Krok po kroku

Kluczowe wskazówki

Wprowadzenie
planowania
partycypacyjnego
w życie

Warto przeznaczyć trochę czasu na wcześniejsze omówienie
z liderem tematów, które będą poruszane na spotkaniach.
Zaplanuj spotkania z w celu omówienia kwestii, w których
oczekiwana jest opinia członków grupy, oraz które wymagają
konsultacji ze społecznością.

Wsparcie & Porady

Lokalne organizacje charytatywne,
wolontariackie i organizacje pracujące ze
społecznościami często dzielą się swoim
doświadczeniem w angażowaniu społeczności
w proces planowania.

Stwórz grupę prowadzącą rezydencję, która będzie
wiarygodna, dobrze zorganizowana, i będzie
reprezentowała różnorodne interesy społeczności.

Warto pomyśleć o…
… swojej roli we wspieraniu kluczowych zasad dobrego
planowania uczestniczącego:
Prowadzenie procesu planowania projektu ze społecznością, w taki
sposób, aby to członkowie społeczności generowali rezultaty i byli
ich autorami, a także wynieśli z nich naukę.
Stworzenie takich warunków, że społeczność bierze
odpowiedzialność za to, co się wydarza, zamiast jedynie ulegać
autorytetowi innych lub przestrzegać ścisłych zasad.
Umożliwienie społeczności wzięcia udziału w procesie planowania,
tworzenia i oceny projektu.
Zachowanie samoświadomości, tak aby nieustannie krytycznie
oceniać swoje zachowanie.

“

W moim przypadku, zaangażowanie
się w działania obywatelskie przydaje się w
życiu osobistym. Jestem wolontariuszem i
przyłączam się do różnych grup działających
lokalnie. Pomaga mi to zobaczyć, jak to jest
być uczestnikiem w projektach zmierzających
ku zaangażowaniu obywatelskiemu. Dzięki
temu zyskuję nową perspektywę i widzę,
jak trudno jest sprawić, że zostanie się
wysłuchanym, lub zarządzać dynamiką
grupy.

”

Sukhvinder Charndah,Community Artist

Warto wskazać lidera grupy – niech będzie to osoba
ciesząca się szacunkiem wśród lokalnej społeczności
i posiadającą umiejętność zarządzania ludźmi i
prowadzenia spotkań.
Wybierz i powołaj pozostałych członków grupy
upewniając się, że posiadają różnorodne umiejętności, i
że wszystkie istotne interesy w danej społeczności mają
swojego reprezentanta w tej grupie.
Jeżeli ma to zastosowanie, warto zaangażować w
pracę na rzecz tej grupy szanowanych i dobrze znanych
liderów.
Zaangażuj miejscowych dostawców usług, jak
również lokalne władze, które wydają pozwolenia na
prowadzenie takich działań, jakie są planowane.
Upewnij się, że grupa kierująca podejmuje decyzje w
sposób sprawiedliwy i demokratyczny, oraz że wszystkie
kwestie podlegają omówieniu przed podjęciem decyzji.
Zastanów się nad terminem projektu – czy społeczność
jest gotowa do wspólnej pracy w tym okresie?
Podejmij starania zmierzające do przełamania braku
zaufania lub sceptycyzmu ze strony społeczności.
Upewnij się, że lider grupy ma odpowiednie poparcie,
które pozwoli mu poprowadzić i angażować ludzi w
trudnych okresach.
Warto ustalić podstawowe zasady działania grupy i
egzekwować ich przestrzeganie. Świętuj małe sukcesy
osiągane w toku wspólnej pracy.
Wraz z dojrzewaniem grupy prowadzącej rezydencję,
warto zachęcać ludzi do koncentrowania się raczej
na szerokim spektrum interesów społeczności, niż
interesach poszczególnych osób.

www.communityplanningtoolkit.org

W tej części prezentujemy porady
dotyczące włączania społeczności w proces
planowania projektem i kierowania nim.

