
Priopćenje za javnost

Seminar: Kako uključiti građane u javne rasprave o prioritetima lokalnog razvoja

(Zagreb/Zadar,  15.  lipnja  2011.)   Nacionalna  zaklada  za  razvoj  civilnoga  društva  u  suradnji  s 
Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država organizira seminar  o metodama uključivanja građana 
u javne rasprave u lokalnim zajednicama. Seminar će se održati u  centru IMPACT - Europskom 
centru za međusektorsku suradnju u Zadru, Put Stanova bb, u srijedu, 15. lipnja 2011. godine. 
Radionicu  će  voditi  međunarodna  stručnjakinja  za  sudioničku  demokraciju  dr.  Carolyn  J. 
Lukensmeyer. 

Dr.  Lukensmeyer  je  savjetnica  tima  američkog  predsjednika  Baracka  Obame  za  pitanja  razvoja 
sudioničke demokracije u Sjedinjenim Američkim Državama. Poznata je po inovativnim i učinkovitim 
modelima uključivanja građana u procese donošenja javnih politika na lokalnoj i regionalnoj razini, a u 
svojoj  dosadašnjoj  karijeri  bila  je  u  Bijeloj  kući  savjetnica  potpredsjednika  SAD-a  g.  Al  Gorea  te 
osnivačica neprofitne organizacije AmericaSpeaks. 

Cilj  radionice je naučiti  kako organizirati  učinkovitu javnu raspravu i savjetovanje s građanima oko 
prioriteta razvoja lokalne zajednice te koje se javne potrebe mogu financirati iz nacionalnih fondova i 
fondova EU.

Radionica  će  predstavnicima  općina  i  gradova  te  partnerskim  udrugama  uključenim  u  provedbu 
Programa regionalnog razvoja pružiti informacije o načinima izbora i strukturiranja skupine građana za 
savjetovanje te načinima vođenja procesa savjetovanja. Prikazat će se načini analiziranja prikupljenih 
podataka tijekom savjetovanja i načini praćenja provedbe utvrđenih prioriteta te uključivanja građana u 
sam proces praćenja.

Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade vjeruje da će radionica biti daljnji poticaj za 
usavršanje  postojeće  dobre  prakse  u  razvoju  sudioničke  demokracije  i  suradnje  s  građanima  i 
organizacijama  civilnoga  društva  čime,  zajedničkim  naporima,  doprinosimo  daljnjoj  demokratizaciji 
društva te modernizaciji lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.
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