Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Społecznego "Młodzi dla Brodnicy" na obszarze miasta Brodnicy
Celem projektu jest budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w zakresie
przygotowania i wdrożenia LSR na obszarze miasta Brodnicy.
Realizacja celu obejmuje:
1. Osiągnięcie celu Projektu poprzez zrealizowanie planu włączenia społeczności
lokalnej;
2. Udokumentowanie zrealizowania planu włączenia społeczności lokalnej
Beneficjentowi zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 106 468,00 zł
Wkład własny wynosi: 5 603,60 zł
Całkowita wartość projektu wynosi: 112 071,60 zł
Społeczność lokalna miasta Brodnicy boryka się z licznymi problemami społecznymi
wynikającymi
z szerzenia się zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zjawisko
to spowodowane
jest niewykorzystaniem
potencjału
obywateli,
przedsiębiorstw
i społeczeństwa obywatelskiego.
Aby przyczynić się do zniwelowania tego zjawiska konieczne jest podjęcie działań oddolnych
zmierzających do zaktywizowania lokalnej społeczności, wzbudzenia aktywności
obywatelskiej i stworzenia kapitału społecznego. W tym celu opracowana zostanie Lokalna
Strategia Rozwoju w oparciu o partnerstwo lokalne polegające na zaangażowaniu w proces
planowania strategicznego przedstawicieli różnych grup społecznych, reprezentujących
odmienne często interesy, w celu wypracowania celów wspólnych dla całej społeczności objętej
LSR.
W związku z powyższym powołany został Zespół roboczy ds. opracowania Lokalnej Strategii
Rozwoju, w skład którego weszli członkowie sektora społecznego, gospodarczego,
publicznego oraz mieszkańcy. Rolą zespołu do opracowania LSR jest koordynacja prac
związanych z tworzeniem LSR, zbieranie danych, dokonanie diagnozy obszaru, prowadzenie
procesu budowy strategii, organizacja konsultacji społecznych. W trakcie konsultacji
społecznych zostaną zdefiniowane problemy i potrzeby osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym dzięki czemu zostaną właściwie zdefiniowane cele i działania,
zawarte w LSR. Jednocześnie określona zostanie grupa defaworyzowana, która uzyska
wsparcie w ramach LSR. Efektem wspólnego zdefiniowania problemów oraz potrzeb będzie
lepsza mobilizacji lokalnej społeczności, a co za tym idzie budowa kapitału społecznego.
W ramach projektu Beneficjent musi osiągnąć następujące wskaźniki:
1. Liczba opracowanych LSR – 1
2. Liczba spotkań ze społecznością lokalną w trakcie przygotowania LSR – 9

