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28/KM/I/15
Szanowni Państwo
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich wspólnie z Instytutem Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o
proponują pomoc przy opracowaniu
Strategii Rozwoju na lata 2015-2020.
Kluczowym atutem naszej oferty jest precyzyjne dopasowanie zapisów strategii do priorytetów
i obszarów wsparcia współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Istotą naszej oferty jest pomoc szkoleniowo-doradcza oraz redakcyjna przy opracowaniu
dokumentu strategii rozwoju. W ramach naszej usługi proponujemy pomoc w:
 opracowaniu metodologii,
 przeprowadzeniu na szeroką skalę procesu konsultacji społecznych,
 przygotowaniu ostatecznej wersji dokumentu oraz ewentualnej współpracy przy jej wdrażaniu.
Nasi konsultanci to eksperci z wieloletnim doświadczeniem zarządzania w sektorze publicznym
i komercyjnym, autorzy wielu dokumentów strategii dla samorządów, instytucji społecznych
i biznesowych - znający doskonale wymagania stawiane przed opracowaniem tego typu dokumentów.

KLUCZOWE ELEMENTY WSPARCIA PRZY OPRACOWANIU STRATEGII
 Opracowanie diagnozy stanu obecnego powiatu w oparciu o sprawdzone metody analizy
strategicznej (analiza SWOT, PEST, macierz BCG).
 Opracowanie (w ramach szerokich konsultacji i strategicznych warsztatów) wizji i misji rozwoju
Gminy.
 Określenie kluczowych obszarów rozwojowych, celów strategicznych, priorytetów oraz określenie
głównych zadań i projektów.
 Wypracowanie systemu wdrażania.
 Określenie systemu monitorowania i ewaluacji (odpowiedzialność, wskaźniki i mierniki).

DLACZEGO Z NAMI
Jesteśmy fundacją posiadającą wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami trzech
szczebli w całej Polsce. Zajmujemy się wdrażaniem usprawnień organizacyjnych, udzielaniem
wsparcia eksperckiego przy realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, budową
modeli kompetencji oraz animowaniem współpracy międzynarodowej.
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Nasi konsultanci posiadają bogate doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego oraz w opracowywaniu strategii rozwojowych dla samorządu, biznesu i organizacji
społecznych.
Szefem zespołu ekspertów będzie Paweł Prokop - fundator i prezes Fundacji Inicjatyw
Menedżerskich, doradca Prezydenta miasta Lublin, autor wielu strategii rozwoju organizacji
publicznych, prywatnych i społecznych. Paweł Prokop jest konsultantem i auditorem Systemów
Zarządzania – koordynatorem wdrożenia systemu według normy ISO 9001 w kilkudziesięciu
instytucjach publicznych i komercyjnych, autorem programów współpracy międzynarodowej (m.in.
z partnerami włoskimi, niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi i tadżyckimi); ekspertem
w projektach finansowanych ze środków rządu Stanów Zjednoczonych, Holandii, Kanady, Norwegii,
MSZ RP oraz UE (w szczególności w wieloletnich projektach innowacyjnych). Uczestniczył
w pracach przy wdrażaniu reformy administracji publicznej, był członkiem Komitetu Monitorującego
realizację Kontraktu Wojewódzkiego. Członek zespołu Szefa Służby Cywilnej opracowującego
strategię szkoleń polskiej administracji na lata 2004-2007. Audytor w Konkursie na Najbardziej
Przyjazny Urząd Administracji Publicznej. Wykładowca uczelni wyższych, autor opracowań nt.
zarządzania w administracji, partycypacji społecznej, etyki życia publicznego.
Ponadto w zespole ekspertów uczestniczyć będą specjaliści w zakresie tworzenia dokumentów
strategii, zarządzania w samorządzie, finansów i realizacji projektów (m.in. Anna Bielak i Marcin
Stachyra).

OSOBA DO KONTAKTU
Pani Ilona Mierzwa
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