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Lokalna raven

Mesto (partner v Urbactovem projektu)

 Lokalna podporna skupina

 Lokalni akcijski načrt



Lokalna podporna skupina …

 je osnovni gradnik vsakega Urbactovega projekta

 je sestavljena iz vseh pomembnih lokalnih deležnikov, 
povezanih s problemom, ki ga projekt naslavlja

 sodeluje pri razvoju in izvajanju akcijskih načrtov

 svoje znanje širi z izmenjavo izkušenj s tujimi partnerji

 deluje ves čas trajanja projekta in dlje



Oblikovanje lokalne podporne skupine

 mesto samostojno oblikuje skupino in ji zastavi naloge

 raznolika sestava (različni oddelki lokalne uprave, 
lokalni politiki, predstavniki različnih sektorjev in 
profilov, NVO, prebivalci)

 vključitev ciljne skupine (npr. mladih, če se projekt 
ukvarja z mladinsko problematiko)



Lokalni akcijski načrt

 rezultat participativnega procesa

 konkretno in koristno orodje

 analiza problemov in priložnosti

 trajnostne in izvedljive rešitve

 celostno zastavljen



Specifična orodja

 Pajkov diagram

 Problemsko drevo

 …



Prednosti Urbactove metode

Za projekt:

 celostna obravnava problema, upoštevanje različnih 
vidikov problema

 spodbujanje dialoga in partnerstva med prej 
odtujenimi deležniki

 vključenost ciljne skupine v reševanje problema

 „ownership“, identifikacija ciljne skupine z ukrepi in 
rešitvami

 podpora javnosti pri izvajanju posameznih projektov, 
zastavljenih v akcijskem načrtu



Prednosti Urbactove metode

Za mestno upravo:

 pridobitev novih specifičnih znanj

 mednarodna izmenjava dobrih praks

 pridobitev novih veščin za sodelovanje z deležniki

 vzpostavitev stikov z deležniki in ciljno skupino

 rahljanje oddaljenosti med posameznimi oddelki na 
občini

 izgradnja mednarodnih partnerstev za sodelovanje pri 
drugih projektih




