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Koncepcja zidentyfikowania, zorganizowania sieci współpracy i 

wsparcia działań́ rożnych podmiotów prowadzących działania na 

obszarze Strefy Wielkomiejskiej, takich jak organizacje 

pozarządowe, animatorzy, artyści, instytucje kultury, podmioty 

ekonomii społecznej itp.  

w programie animacji społecznej w procesie rewitalizacji 

centrum Łodzi. 
 

Działanie jest częścią projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji 

obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.  

 

Metodologia 

Projektową metodologię wywodzimy zarówno z doświadczeń i dorobku 

międzynarodowych organizacji i sieci animatorów społecznych (np. European 

Community Development Network www.eucdn.net), jak i doświadczeń 

ogólnopolskich, związanych szczególnie z projektami systemowymi realizowanymi 

przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, jak np. “Decydujmy 

Razem”, “Standardy Pomocy” (Organizowanie Społeczności Lokalnych), “Program 

Rozwoju Bibliotek” czy “Domy Kultury Plus”, “Rewitalizacja Społeczna” oraz 

doświadczeń Centrum OPUS zdobytych w programie “Grant na lepszy start” 

(www.grantnalepszystart)  

Kluczowe podejścia i narzędzia: 

 Praca w społeczności skoncentrowana na zasobach (ABCD Assets Based 

Community Development). Oparcie procesu animacji na wydobyciu 

potencjałów zarówno 

z organizacji i instytucji, jak i ludzi – mieszkańców. Tworzenie relacji i sieci 

współpracy w celu synergii zasobów. 

 Podejście doceniające – (Appreciative Inquiry). Jest to metoda 

wypracowana 

w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Mówiąc ogólnie, służy ona do 
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zmiany systemów społecznych i kreowania kolektywnej wizji lepszej 

przyszłości dla społeczności lub organizacji. Metoda opiera się na założeniu, 

że organizacje (lub jakiekolwiek systemy społeczne, takie jak społeczności 

lokalne) funkcjonują lepiej, jeśli poświęcą energię na poszukiwanie 

pozytywnych aspektów swojej działalności.  

Praca tą metodą opiera się na zachęcaniu ludzi do dzielenia się ich 

własnymi, pozytywnymi doświadczeniami z danego obszaru (np. opisywania 

rzeczy, które podobają im się w ich okolicy albo społeczności, w której 

uczestniczą). Uczestnicy procesu starają się też odpowiedzieć na pytanie, co 

sprawia, że ich lokalna społeczność działa sprawnie. Następnie opracowują 

wspólnie propozycje dalszego polepszenia pracy systemu i podejmują działania 

mające na celu wprowadzenie ich w życie. 

Wymiar metodologiczny/modelowy zawarty jest także w strukturze 

proponowanego  konsorcjum/partnerstwa Wykonawcy, które tworzy:  

 organizacja zewnętrzna zajmująca się animacją społeczną, dysponująca 

 specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie działań modelowych, 

niezwiązana bezpośrednio z lokalnymi uwarunkowaniami - Stowarzyszenie 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL;  

 miejscowa organizacja obywatelska o ustabilizowanej strukturze 

organizacyjnej, dużym doświadczeniu w działaniach 

partycypacyjnych/edukacyjnych prowadzonych we współpracy z 

instytucjami/programami publicznymi oraz innym organizacjami 

pozarządowymi i grupami nieformalnymi- Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich OPUS; 

 organizacja obywatelska działająca bezpośrednio na terenie 

rewitalizowanym, otwarta na współpracę z innymi podmiotami, mało 

sformalizowana,  o  szerokim spektrum zainteresowań - Stowarzyszenie 

Społecznie Zaangażowani. 

