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Projekt: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w 

zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdrażanego przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 

terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych.



Cel „rzeczowy” warsztatów � opracowanie:
� projektu dokumentu strategicznego,
� o charakterze ogólnym, który będzie 

� podstawą do tworzenia szczegółowych 
strategii sektorowych



Oddziaływanie warsztatów � kolejny krok ku:

� budowaniu Skutecznej Wspólnoty
� zapewnianiu Koncentracji i Energii
� potwierdzaniu, że PTO ma rację bytu w 

wymiarze:
� kulturowym,
� społecznym,
� intelektualnym,
� strukturalnym.



Uczestnicy warsztatów i rola moderatorów

STRUKTURA PRZENOSZENIA CIĘŻARU. P. Senge, Piąta dyscyplina



Metoda pracy warsztatowej� Coaching 
strategiczny

� Jaki obraz przyszłości widzimy? (wizja)

� Jaka jest racja naszego istnienia? 
(misja)

� Co jest dla nas ważne? Jakie są
najważniejsze reguły wspólnego działania? 
(wartości)

� Kim razem jesteśmy? Kim chcemy 
być? (tożsamość PTO) 



� Na czym polega nasz sukces? W jaki 
sposób  go odniesiemy? (strategia)

� Co jest dla nas najważniejsze do 
osiągnięcia? (priorytety strategiczne)

� Co i jak mamy robić? Jakie projekty 
zrealizować? (definicja działań) 

� Co nas może wspierać? Co nas może 
wstrzymywać? (założenia i ryzyka) 







Lokalna Strategia Rozwoju LGD 
Kapitał społeczny 
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Założenia/ Ryzyka
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bezpośredni -
rezultat
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Zadania

Założenia/ Warunki wstępne
Problemy, potrzeby, wyzwania



• Diagnoza (stan, problemy, potrzeby, 
wyzwania):

• Analiza SWOT - PESTO
• Cele i wskaźniki (MLP), źródła 

finansowania 
• Przedsięwzięcia – projekty wdrożeniowe



Andrzej K. Koźmiński, Zarządzanie w czasach niepewności. 

Założenia opracowywania strategii 
(nie przystające do rzeczywistości): 
[1] predeterminacji, 
[2] kwantyfikacji, 
[3] formalizacji.


