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Narzędzia prowadzące lub „Zestaw narzędzi dla władz

lokalnych” obejmują dokumenty pomo cnicze dla władz

lokalnych do tworzenia, animowania i utrzymywania

międzysektorowych platform integracji społecznej

w oparciu o powstającą i innowacyjną metodę

Labora toriów Integracj i Społecznej.

NARZĘDZIA PROWADZĄCE DLA 

PLATFORM WŁĄCZANIA SPOŁECZNEGO

Co to jest Laboratorium Społeczne? 

Społe czność pra ktyki/ s ie ć/ grupa zaa nga żowa nych ucze stników ,

którzy spotyka ją s ię , a by dzie l ić s ię dośw ia dczenia m i i

w spółpra cowa ć w celu spros ta nia loka lnym w yzwa niom poprze z

proje ktowa nie i tes towa nie rozw ią za ń . La boratoria społe czne są

coraz czę ście j w ykorzys tywa ne ja ko s tra te gia rozw ią zywa nia

złożonych proble mów społe cznych .

La bora torium społe czne mogą być za inicjow ane np. prze z

w ła dze loka lne lub orga niza cję loka lną / se ktorową . In icjator

groma dzi różnorodne se ktory społe czności loka lne j, łą czy je

i w ykorzys tuje ich w ie dzę i um ie ję tności w poszukiwa niu

rozw ią za ń loka lnych w yzwa ń ja ko ze spół .

Głów ne e ta py m e todologii La boratoriów Społe cznych :

La bora toria społe czne są oparte na trze ch głównych

kom pone nta ch :

Kom pone nt społe czny: udzia ł różnych interesa riuszy z różnych

se ktorów społe cze ństwa.

Kom pone nt e kspe rym enta lny: Itera cyjne pode jście do w yzwa ń

poprze z cią głe prototypow anie i za rzą dza nie zbiorem

obie cują cych, w spółtworzonych rozw iązań .

Kom pone nt sys te m ow y: Skonce ntrowa nie s ię na system ow ym

cha ra kte rze problem ów i m ożliw ych rozw iąza niach, za ję cie s ię

źródłow ymi przyczyna mi a nalizow anych zjaw isk.

CZYM SĄ NARZĘDZIA PROWADZĄCE?

Narzędzia przewodnie dla platform integracji społecznej zostały zebrane

w „Zestawie narzędzi dla władz lokalnych, jak tworzyć, wspierać

i utrzymywać międzysektorowe platformy integracji społecznej”.

Zestaw narzędzizawiera:

METODOLOGICZNE PODEJŚCIE DO LABORATORIÓW SPOŁECZNYCH 

KROK PO KROKU

Dokument wspierający tworzenie Laboratorium

Społecznego i zarządzanie nim. Obejmuje:

• Prezentację metodologii Laboratorium

Społecznego,

• Działania przygotowawcze do budowy

Laboratorium Społeczne go i zebrania

zespołu technicznego,

• Metodologię krok po kroku wdrożenia

platformy Laboratorium Społecznego,

• Wskazówki dotyczące zrównoważone go

rozwoju i inspirujące praktyki różnych

Laboratoriów Społecznych.

ZASOBY WSPIERAJĄCE

KURS: «STRATEGIE, NARZĘDZIA I METODY TWORZENIA, WSPIERANIA      

I UTRZYMYWANI A MIĘDZYSEKTOROWYCH PLATFORM INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ

Na stronie internetowej SOCI@LL dostępny

jest program umiejętności dotyczący

korzystania z narzędzi prowadzących dla

platform integracji społecznej. Ten program

szkoleniowy ma na celu przygotowanie

i wyposażenie innych interesariuszy do

tworzenia i wykorzystywania laboratoriów

integracji społecznej w rozwiązywaniu

lokalnych wyzwań.
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Załączniki do „Metodologicznego podejścia

krok po kroku do Laboratoriów S połecznych”

obejmują różne zasoby pom ocnicze, takie jak:

listy kontrolne, proce dury planowania, plany

sesji w celu zastosowania La boratoriów

Społecznych w praktyce itp.

Sześć prezentacj i PowerPoint gotowych do

wykorzystania podczas sesj i w droże niow ych

w Laboratoriach S połecznych. Każda

prezentacja/ sesja odpowia da etapowi

metodologii Laboratoriów Społecznych.

Te przewodniki są dostę pne do pobrania ze strony internetowej SOCI@LL

w języku angielskim, greckim, włoskim, polskim i portugalskim. Na platformie

online SOCI@LL znajduje się forum dyskusyjne, które ułatwia dyskus je m iędzy

uczestnikami Laboratoriów społecznych.

http://wholeschoolsociallabs.eu/portfolio_page/guiding-tools-for-local-authorities-on-how-to-generate-foster-and-sustain-cross-sectorial-platforms-for-social-inclusion/?lang=pl