 

Zadania planowane w ramach zidentyfikowania, zorganizowania sieci współpracy i 

wsparcia działań́ różnych podmiotów prowadzących działania na obszarze Strefy 

Wielkomiejskiej: 

a)   Zidentyfikowanie i pozyskanie bezpośrednich Wykonawców Końcowych zadań o 

charakterze animacji społecznej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji; 

b)   Zorganizowanie sieci współpracy oraz systemu transferu wiedzy i doświadczeń 

pomiędzy Wykonawcami Końcowymi; 

c)   Stworzenie systemu planowania mikro-działań z zakresu animacji społecznej w 

sposób adekwatny do zdiagnozowanych problemów i zasobów społecznych oraz 

przygotowanie w tym systemie Programu Animacji Społecznej; 

d)  Stworzenie systemu finansowania zaplanowanych mikro-działań́ i zarządzanie tym 

systemem do końca realizacji Zamówienia. 
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ZADANIE (a): Zidentyfikowanie i pozyskanie bezpośrednich 

Wykonawców Końcowych zadań́ o charakterze animacji 

społecznej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.  
   

Zadania w zakresie identyfikowania Wykonawców Końcowych realizowane będą w 

oparciu o aktualną wiedzę i bezpośrednie doświadczenia w pracy animacyjnej z 

obszaru Łodzi. W wyniku kilkuletniego działania animacyjnego Stowarzyszenia 

Społecznie Zaangażowani dysponują bazą kontaktów, która stanowić będzie 

podstawę i punkt wyjścia do rozpoczęcia działań związanych z jej poszerzeniem 

(dostęp do kolejnych podmiotów) oraz identyfikacją Wykonawców Końcowych. 

  

W celu zapewnienia różnorodności Wykonawców Końcowych oraz zapewnienia 

szerokiego dostępu do informacji o i dla podmiotów angażowanych, działania 

prowadzone będą równolegle na kilka sposobów: 

 identyfikacja poprzez zasoby dostępne w internecie i ich weryfikacja. 

 Zostanie przeprowadzona analiza baz NGO, instytucji kultury, instytucji 

samorządowych, przedsiębiorców, usługodawców, lokalnych artystów, 

podmiotów ekonomii społecznej, wnioskodawców i twórców projektów do 

budżetu obywatelskiego dostępnych w sieci, w jednostkach Urzędu Miasta 

Łodzi. Po analizie baz danych i opracowaniu wstępnej listy potencjalnych 

Wykonawców Końcowych wykorzystana zostanie sieć własnych kontaktów 

z podmiotami z listy i weryfikacja ich aktywności. Poprzez wykorzystanie 

tych kontaktów, dzięki efektowi “kuli śnieżnej” nastąpi 

zidentyfikowanie/weryfikacja nowych kontaktów i stworzenie poszerzonej 

listy podmiotów aktywnych, deklarujących udział w działaniach 

rewitalizacyjnych w przedmiotowej strefie, 

 praca bezpośrednio w przestrzeniach miasta. Poprzez wizje lokalne, 

wywiady, bezpośrednie kontakty z mieszkańcami i sieć kontaktów własnych 

nastąpi identyfikacja liderów lokalnych środowisk, podmiotów formalnych i 

nieformalnych (organizacje pozarządowe, mikro/mali lokalni 

przedsiębiorcy, aktywiści, lokalne punkty kultury i “centra” życia 

społecznego, kluby sportowe, szkoły, instytucje wsparcia społecznego, 

podmioty ekonomii społecznej, streetworkerzy, grupy nieformalne i inni) 

oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów, relacji (spotkania, rozmowy) w 

celu wyłonienia potencjalnych Wykonawców Końcowych, 

zainteresowanych i deklarujących udział w działaniach rewitalizacyjnych. 

Ważnym aspektem będzie dotarcie do społeczników i liderów lokalnych, 

którzy nie działali do tej pory w żadnej formalnej strukturze lub sieci i nie 

korzystali ze środków publicznych. Dotarcie do nich będzie możliwe dzięki 
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metodzie kuli śniegowej, pytaniu podmiotów, osób o kolejne aktywne 

osoby, 

 system poleceń, działania networkingowe. Wykorzystane zostaną 

kontakty wszystkich partnerów do realizacji spotkań informacyjnych 

połączonych z prezentacją uczestników i gromadzeniem danych 

kontaktowych, 

 współpraca z realizatorami innych działań związanych z rewitalizacją 
polegać będzie na przekazywaniu informacji i zaproszeń  w materiałach 

