczości,
- gospodarcza promocja powiatu,
- konkurencyjność legionowskich przedsiębiorców na rynku UE.

4. Szkolenia. W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy bezpłatne szkolenia dla 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji oraz przedsiębiorców. Szkolenia 
obejmować będą następującą tematykę:

- wolontariat,
- zamówienia publiczne i przetargi po wstąpieniu Polski do UE,
- pisanie projektów. 


