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O NAS, FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
I JEJ OŚRODKU REGIONALNYM W BYDGOSZCZY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została
założona w 1989 r. przez autora I reformy
samorządowej prof. Jerzego Regulskiego w celu
wsparcia reformy administracyjnej w kraju oraz
rozwoju samorządności i wspólnot lokalnych.
Obecnie Fundacja to największa pozarządowa
organizacja szkoleniowo-doradcza wspierająca rozwój
samorządności w Polsce.

FRDL jest organizacją sieciową składającą się
z ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami na terenie
całego kraju.
Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej w Szczecinie wspiera zachodniopomorskie
samorządy oferując im szeroki zakres programów
i
projektów
szkoleniowych,
konsultingowych,
doradczych oraz możliwość uczestnictwa w forach
branżowych.
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Jesteśmy przekonani, że społeczna ocena funkcjonowania demokracji
lokalnej i samorządności zależy od wiedzy i umiejętności pracowników
administracji publicznej, od tego w jaki sposób potrafią świadczyć
usługi publiczne, odczytywać potrzeby mieszkańców, tworzyć i
stosować przepisy prawne, dbać o lokalne finanse itp. Dlatego od
początku działania Fundacji szkolimy m. in. kierownictwo i
pracowników urzędów samorządowych, ich jednostek organizacyjnych,
radnych, administrację rządową, placówki oświatowe, spółki
komunalne i wiele innych grup uczestników.

Badania, w których uczestniczyło niemal 69% samorządów gminnych,
potwierdziły, że działalność edukacyjna FRDL cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Prawie 95%
współpracujących z nami gmin uznało nasze szkolenia za dobre lub
bardzo dobre. Przekonało się o tym już ponad 1.600.000 uczestników
szkoleń otwartych oraz zamkniętych, realizowanych na indywidualne
zamówienie.

Zaufanie, jakie zdobyliśmy, wynika przede wszystkim z konsekwentnej
dbałości o aktualność i przydatność treści szkoleniowych oraz sposobu
ich przekazywania. To kluczowe punkty naszych standardów jakości. W
ich utrzymaniu pomaga nam współpraca z gronem sprawdzonych
trenerów – wybitnych specjalistów z różnych dziedzin funkcjonowania
samorządu. Uczestnicy naszych szkoleń cenią sobie interaktywny
charakter zajęć, możliwość wymiany doświadczeń oraz fachową opiekę
koordynatorów ds. szkoleń FRDL w całym procesie szkoleniowym.
Mogą Państwo zapoznać się z naszymi działaniami na www.frdl.org.pl
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OFERTA

Opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji

CEL OPRACOWANIA

− opracowanie, wspólnie z lokalnymi partnerami, przemyślanego i adekwatnego planu
kompleksowych działań zmierzających do poprawy sytuacji na obszarach
zdegradowanych (w stanie kryzysowym).

Korzyści:
− wskazanie kierunków działań wyprowadzających obszary zdegradowane ze stanu
kryzysowego i włączenie ich w procesy rozwojowe gminy,
− zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej gminy i integracja mieszkańców,
− poprawa jakości życia mieszkańców,
− przygotowanie do pozyskania środków zewnętrznych.
ADRESACI

gminy: miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie
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ZAKRES USŁUGI

Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany zgodnie z obowiązującą Ustawą o
rewitalizacji i Wytycznymi MIR w zakresie rewitalizacji, co jest warunkiem aplikowania o
środki na realizację przedsięwzięć z funduszy zewnętrznych (m.in. UE).
Program opracowywany będzie metodą partycypacyjnoekspercką, z udziałem interesariuszy
rewitalizacji.

KLUCZOWE ELEMENTY PROCESU:
− Sporządzenie diagnozy dla obszaru Gminy,
− Analizy przestrzenne obszaru Gminy, w tym w kontekście problemów społecznych —
niezbędne do wyznaczenia obszaru zdegradowanego,
− Opracowanie wyników analiz w formie graficznej dla całej gminy z wykorzystaniem
rozwiązań mapowych,
− Delimitacja przestrzenna obszarów rewitalizacji – Komitet ds. rewitalizacji,
− Badania wśród mieszkańców — identyfikacja problemów społecznych, gospodarczych,
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych, oraz potrzeb i
preferencji w zakresie rewitalizacji,
− Przeprowadzenie moderowanych warsztatów, których celem jest m.in.:
• określenie kierunków działań w odniesieniu do obszaru/ów rewitalizacji,
• określenie listy przedsięwzięć realizacyjnych zawierających zadania ze sfer:
społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej,
− Opracowanie planu finansowego, harmonogramu realizacji, systemu zarządzania i
wdrażania oraz monitorowania, a także ewaluacji Programu,
− Opis powiązań Programu rewitalizacji z innymi dokumentami planistycznymi i
strategicznymi o charakterze przestrzennym (np. plany zagospodarowania
przestrzennego),
− Przeprowadzenie konsultacji społecznych na każdym etapie prowadzontch prac
wymaganych ustawą wraz z analizą uwag i opracowaniem ostatecznej wersji Programu
rewitalizacji.
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN: do uzgodnienia.

CZAS TRWANIA: w zależności od zakresu opracowania to około 10 miesięcy od podpisania
umowy.

CENA: w zależności od zakresu prac w prowadzonym procesie.
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DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z FRDL?

FRDL posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Jesteśmy członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Przestrzegamy Kodeksu Dobrych
praktyk PIFS.

Przy Fundacji działa ponad 70 forów branżowych reprezentujących ponad 20 grup zawodowych.
Regularnie uczestniczy w nich prawie 4 tysiące osób.

Nasze doświadczenia opieramy również na kilkuset zrealizowanych projektach szkoleniowodoradczych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała kilkadziesiąt raportów dotyczących
funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych dla których jest administratorem
lub podmiotem przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia.
Szkolimy i doradzamy samorządom w zakresie wdrażania przepisów z zakresu ochrony danych
osobowych / RODO.

Za swoją działalność FRDL na otrzymywała wiele nagród i wyróżnień ogólnopolskich i regionalnych.
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ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU SZKOLEŃ I
WYKAZ WYBRANYCH
I ZREALIZOWANYCH
REFERENCJI
Robert Żarkowski
Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL
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