drukowanych oraz udziałem w wydarzeniach realizowanych przez 

Wykonawców innych zamówień. Gromadzone będą informacje o 

podmiotach, które zaznaczyły swą aktywność w czasie realizacji innych niż 

objęte niniejszą ofertą działań. To działanie zostanie rozpoczęte po 

wyłonieniu Wykonawców pozostałych działań,  

 kontakty z radami osiedli, przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, 

parafiami, radnymi miejskimi reprezentującymi obszar strefy 

wielkomiejskiej umożliwią identyfikację liderów  

 kontakty z lokalnymi przedsiębiorcami i usługodawcami poprzez 

zaangażowanie ich w działania oraz promocję wydarzeń związanym z 

programem z wykorzystaniem ich zasobów, 

 informacja i działania w mediach społecznościowych. Informacje i 

zaproszenia będą zamieszczane na portalach pozarządowym, miejskim, 

newsletterach, stronach www partnerów i podmiotów współpracujących z 

partnerami, wykorzystane będą narzędzia Facebook itp. 

   

Dla zapewnienia różnorodności Wykonawców Końcowych niezbędna 

będzie obecność animatorów w terenie. Ich osobisty kontakt, przekazywane 

przez nich informacje, zachęcanie do udziału w wydarzeniach, wyjaśnianie 

wątpliwości, rozmowy edukacyjne, inspirowanie mini spotkań liderów, 

przedstawicieli grup i podmiotów może zachęcić do działań osoby, 

organizacje, instytucje i przedsiębiorców, którzy do tej pory nie 

uczestniczyli aktywnie w życiu społecznym. Kluczem do sukcesu animacji 

będzie zlokalizowanie wszystkich możliwych lokalnych zasobów i 

połączenie ich w ten sposób, by się uzupełniały i zwielokrotniły siłę oraz 

skuteczność działań. Powyższe działania będą prowadzone przez 4 

animatorów pracujących indywidualnie w przydzielonych 4 częściach Strefy 

Wielkomiejskiej. Rozmowy animatora z Wykonawcami Końcowymi w 

danej przestrzeni, będą inspiracją i wsparciem w budowaniu Grup 

Aktywności Lokalnej w perspektywie lokalnej, osiedlowej, a nawet ulicznej. 

Forma dotarcia do Wykonawców Końcowych będzie zróżnicowana, by 

objąć wszystkie grupy wiekowe. Poprzez kontakty ze szkołami, 

organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, grupami 
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nieformalnymi, instytucjami kultury, facebook, portale społecznościowe 

dotrzemy do młodych ludzi. Kontakt z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, 

organizacje pozarządowe, instytucje kultury, poradnie zdrowia umożliwi 

dotarcie do seniorek i seniorów. Z osobami niepełnosprawnymi nawiążemy 

relacje m.in. poprzez stworzyszenia realizujące działanie do nich kierowane. 

Inne sposoby komunikacji, które będą wykorzystane w projekcie to kontakty 

z aptekami, sklepami osiedlowymi, wizyty w terenie, współpraca w 

Wykonawcą działań partycypacyjnych. 

                                                                                                                                       

                                                                                                                              

W wyniku realizacji zadania powstanie Baza Wiedzy podmiotów uwzględniająca: 

 nazwę podmiotu / imię nazwisko osoby 

 dane kontaktowe: mail, telefon / adres w przypadku podmiotów formalnych 

 opis zakresu możliwej współpracy z innymi podmiotami 

 opis kompetencji i doświadczeń podmiotów  

 uwagi 

 inne pozycje, o ile zaistnieje taka potrzeba. 

Podmioty, które zostaną wpisane do Bazy podczas Forum i Laboratorium 

Społecznego podpiszą list intencyjny deklarując działania w strefie objętej 

rewitalizacją i współpracę z innymi podmiotami.  

Baza będzie dziełem otwartym, co oznacza, że kolejne podmioty mogą być 

identyfikowane o dodawane również po zamknięciu zadania. 

