
GMINA NOWOGARD
oraz KOSZALIŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

zapraszają zainteresowane osoby do udziału w procesie 
tworzenia projektu Strategii rozwoju Gminy Nowogard na lata 2014 - 2022

Cały proces składać się będzie z dwóch etapów:
1. Dwudniowe  wyjazdowe  szkolenie z  zakresu  zasad  modelowania  i  wzmacniania  współpracy 

administracji  publicznej  z  organizacjami  pozarządowymi  (data  szkolenia:  19-20  marca  2013r.). 
Uczestnicy  mają  zapewnione  zakwaterowanie,  wyżywienie,  materiały  szkoleniowe;  uczestnicy 
pokrywają we własnym zakresie koszty ewentualnego dojazdu na miejsce szkolenia (szkolenie 
zorganizowane będzie w odległości maksymalnie 50km od Nowogardu).

2. Praca zespołu roboczego nad konkretnymi zapisami projektu Strategii  Rozwoju Gminy Nowogard 
na  lata  2014  –  2022  (w  okresie  marzec  –  wrzesień  2013r.).  Zespół  spotykać  się  będzie  na 
kilkugodzinnych  sesjach  moderowanych  przez  animatora;  szacunkowa  liczba  spotkań:  3-6; 
harmonogram  spotkań  zespołu  zostanie  ustalony  podczas  szkolenia.  Uczestnicy  będą  mieli 
zapewniony poczęstunek oraz materiały do spotkań; uczestnicy pokrywają we własnym zakresie 
koszty  ewentualnego  dojazdu  na  miejsce  spotkań  zespołu  (spotkania  będą  organizowane  w 
Nowogardzie).

Zaproszenie  skierowane jest  do mieszkańców Gminy Nowogard,   przedsiębiorców, reprezentantów 
organizacji pozarządowych, pracowników administracji samorządowej, którzy zadeklarują:

• gotowość  do  społecznego  zaangażowania  się  w  proces  wypracowywania  rzeczywistych 
rozwiązań prawnych służących rozwojowi Gminy Nowogard

• chęć  do  dzielenia  się  swoim doświadczeniem i  wiedzą  merytoryczną  z  zagadnień  objętych 
wypracowywanym dokumentem,

• wolę poszukiwania najlepszych rozwiązań, gotowość do konsensusu i szacunek dla poglądów 
innych członków zespołu roboczego,

• możliwość poświęcenia swojego czasu niezbędnego do udziału w szkoleniu oraz spotkaniach 
zespołu opisanych powyżej.

Projekt   w  100%  sfinansowany  jest  w  ramach  Szwajcarskiego  programu  współpracy  z  nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  

Wypracowany przez zespół roboczy dokument będzie poddany procesowi konsultacji społecznych na 
terenie Gminy Nowogard (do końca września 2013r.).
Doświadczenia  zespołu  roboczego  oraz  efekt  jego  prac  będą  wypromowane  poprzez  stworzenie 
publikacji dystrybuowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz prezentację podczas 
wojewódzkiej konferencji podsumowującej projekt zorganizowanej w listopadzie 2013r.

Na zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu oraz pracach zespołu roboczego czekamy 
do 4 marca  br.)  O wynikach naboru poinformujemy wszystkie osoby do dnia 11 marca 2013r., które 
prześlą swoje zgłoszenie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy  (mgrabowska@nowogard.pl
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