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Problemi so priložnost, da nekaj naredimo boljše. 
Če ne bi bilo problemov, kaj bi nas motiviralo za ustvarjanje sprememb? 

 

Vabimo vas na participatorno srečanje 

DELAJMO SKUPAJ – NAREDIMO BOLJE 

za razvoj idej za reševanje ključnih izzivov v lokalni skupnosti 
 
Skupnostni razvoj je učinkovit, ko se uspemo usmeriti k skupnim ciljem. Kvalitetne družbene 
spremembe in celostni razvoj lokalnih okolji je mogoče doseči le z oblikovanjem rešitev po principu 
»od spodaj navzgor«, ki pomeni ustaljeno enakopravno vključevanje vseh članov skupnosti. 
 
 

24. marca 2016 ob 16. uri bo priložnost za sodelovanje. Dvorana KGZS Zavod 
Ptuj, Ormoška cesta 28 na Ptuju, bo nekaj ur »odprti prostor« soustvarjanja 

idej za rešitve, ki prinašajo kakovostne spremembe v lokalno skupnost. 
 
 
V obdobju 2015 – 2020 bodo za razvoj lokalne skupnosti na voljo tudi evropska razvojna sredstva. 
Podlaga za črpanje evropskih sredstev so ustrezno pripravljene razvojne strategije, ki določajo 
razvojne usmeritve in imajo zastavljene razvojne cilje: »Vizija in strategija razvoja Mestne občine 
Ptuj 2015-2025« in Strategije Lokalnega razvoja – LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih 
goricah, pri pripravi katere smo nevladne organizacije kot razvojni partnerji aktivno sodelovale. 

 

V okviru srečanja želimo prispevati k soustvarjanju ustreznih rešitev za doseganje zastavljenih 

razvojnih ciljev lokalne skupnosti, ki bodo hkrati naslavljale ključne potrebe v lokalnem okolju. 

 

Predstavniki ZRS Bistre Ptuj in Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, bodo v 

uvodu predstavili vsebinski okvir omenjenih strategij in priložnosti za sodelovanje zainteresirane 

javnosti pri uresničevanju začrtanih usmeritev. V nadaljevanju pa bo »odprt prostor« nudil 

priložnosti, da organizacije in posamezniki s svojimi idejami prispevate k doseganju zastavljenih 

razvojnih ciljev. 

 

Vabljeni v odprti prostor soustvarjanja skupne prihodnosti! 
 
 

Število udeležencev je omejeno! Prijave na dogodek sprejemamo na elektronski naslov: 
 info@las-bogastvopodezelja.si do 22. 03. 2016 