 

ZADANIE (b): Zorganizowanie sieci współpracy oraz systemu 

transferu wiedzy i doświadczeń́ pomiędzy Wykonawcami 

Końcowymi.  

 

 Wykorzystując wiedzę z zakresu metodyki “projektu animacyjnego” (różni 

się od rozpowszechnionego podejścia projektowego), rozwijanej przez 

Stowarzyszenie CAL od kilkunastu lat oraz doświadczenia z projektu systemowego 

“Decydujmy Razem” (www.decydujmyrazem.pl) polegające na “zintegrowaniu 

metodyki” animacji społecznej z rozwiązywaniem problemów społecznych i na 

budowaniu silnych społeczności poprzez odkrywanie zasobów, łączenie ich we 

współpracy oraz stwarzanie możliwości, aby były pożyteczne 

(http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/03/ABCD_w_praktyce.pdf).  

W oparciu o partycypację publiczną i rozwój społeczności w oparciu o zasoby 

 przyjęliśmy koncepcję realizacji zadania b i c opartą na dwóch poziomach: 
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 poziom I - uruchamianie refleksji i integracja podmiotów tworzących 

skuteczny mechanizm bieżącej wymiany doświadczeń́ między 

Wykonawcami Końcowymi  

 poziom II - edukacja obywatelska w działaniu oparta o idee 

wspólnotowego wytwarzania wiedzy, służąca pełniejszemu budowaniu 

(społecznie podzielanej) wizji zmiany rewitalizacyjnej oraz wymianę 

doświadczeń ze zrealizowanej już części działań objętych Zamówieniem. 

Poziom I: edukacja, refleksja i integracja - Laboratorium Społeczne (LS) 

 Laboratorium Społeczne to dwie 2-dniowe sesje. Ich wymiar czasowy 

zostanie dopasowany do możliwości uczestników. Planujemy, że weźmie w 

nich udział łącznie ok 50 - 70 osób z różnych organizacji interesariuszy 

rozwoju miasta Łodzi oraz eksperci ze środowiska rewitalizacji.   

 Laboratorium służy edukacji i organizowaniu wymiany doświadczeń́ 

między Wykonawcami Końcowymi. Jest ono oparte na prezentowaniu 

dorobku uczestników i poddawaniu go analizie zgodnej z postulatami 

konstruktywizmu (społeczne konstruowanie wiedzy) oraz triangulacji 

(spojrzenie z wielu punktów widzenia) narzędzi analizy. Przykładowe 

tematy do dyskusji podczas Laboratoriów (ostateczne tematy zostaną 

dopracowane po zatwierdzeniu przez UMŁ):  

 jak łączyć społeczne aspekty rewitalizacji ze zmianą 

przestrzenną, jak zapobiegać gentryfikacji i wykluczaniu 

kolejnych grup społecznych, kwartałów ulic, osiedli;  

 jak rozmawiać z mieszkańcami Łodzi i interesariuszami o 

trudnych tematach rewitalizacji, o dylematach, jak 

komunikować trudne decyzje, jak budować poczucie 

empowermentu w mieszkańcach  

 co oznacza zrównoważony rozwój w procesach 

rewitalizacyjnych? jak dbać o środowisko?  

Do dyskusji oprócz Wykonawców Końcowych zaprosimy ekspertów, 

praktyków z Łodzi i innych miast. Każde Laboratorium będzie miało 

podobną strukturę: panel ekspercki, dyskusje problemowe w małych 

grupach, dobre/złe praktyki, wypracowanie rekomendacji do Programu 

Animacji Społecznej.  

 Metodologia LS jest inspirowana takimi innowacyjnymi metodami jak Open 

Space, Kolab, czy Appreciative Inquiry, motywującymi wykonawców 

bardziej doświadczonych do podejmowania współpracy z wykonawcami 

mniej doświadczonymi w celu transferu wiedzy i doświadczenia. 

