OPIS DOBREJ PRAKTYKI
„Regionalna Akademia Samorządowa”

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
A. Nazwa gminy/powiatu
Urząd Marszałkowski w Łodzi
B. Dokładny adres
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
C. Telefon
42 663 30 01
42 663 32 31
D. www.lodzkie.pl
E. Faks
42 663 30 02
F. Adres e-mail
marszalek@lodzkie.pl

2. Rodzaj podjętych działań:
A. kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej



B. wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej



C. rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu



D. oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi



E. formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju



F. działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy edukacyjne,
działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu



G. decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli
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3. Przedmiot działalności

Regionalna Akademia Samorządowa to program skierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, którego celem jest edukacja oraz promocja wartości i działań samorządu
województwa łódzkiego, a także działalności i funkcjonowania Unii Europejskiej, popularyzacja
wiedzy o społeczeństwie obywatelskim oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania
aktywności lokalnej w swoim środowisku, rozwijanie poczucia podmiotowości młodych osób,
a także tworzenie płaszczyzn komunikacji między samorządem a młodzieżą.
4. Opis działań
Trwający w Polsce od końca lat 80. proces decentralizacji znacząco wzmocnił rolę samorządu
lokalnego w strukturze organów władzy w Polsce. Ponadto przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej stworzyło nowe warunki, w tym szereg możliwości, do intensyfikacji działań na rzecz
podniesienia standardów życia w polskich miastach i regionach.
Mimo, że w obecnym kształcie samorząd terytorialny funkcjonuje już od ponad 10 lat, z raportów
przygotowywanych przez Instytut Badania Opinii Społecznej wynika, że polskie społeczeństwo
ma słabą wiedzę na temat funkcjonowania administracji samorządowej i Unii Europejskiej.
Niewielki procent mieszkańców województwa zna kompetencje marszałka, wojewody,
prezydentów, burmistrzów oraz podległych im urzędów. Dzisiejsze społeczeństwo, zmierzające
stale w stronę społeczeństwa opartego na wiedzy, coraz częściej wymaga od nas umiejętności
analizy zjawisk społecznych, sprawnego zarządzania informacją, czy wreszcie właściwego
rozumienia otaczającego nas świata. Warto zacząć od zrozumienia tego, co dzieje się najbliżej nas,
na co możemy mieć wpływ.
Aby sprostać tym wyzwaniom powstał projekt „Regionalna Akademia Samorządowa”. Jego celem
jest pobudzenie świadomości obywatelskiej, co sprzyjać ma angażowaniu się mieszkańców
w sprawy swoich lokalnych wspólnot. Istotne jest w tym przypadku m.in. wzbogacenie wiedzy
uczniów. Wiedza traktowana jest bowiem jako fundament postawy społecznej jednostki. Żeby
móc zająć określone stanowisko w sprawie lokalnej polityki, oceniać działania samorządowców,
konieczne jest zrozumienie podstaw i założeń, które stały się podstawą dla działania instytucji
samorządowych w Polsce. Świadomy mieszkaniec wspólnoty staje się świadomym obywatelem,
którego wpływ na jego otoczenie, swą „prywatną ojczyznę” staje się znacząco większy.
Regionalna Akademia Samorządowa (RAS) skierowana jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim. Zakłada serię spotkań dla młodzieży
prowadzonych przez znane i cenione osoby. Jako pierwszy przed licealistami wystąpił prezes
Narodowego Banku Polskiego, prof. Marek Belka, który wygłosił wykład pt. „Polska droga
do euro”. Program RAS to również specjalne wykłady w szkołach przygotowane we współpracy
z Uniwersytetem Łódzkim, a także strona internetowa z platformą e-learning-ową,
za pośrednictwem której uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z całego
województwa mogą rozwijać swoje zainteresowania ideą samorządności i Unią Europejską
oraz zdobywać wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Platforma wyposażona w szereg testów
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i quizów, pozwala użytkownikom sprawdzać swoją wiedzę. Podsumowaniem programu jest
Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży, do którego zapraszani są również
dziennikarze i znane osoby z regionu. Nasze starania w propagowaniu idei samorządności docenił
Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który w 2011 roku objął akademię
patronatem Parlamentu Europejskiego.
5. Uzyskane efekty

Formuła oraz program Regionalnej Akademii Samorządowej gwarantuje dotarcie do bardzo
szerokiego grona młodych odbiorców. Ciekawa i nowoczesna formuła przedsięwzięcia
w intersujący sposób pozwala na upowszechnienie idei samorządności, ugruntowanie wiedzy
z zakresu administracji samorządowej i Unii Europejskiej. Prowadzi do zwiększenia aktywności
młodzieży w środowisku lokalnym, rozwoju cech społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji
społecznej i współodpowiedzialności, które mają znaczący wpływ na rzecz wychowania
obywatelskiego młodych mieszkańców.
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu.
Samorząd Województwa Łódzkiego w 2012 roku przeznaczył kwotę 20.000,00 zł na realizację
projektu. Przedsięwzięcie na co dzień koordynowane jest przez jednego pracownika Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi. W realizację projektu na poszczególnych jego etapach angażowani
są również dodatkowi pracownicy urzędu oraz Uniwersytetu Łódzkiego, który jest partnerem
akademii.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
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