Działania i projekty zrealizowane w ramach programu „Agenda 21 – Munderfing”


„Der Munderfinger Regelkreis”: łącznik pomiędzy mieszkańcami, urzędem
i politykami publicznymi.
Jest to narzędzie partycypacyjnej kontroli społeczności Munderfing nad realizacją
programu „Agenda 21 – Munderfing”, czyli wdrażania wytycznych programu ONZ
„Local Agenda 21”. Szczególny nacisk w „Der Munderfinger Regelkreis" został
położony na kontrolę obywateli nad decyzjami władz dotyczącymi lokalnych polityk
publicznych.
Proces został wypracowany przez władze Munderfing we współpracy z Instytutem
Retzla na potrzeby monitoringu wdrażania i rozwoju lokalnej strategii rozwoju
Munderfing przyjętej w 1996 r. Zdecydowano również, że dla pomyślnej realizacji
strategii wszyscy obywatele gminy powinni mieć bieżącą możliwość zgłaszania
własnych pomysłów i sugestii dotyczących dalszego rozwoju Munderfing.
Raz w roku władze organizują otwarte spotkania dla mieszkańców
(przychodzi na nie 250-300 osób), podczas których zgłaszane są pomysły, problemy
i sugestie. Pod ich kątem władze następnie rewidują priorytety gminne.
W tym samym czasie urząd ewaluuje wdrożenie projektów z roku poprzedniego
odnoszących się do realizacji lokalnej strategii rozwoju. Lista zrewidowanych
priorytetów jest delegowana do odpowiednich komisji w radzie gminy
i do obywatelskich grup roboczych (dalsze angażowanie mieszkańców).
Zainteresowani obywatele mogą również brać udział jako eksperci w pracach komisji
nad nowymi propozycjami. Administracja urzędu gminy w tych przypadkach działa
jako pośrednik/moderator między politykami
i mieszkańcami-ekspertami.
Tak zaaranżowane zaangażowanie społeczności w prace urzędu jest trwałym,
niezależnym mechanizmem monitorującym prace urzędu i wdrażane lokalne polityki
publiczne. Mechanizm ten pozwala na podnoszenie jakości życia mieszkańców
zgodnie z ich oczekiwaniami; wpływa na pogłębienie identyfikacji mieszkańców
ze społecznością i samorządem. Sprzyja również przejrzystości działań urzędników
i polityków.



„Munderfinger Hilfswerk” (MH): utworzenie lokalnej organizacji dobroczynnej
działającej również w oparciu o samopomoc i wolontariat. Świadczy ona usługi
dla osób starszych i młodzieży oraz rodziców małych dzieci w zakresie m.in. mobilnej
pomocy medycznej dla osób starszych, opieki w domu, terapii, telefonu
alarmowego, pomocy w kształceniu zawodowym.
MH jest stowarzyszone w krajowej organizacji Hilfswerk – organizacji non-profit
zapewniającej usługi rodzinne, socjalne i zdrowotne. Ścisłą współpracę MH z gminą
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zapewnia członkostwo w zarządzie organizacji sekretarza gminy, który jest również
głównym menadżerem MH.


„Pomysł młodzieży”: utworzenie komitetu młodzieży przy radzie gminy, klubu
młodzieżowego „Generacja M”, młodzieżowego centrum usług w urzędzie gminy,
warsztatów tematycznych dla młodzieży.

Zebranie komitetu młodzieży. Fot. archiwum urzędu gminy Munderfing



Utworzenie otwartego centrum dla młodzieży i seniorów: kursy komputerowe
dla seniorów, udzielanie zdalnego wsparcia seniorom przez młodzież szkolną,
szkoła żeglarska prowadzona przez seniorów, usługi opiekuńcze dla dzieci, hotel dla
zwierząt domowych, usługi finansowe.



„Zarządzanie rozwojem dla zrównoważonej gminy”: innowacyjny (2002 r.) projekt
skupiony na określeniu zasad zarządzania działaniami gminy tak, żeby zawsze
stawiały sobie za priorytet zadowolenie mieszkańców i zrównoważony rozwój
społeczności.



Projekt „Pro Nahversorgung”, w wyniku którego lokalni restauratorzy zaopatrują się
w produkty spożywcze u lokalnych rolników, dzięki czemu lokalny kapitał
nie „ucieka” poza granice gminy.
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