Poziom II: edukacja - Forum Rewitalizacji 
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 Forum Rewitalizacji to co najmniej 2 spotkania wszystkich Wykonawców 

Końcowych i przedstawicieli instytucji miejskich - samorządowych i 

pozarządowych wspierających pracę Forum 

 Innowacyjność koncepcji Forum wynika z zastosowania idei 

wspólnotowego wytwarzania wiedzy i osadzenia procesu edukacyjnego w 

metodologii edukacji zaangażowanej, w której “nauczyciele” i “uczniowie” 

uprawiają dialog oparty o edukację obywatelską w działaniu oraz 

wspólnotowe badania w działaniu / community action research. Ta 

metodologia ma  sprzyjać wytworzeniu społecznościowego wymiaru - 

programu animacji społecznej - mającego na celu synergię 

rozproszonych/różnorodnych/autonomicznych mikro-inicjatyw lokalnych. 

 Ostateczna tematyka edukacyjna Forum będzie nawiązywać do potrzeb 

ujawnionych w ramach kontaktów animatorów z Wykonawcami 

Końcowymi, w trakcie Laboratoriów Społecznych i wykorzystywać będzie 

dorobek projektu systemowego “Rewitalizacja Społeczna” (Lider Centrum 

Rozwoju Zasobów Ludzkich) oraz projektu systemowego “Decydujmy 

Razem” (Lider Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - obecnie Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju) zrealizowanego przez Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.      

ZADANIE (c): Stworzenie systemu planowania mikro-działań z 

zakresu animacji społecznej w sposób adekwatny do 

zdiagnozowanych problemów i zasobów społecznych oraz 

przygotowanie w tym systemie Programu Animacji Społecznej.
       

Stworzenie systemu planowania mikro-działań oparte będzie o Grupy Animacji 

Lokalnej (GAL) oraz doświadczenie Centrum OPUS zdobyte podczas realizacji 

programu mikro-dotacji “Grant na lepszy start”.  

Powstanie 10-14 GAL, które będą stworzone przede wszystkim z grona 

Wykonawców Końcowych  rekrutowanych z całego obszaru objętego działaniami 

projektu. Tworzenie Grup Animacji Lokalnej będzie realizowane od momentu 

pracy animatorów w terenie przez zachęcanie Wykonawców Końcowych do 

współpracy, a także poprzez Fora i Laboratoria, które będą inspirowały do 

powiązania zasobów, potencjałów i wyzwań, tworzenie kompatybilnych 

mikrodziałań w środowisku lokalnym. GAL mogą być powiązane z miejscem w 

przestrzeni rewitalizowanej, które w przyszłości będzie służyć aktywizacji 

społeczności i jej upodmiotowieniu. 

Planowanie oparte o Program Animacji Społecznej, na który składają się 4 

elementy: 
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 Mapa zasobów, potencjałów i wyzwań animacyjnych - mapa zostanie 

wykonana w porozumieniu z wykonawcą odrębnego Zamówienia 

Publicznego „Opracowanie i przeprowadzenie programu partycypacji 

społecznej w procesie rewitalizacji centrum Łodzi”, w ramach którego będą 

organizowane tzw. namioty edukacyjne. Grupy Animacji Lokalnej zostaną 

zaangażowane do współpracy i zostaną włączone w namioty edukacyjne- z 

działaniami badawczymi - praca na mapie, zaznaczanie problemów, 

zasobów i potencjału, która ma zagwarantować pełną relewantność mikro-

działań do zdiagnozowanych problemów oraz pełne wykorzystanie zasobu 

kreatywności i kompetencji wykonawców końcowych. W działaniu tym 

zostanie wykorzystana metodyka społecznego “mapowania” (spojrzenie 

całościowe, od zewnątrz) i “topografii” (spojrzenie od dołu, od wewnątrz). 

 Społeczność Wyobrażona - społecznie uzgodniony zbiór wspólnych zasad i 

celów programu animacji społecznej. Mikro-działania powinny być zgodne 

ze społecznie ustalonymi zasadami i celami, które zapewniać mają 

uwspólniony wymiar zbioru wielu pojedynczych aktywności. Opracowanie 

przejrzystych (będzie to krótki materiał o inspirującym charakterze) zasad 

“społeczności wyobrażonej” posłuży też do zastanowienia się nad bardziej 

długofalowymi celami podejmowanych działań oraz powiązaniu społecznej 

aktywności ze strategicznymi celami rewitalizacji. Społeczne “zasady i 

cele” zostaną opracowane i przyjęte przez Forum Rewitalizacji. 

