Relacja z I spotkania
17 lutego 2012 roku w Urzędzie Miasta Zgierza odbyło się spotkanie
informacyjno-rekrutacyjne projektu " Decydujmy razem".
Dzięki inicjatywie i wsparciu Pani Prezydent Miasta Zgierza dr Iwony
Wieczorek Gmina Miasto Zgierz została zakwalifikowana do pilotażowego
projektu „Decydujmy razem”, współfinansowanego z środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego
swym zasięgiem 108 gmin i powiatów.
Decydujmy razem to projekt systemowy realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Myślą przewodnią jest nadanie partycypacji
społecznej wymiaru trwałej praktyki życia publicznego. W ramach pilotażu
koordynatorem regionalnym jest Pan Andrzej Sadrakuła z FRDL, doradcą ds.
merytorycznych została Pani Agata Bulicz z FRDL.
W spotkaniu wzięło udział 60 osób między innymi przedstawiciele Radnych
Rady Miasta Zgierza, Młodzieżowej Rady Miasta, Duchowieństwa, Policji,
Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Monaru, oświaty,
organizacji pozarządowych, klubów sportowych, przedstawiciele mediów
lokalnych: TV Centrum, Gazety Zgrzyt, Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego
oraz mieszkańcy naszego miasta.
Gminnym Koordynatorem projektu jest Pani Anna Majewska - Sekretarz
Miasta, animatorkami projektu zostały Ewa Kaleta i Renata Malinowska.
Przybyłych gości powitała Ewa Kaleta w dalszej części spotkania Pani
Prezydent dr Iwona Wieczorek odniosła się do idei partycypacji
społecznej.Zwróciła uwagę na współdziałanie mieszkańców w rozwiązywaniu
problemów społeczności lokalnej oraz podkreśliła ważność konsultacji
społecznych.
Pani Renata Malinowska przedstawiła zebranym informacje dotyczące projektu
„Decydujmy razem”, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie
mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityki publicznej "integracja społeczna" oraz skuteczną współpracę władz ze społecznością
lokalną przy jej wdrażaniu. W ramach projektu zostanie powołany zespół
partycypacyjny, którego zadaniem będzie stworzenie w formie dokumentu
”Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”, zorganizowanie

konsultacji społecznych oraz przedstawienie Radzie Miasta Zgierza projektu
dokumentu w formie projektu uchwały.
Wdrożenie rozwiązań zawartych w programie nastąpi po ich zatwierdzeniu
przez Radę Miasta Zgierza w 2013 roku.
Doradca ds. merytorycznych Pani Agata Bulicz wypowiedziała się na temat
projektu oraz udziału obywateli w tworzeniu polityk publicznych.
Pani dr Nina Kalista ekspert ds. narkomani i zarazem kierowniczka Fundacji
Hostelu Arka przedstawiła prezentację przybliżającą problematykę uzależnień,
statystyki oraz omówiła wpływ narkotyków na osoby uzależnione
i współuzależnione.
Do dyskusji na temat problemów związanych z narkomanią włączył się Pan
Mateusz Mirys z Niezależnej Gazety” Zgrzyt” oraz Pani Aleksandra Kubiak
ze Stowarzyszenia Monar w Ozorkowie.
Wielu z obecnych uczestników jeszcze przed zakończeniem spotkania
przystąpiło do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w zespole partycypacyjnym.
Osoby zainteresowane uczestniczeniem w zespole partycypacji społecznej
mogą pobrać i złożyć deklarację w Urzędzie Miasta Zgierza, ul. Popiełuszki 3a
(pokój 5, 6).

Informację można uzyskać pod nr telefonu 510 068 231.

