
Lp.

1.

2.

Załącznik nr 7

Plan włączenia społeczności

1. Opis przygotowania LSR

Proces przygotowania i konsultowania LSR będzie realizowany z udziałem społeczności lokalnej. LGD przeprowadzi analizę

społeczności lokalnej pozwalającą określić jej skład i głównych aktorów w celu dostosowania najtrafniejszych metod współpracy z

danymi grupami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W proces konsultacji zostaną zaangażowani przedstawiciele wszystkich sektorów tj. przedstawiciele publicznego, gospodarczego i

sektora społecznego, w tym nieformalne grupy mieszkańców. Dla przygotowania diagnozy sytuacji przeanalizowane zostaną dane

z dostępnych źródeł takich jak GUS i opracowania specjalistyczne oraz przeprowadzone zostanie własne badanie ankietowe.

Ankietę będzie można wypełnić zarówno w formie papierowej jak i internetowo poprzez specjalne narzedzie na stronie

internetowej LGD. Wykorzystane zostaną także badania zrealizowane na obszarze LGD przez inne osoby np. w ramach prac

magisterskich. Następnie odbędą się spotkania w gminach, sołectwach i dla całego obszaru LGD, których przedmiotem będą

kolejne etapy budowania LSR. Przewiduje się też spotkania z wybranymi grupami społecznymi np. przedsiębiorcami,

organizacjami pozarządowymi, osobami z grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, niepełnosprawnych,

zagrożonych ubóstwem. Spotkania będą opierały się na partycypacyjnych metodach takich jak np. World Cafe. Stosowane będą

ankiety i konsultacje zapisów z wykorzystaniem strony internetowej. Spotkania warsztatowe odbędą się we wszystkich gminach

należących do LGD i poświęcone zostaną w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz wypracowaniu

celów i przedsięwzięć LSR, ich, wskaźników, budżetu, monitoringu, ewaluacji. Odbędzie się co najmniej sześć spotkań, po jednym

w każdej gminie. W miarę potrzeb konsultacje będą prowadzone również podczas wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD "Dolina

Raby". W dalszej fazie opracowania LSR zbierane będą propozycje projektów w formie opracowanej karty projektu. Karty zostaną

rozpowszechnione szeroko wśród przedstawicieli wszystkich sektorów z obszaru LGD. Konsultacje indywidualne udzielane będą w

Biurze LGD przez pracowników Biura, jak i w terenie. Przewiduje się całkowite opracowanie LSR przez pracowników Biura LGD.

2.2 Liczba etatów 1 etat

3. Zasady funkcjonowania biura zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR  

3.1 Adres biura Wnioskodawcy

2. Opis zatrudnienia

2.1 Opis

LGD "Dolina Raby" zapewnia w okresie wsparcia przygotowawczego funkcjonowanie minimum 1 etatu.

3.1.4 Ulica 3.1.5 Nr domu 3.1.6 Nr lokalu 3.1.7 Miejscowość

3.1.1 Województwo 3.1.2 Powiat 3.1.3 Gmina

małopolskie bocheńskie Łapanów

3.1.8 Kod pocztowy 3.1.9 Poczta

- 1A - Chrostowa

3.2 Funkcjonowanie biura  

3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą

na obszarze planowanym do objęcia LSR 
2 dni

3.2.2 Dzień tygodnia 3.2.3 Godziny pracy biura

32-742 Sobolów

14:00

Środa od 10:00 do 14:00

Wtorek od 10:00 do

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR  www.dolinaraby.pl
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5. Harmonogram 

5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość*
5.3 Planowany termin 

spotkania

Gmina Biskupice Tomaszkowice 1/09/2015

Gmina Żegocina Żegocina 2/09/2015

Gmina Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz 8/09/2015

Gmina Gdów Gdów 11/09/2015

Gmina Łapanów Łapanów 15/09/2015

Gmina Trzciana Trzciana 17/09/2015

* jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie

0 1 5
Chrostowa

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

2 9 - 0 7 - 2
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