 Katalog narzędzi animacyjnych  wypracowany przez GAL w oparciu o 

wiedzę i refleksję wytworzoną w ramach Laboratorium Społecznego i 

Forum Rewitalizacji także w oparciu o autorskie koncepcje wykonawców 

końcowych, w oparciu o ich wiedzę, doświadczenie, potencjał kreatywności, 

 będące podstawą pracy Laboratorium Społecznego  i Forum Rewitalizacji. 

 Plan Wykonawczy - swoista “mapa drogowa” wykorzystania istniejących 

zasobów i potencjałów środowiska oraz przy użyciu autorskich mikro-

działań wykorzystujących zasoby kreatywności i kompetencji wykonawców 

końcowych.      

Wykonawca koordynować będzie całość mikro-działań oraz odpowiadać za ich 

spójność i odpowiedniość (relewantność) w stosunku do zgłoszonych problemów 

społecznych poprzez Komitet Sterujący z udziałem ekspertów animacji kulturalno-

społecznej, z udziałem Zamawiającego oraz bezpośrednio współpracującego z GAL 

Animatora. 

Kontrolna rola Zamawiającego będzie realizowana poprzez ustalanie kryteriów 

formalnych zgodności z Programem Animacji Społecznej dla mikro-działań na 

terenie każdej z GAL oraz pracę Grupy Sterującej wraz z ekspertami animacji 

społeczno-kulturalnej z udziałem Zamawiającego.     
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ZADANIE (d): Stworzenie systemu finansowania zaplanowanych 

mikro-działań́ i zarządzanie tym systemem do końca realizacji 

Zamówienia.  

System mikro - działań zostanie oparty o doświadczenie Centrum OPUS 

zdobyte w programie “Grant na lepszy start” (www.grantnalepszystart.pl). Program 

polegał na udzielaniu mikrowsparcia młodym organizacjom pozarządowym i 

grupom nieformalnym. W 2014 udzieliliśmy 80 dotacji na łączną wartość ponad 

300 tyś. złotych. 

W niniejszym zamówieniu do konkursu o mikrowsparcie zaprosimy 

Wykonawców Końcowych (zad A). Do konkursu będą mogły przystąpić 

organizacje i instytucje z obszaru Strefy Wielkomiejskiej, osoby indywidualne i 

grupy nieformalne mieszkańców Strefy oraz instytucje, organizacje, które nie mają 

swojej siedziby w tym obszarze, ale zadeklarują prowadzenie działań z 

mieszkańcami Strefy lub na rzecz tego obszaru. Wnioski składać będą też mogli 

lokalni przedsiębiorcy deklarujący działania we współpracy z mieszkańcami Strefy 

Wielkomiejskiej.  

 

Kwota deklarowana do mikro-działań: 36 % wartości oferty (kwota zawiera 

podatek VAT) 

Współpraca z Wykonawcami Końcowymi i ich rola w Programie Animacji 

Społecznej będzie polegała na:  

 wspólnym identyfikowaniu potrzeb lokalnych (patrz metodologia opisana w 

Zadaniu b i c); 

 wsparciu Wykonawców Końcowych w planowaniu działań / mikro-

projektów, uwzględniając ich autorską rolę, kreatywność i kompetencje 

wynikające z działań lokalnych. Formy wsparcia: 

1. wsparcie w identyfikowaniu zasobów i przestrzeni do działań 

lokalnych aktywizujących mieszkańców, realizujących działania z 

mieszkańcami;  

2. wsparcie doradczo-animacyjne  na etapie opracowania założeń i 

wniosków - od dnia uruchomienia konkursu na mikrowsparcia 

wybrani pracownicy Centrum OPUS oraz animatorzy zaangażowani 

w PAS będą informowali o zasadach udzielania mikrowsparcia, 

pomagali wypełniać formularze, przygotowywać wnioski itp.; 

 wsparciu Wykonawców Końcowych w realizacji zadań: 

