Uniwersytet Samorządności

Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani
Magdaleny Skupień- Jurkiewicz podpisał umowę na realizację I etapu koncepcji ,,Uniwersytetu
Samorządności".
Pozyskana przez Gminę Rokietnica pomoc finansowa przeznaczona
zostanie na zakup wyposażenia oraz sprzętu do Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy.
Uniwersytet Samorządności został stworzony w celu umożliwienia przeprowadzania szkoleń,
kursów oraz innych aktywności edukacyjnych odpowiadających potrzebom lokalnej
społeczności. Realizacja koncepcji „Uniwersytet Samorządności” obejmuje wykonanie dwóch
etapów. I etap inwestycyjny jest realizowany w tym roku i jest związany z przygotowaniem
niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji zakładanych form edukacyjnych. Beneficjenci
otrzymają pomoc finansową, którą przeznaczą na ulepszenie obiektu budowlanego, w celu
stworzenia odpowiednich możliwości do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych. Wsparcie
może być przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych polegających na drobnym
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remoncie lub zakupie wyposażenia do już istniejących i funkcjonujących obiektów pełniących
funkcje kulturalne, społeczne, czy edukacyjne. Natomiast
II etap – (lata:
2022-2025) polegać będzie na realizacji założeń edukacyjnych z wykorzystaniem
przygotowanej infrastruktury.
„Uniwersytet Samorządności” ma pomóc w osiągnięciu celów, wśród których należy wymienić:
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie idei samorządności wśród mieszkańców
obszarów wiejskich województwa podkarpackiego, realizowanie inicjatyw mających podnieść
poziom świadomości prawnej (głównie w zakresie prawa samorządu terytorialnego),
przygotowanie przedstawicieli społeczności wiejskich do pełnienia funkcji społecznych (liderzy
wiejscy, sołtysi, radni), poprawę komunikacji pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich i
instytucjami publicznymi, zminimalizowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego, propagowanie
idei zrzeszania się i partycypacji w realizacji zadań własnych gminy (stowarzyszenia na rzecz
rozwoju wsi, formuła partnerstwa publiczno-społecznego oraz partnerstwa
publiczno-prywatnego), przygotowanie liderów wiejskich oraz organizacji społecznych
działających na obszarach wiejskich do tworzenia dokumentów programowych oraz
pozyskiwania środków zewnętrznych, zapoznanie społeczności wiejskiej z możliwościami
produkcji, rejestracji i promocji produktów lokalnych oraz lokalnego dziedzictwa materialnego,
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji członków grup i stowarzyszeń np. OSP, prezentację
dobrych praktyk, konsolidację i integrację potencjałów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
propagowanie postaw patriotycznych, tradycyjnych wartości, działania na rzecz rozwoju
„Małych Ojczyzn”.
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