
Olsztyńskie Zatorze też może
Pilotaż oddolnego zarządzania dzielnicą

 



Okres realizacji pilotażu: 1 marzec 2021 – 31 marca 2022 

Kontynuacja działań: min. do 31 marca 2023.

Partner: Gmina Miasto Olsztyn

Cel: zwiększenie poziomu partycypacji społecznej mieszkańców olsztyńskiej dzielnicy
Zatorze oraz angażowanie ich do wzięcia współodpowiedzialności za jej rozwój.

Metoda: pilotaż Quartiermanagment, tj. oddolnego Zarządzania Dzielnicą 
(Mieszkaniec- Organizacja - Instytucja)

Dotacja: 27.000 EUR

Informacje ogólne



utworzenie Biura Dzielnicy i jego prowadzenie 

promocja idei projektu wśród mieszkańców dzielnicy

aktywizacja liderów społecznych, Rad Osiedli, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych,
administracji publicznej

organizacja spotkań Konferencji Dzielnicy

spotkania i doradztwo z ekspertami w różnych obszarach rozwoju miasta

konkurs na oddolne inicjatywy społeczne dla dzielnicy Zatorze

Kluczowe działania



stworzenie przestrzeni do dyskusji i kooperacji mieszkańców, rad osiedli, lokalnych
instytucji i organizacji działających na rzecz Zatorza

udział w projekcie  mieszkańców Zatorza, NGO, rady osiedli, przedstawiciele Partnera, 
 instytucji działających na terenie miasta (w tym Zatorza) 

wypracowane rekomendacji , ekspertyz, analiz

 

Wybrane rezultaty



spotkania z Aktorami Życia Społecznego na Zatorzu (urzędnicy, Radni, Rady Osiedla)

udział jako partner w projekcie MOK "Inna Mapa" 

organizacja spotkań dla mieszkańców z doradcami/ekspertami (m.in. sprawa Chełmińskiej) 

wsparcie mieszkańców w przygotowaniu pism do Urzędu,

organizacja cyklicznych spotkań Rad Osiedli Dzielnicy Zatorze, 

organizacja wszelkich szkoleń, spotkań i doradztw dla mieszkańców,

realizacja Konkursu "Zatorze Inicjatyw"

spotkanie Rad Osiedli ze ZDZIT

Dotychczas



szkolenie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 
doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 
konkursy na inicjatywy
konferencje tematyczne, spotkania branżowe 
stworzenie Ogrodu Społecznego przy CEIKu 
zajęcia dla dzieci, seniorów i osób dorosłych 
wsparcie inicjatyw zewnętrznych, partnerstwa w realizacji inicjatyw 

 

Inne działania



spotkania z ekspertami (online/stacjonarnie) dla szerszego grona mieszkańców

ponowne ogłoszenie konkursu "Zatorze Inicjatyw 2" 

organizacja zajęć plastycznych dla dzieci 

organizacja spotkań dla Rad Osiedli z przedstawicielami różnych instytucji oraz
ekspertami. 

wsparcie przy pracach nad Programem Zatorza

Organizacja 3 spotkań Konferencji Dzielnicy Zatorze.

Plany



udział w konferencji jest bezpłatny 

spotkania organizowane są cykliczne 

w spotkaniu uczestniczą przedstawiciele wszystkich grup działajacych na terenie Dzielnicy (Rady Osiedli, Mieszkańcy, Organizacje, Urząd
Miasta, instytucje działające na terenie Dzielnicy) 

Każdy uczestnik spotkania na możliwość zabrania głos. Każdy głos jest tak samo ważny. 

Z każdego spotkania sporządzany jest protokół/notatka - ogólnie dostępna (na stronie, mediach społecznościowych, do wglądu
zainteresowanym stronom).  Spotkania są rejestrowane w celu sporządzenia rzetelnego protokołu. 

Organizatorem spotkań jest Biuro Dzielnicy Zatorze.

Pracownik Biura Dzielnicy Zatorze, dba o zachowanie zasad dyskusji, dyscypliny wypowiedzi i szacunku do siebie nawzajem

 

Konferencja Dzielnicy 



Dziękuje za uwagę 

 
Anna Maria Nadgrabska 

Prowadząca Biuro Dzielnicy Zatorze 
 510 903 547

biurodzielnicyzatorze@gmail.com