1. wsparcie animatorów/opiekunów dla lokalnych podmiotów - 

wsparcie obejmować będzie pomoc we wdrażaniu i prawidłowej 

realizacji przyjętych projektów. Podmioty posiadające osobowość 

prawną otrzymają bezpośrednio środki na realizację działań.  
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2. wsparcie dla  grup nieformalnych i osób indywidualnych, które 

dostaną wsparcie animatorów / opiekunów, nie będą otrzymywać 

środków bezpośrednio na konto, wszelkie rachunki i koszty 

pokrywane będą bezpośrednio przez Centrum OPUS ; 

 wspólnej ewaluacji mikro-działań i zaplanowaniu zmian oraz ostatecznego 

kształtu Programu Animacji Społecznej podczas II Forum Rewitalizacji. 

Nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektów objętych mikro-

wsparciem przez Wykonawców Końcowych będą czuwać opiekunowie i / 

lub animatorzy. Będą odbywać spotkania monitorujące, z których powstaną 

notatki. Na bazie tych notatek i refleksji własnej opiekunów / animatorów 

przygotujemy rekomendacje do PAS, który będzie w Centrum Wiedzy  

 

 

Koordynacyjna rola Wykonawcy będzie polegała na:  

 monitorowaniu i współpracy z Wykonawcami Końcowymi - do tego 

zadania oddelegowany zostanie jeden z animatorów z doświadczeniem w 

programie mikro-działań, jego zadaniem będą wizyty u Wykonawców 

Końcowych, udział w wydarzeniach finansowanych z systemu mikro-

działań, wsparcie w przygotowaniu projektów i przygotowaniu 

sprawozdania z realizacji mikro-działań;  

 monitorowaniu kwestii finansowych, szczególnie w przypadku mikro-

wsparcia dla grup nieformalnych i osób indywidualnych; zostanie 

zbudowany system zaliczkowania dla realizatorów mikro-działań, by 

ułatwić im realizację działań;  

 organizowaniu spotkań z realizatorami mikro-działań, szczególnie w 

przypadku, gdy działania będą miały podobny charakter, będą realizowane 

na tym samym terenie itp. W takim przypadku na wzór doświadczeń z 

budżetu obywatelskiego w Łodzi Wykonawcy Końcowi - realizatorzy 

mikro-działań będą zachęcani do łączenia działań;  

 zapewnianiu w miarę równomiernego rozłożenia projektów we wszystkich 

kwartałach poprzez spotkania na etapie ogłoszenia konkursu, pomoc w 

wypełnianiu wniosków, spotkania z Wykonawcami Końcowymi;  

 współpracy z Wykonawcą innego zamówienia, w ramach którego budowany 

jest Program Partycypacji Społecznej i prowadzone będą konsultacje 

społeczne.  

 

Kontrolna rola Zamawiającego: 

Zamawiający w ramach kontroli będzie miał dostęp do : 
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 realizatorów mikro-działań poprzez opiekuna/animatora współpracującego 

przy realizacji zadań, bądź bezpośrednio do samych realizatorów mikro 

grantów; 

 dokumentacji projektowej - zarówno merytorycznej, jak i finansowej strony 

realizacji zadania, dokumentowana i przechowywana będzie przez 

Wykonawcę i dostępna będzie dla Zamawiającego; 

 dokumentacji związanej z promocją mikro-działań lokalnych, dostępną w 

wersji on line i off line (wydruki)   

 bieżących informacji o postępach w realizacji zadań; 

 innych informacji warunkujących dobrą współpracę i obieg informacji. 

    

Sprawność, skuteczność i efektywność systemu finansowania zaplanowanych 

mikro-działań 

koncepcja wstępna do uzgodnienia z siecią Wykonawców końcowych: 

 Wielkość wsparcia - od 1000 zł - 5000 zł  

 Nabór wniosków: podstawą ubiegania się o dotację będzie konkurs. 

