PROJEKT: Izrada strategije razvoja Općine Proložac 2019.-2025.

Obrazac RG 1: Radne grupe – poziv
PREDMET: POZIV ZAINTERESIRANIMA ZA UKLJUČENJE U RADNE GRUPE
NA PAŽNJU: Članovima vijeća Općine, predstavnicima građanskih, sportskih i kulturnih
udruženja i ustanova, gospodarstvenicima, svim zainteresiranim građanima, i sl.
Svibanj 2019.
Poštovani,
Općina Proložac, na čelu s načelnikom Matom Lasićem, donijela je Odluku o izradi dokumenta
Strategija razvoja Općine Proložac 2019.-2025., te za izradu istog angažirala tvrtku Ars Illyrica
d.o.o. iz Zagreba.
Uzevši u obzir glavne postavke suvremenog i održivog razvoja lokane zajednice, definirana su
četiri glavna tematska područja u kojima je potrebno organizirati radne grupe, poštivajući
načelo partnerstva i suradnje pri definiranju strategije. Stoga pozivamo sve zainteresirane da
se aktivno uključe u izradu iste, odnosno da participiraju u radnim grupama:
GRUPA 1: Gospodarstvo
GRUPA 2: Društvene djelatnosti
GRUPA 3: Komunalna infrastruktura
GRUPA 4: Održivi razvoj.
Uloga članova radnih grupa:
-

aktivno sudjelovati na radnim sastancima te na taj način doprinijeti uočavanju
potencijala razvoja općine na njezinom ukupnom administrativnom području,
sudjelovati u izrade vizije i misije Općine, definiranju snaga, slabosti, mogućnosti i
prijetnji razvoja Općine – poglavito vezano uz tematsko podučje u kojemu sudjeluju,
sudjelovati u definiranju ciljeva tematskih područja i aktivnosti
sudjelovanje u prikupljanju informacija koje su relevantne za održivi razvoj
prezentaciji završnog dokumenta zainteresiranoj javnosti (po želji), i sl.

Način rada i komunikacija: radni sastanci (3 radna sastanka za trajanja izrade dokumenta.),
razmjena informacija e-mailom, telefonski razgovori.
Broj članova grupe: neograničeno. Jedna osoba može sudjelovati u više radnih grupa.
Trajanje angažmana radnih grupa: lipanj - kolovoz 2019.
Za sva pitanja, slobodni ste kontaktirati na tel: 021 240 894, mob: 098 438 172, ili e-mailom:
info@arsillyrica.hr, konzalting@arsillyrica.hr .
Popunjeni obrazac RG 2: Prijavnica za sudjelovanje u radnoj grupi pošaljite popunjenu na
info@arsillyrica.hr do petka 5. lipnja 2019.
Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu, te da ćemo uspješno izraditi dokument strategije
razvoja.

Mate Lasić, načelnik
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