Aplikacja do przyjmowania wniosków będzie uproszczona i możliwa do 

składania w wersji mailowej i papierowej bezpośrednio w siedzibie Centrum 

OPUS. Będzie też możliwe przygotowanie prezentacji projektu w wersji 

video i przesłanie jej do Centrum OPUS. Planowany jest jeden nabór 

wniosków, wstępnie planujemy nabór w okresie 1 - 30 kwietnia 2015.  

Wsparcie wnioskodawców:   

 podmioty ubiegające się o dofinansowanie będą mogły korzystać ze 

wsparcia opiekunów/animatorów na etapie przygotowania ofert. Dodatkowo 

w ramach Sieci prowadzone będą działania informacyjo-promocyjne 

(spotkania, materiały informacyjne dot. mikrowsparcia). 

Wybór ofert:  

 wyboru ofert dokona Komitet Sterujący składający się z członków 

konsorcjum (min. 2 osoby), przedstawicieli Zamawiającego (min. 2 osoby) 

oraz ekspertów w zakresie animacji kulturalno-społecznej (min. 3 os.). 

Kryteria wyboru ofert:  

 Kryteria podstawowe: 

 zgodność projektów z potrzebami lokalnymi,  

 włączanie społeczności lokalnej (ilość osób zaangażowanych 

bezpośrednio i pośrednio),  

 oddolność inicjatywy (ilość realizatorów),  

 spójność przedsięwzięcia, oddziaływanie na lokalną społeczność,  

 wkład społeczny mieszkańców w realizację projektu,   

 realizacja działań  w partnerstwie z innymi podmiotami,  
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 spójność działań z innymi projektami w ramach PAS (dodatkowe 

punkty otrzymają oferty, które będą połączone merytorycznie z 

innymi ofertami składanymi w ramach konkursu)  

 Kryterium formalne: 

 zgodność z Programem Animacji Społecznej. 

Zasady przekazania środków:  

 w przypadku aplikowania o środki przez NGO lub mikroprzedsiębiorcę 

przekazane zostaną dotacje na wskazane konto; 

 w przypadku aplikowania o środki dla grup nieformalnych oraz osób 

indywidualnych zakładamy możliwość realizacji projektu za pośrednictwem 

lokalnej organizacji, która “użycza konto” lub realizacja projektu będzie 

realizowana przez Wykonawców a płatności dokona Centrum OPUS;  

Realizacja projektów:  

 W trakcie realizacji projektu każdy z Wykonawców końcowych będzie 

znajdował się pod opieką opiekuna/animatora.  

 Opiekun/animator monitorować będzie jak realizowane jest działanie i czy 

osiągnie ono założone rezultaty.  

 Rolą opiekuna/animatora jest wsparcie grupy w planowaniu wdrożenia 

projektu, jak również w jego realizacji.  

 Opiekunowie/animatorzy będą czuwać nad koordynowaniem działań 

między projektowych w celu rozwoju kooperacji pomiędzy uczestnikami.  

 Dokumentacja zdjęciowa bądź filmowa będzie obowiązkiem Wykonawcy 

Końcowego, co zostanie zapisane w umowie na mikrowsparcie.  

Promocja projektów:  

 każdy projekt promowany będzie w internecie na stronie www oraz FB  

 wydawanej  gazecie bezpłatnej w ramach Programu partcypacyjnego 

Rozliczenie projektów:  

 środki wydatkowane przez Wykonawców będą rozliczane na bazie 

uproszczonego sprawozdania merytorycznego;  

 podstawą uznania mikro-działania za zrealizowane będzie wykazanie 

osiągnięcia zakładanych rezultatów; 

 sprawozdania finansowe zawierać będą zestawienia wydatków oraz 

kserokopię dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowane 

środki; 

 podstawą przyjęcia rozliczenia będą osiągnięte rezultaty; 

 umowy na mikro-działania zawierać będą elastyczny system zmian w 

budżecie pod warunkiem, że zmiany służą osiągnięciu zakładanych 

rezultatów.  

W tym obszarze Wykonawcy będą mogli również korzystać ze wsparcia 

opiekunów/doradców.  
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