FITXA D’ACTUACIÓ DI PARTICIPACIÓ CIUTADANA

SOM COMMUNITY
-Grup de facebook de participació ciutadana Aquest projecte consisteix en la formació i la dinamització d’un grup al facebook on es puguin compartir esdeveniments, iniciatives, experiències
de participació ciutadana.
Estarà conduit per una entitat externa al CIM.
Objectius:
• Visualitzar la feina que es fa en participació ciutadana.
• Potenciar el treball en xarxa.
• Establir un contacte permanent amb les entitats i ciutadania.
• Fomentar la transparència i el control de les polítiques públiques per part de la ciutadania.
Destinataris i metodologia:
En aquest projecte hi podran participar regidors/es de PC, personal tècnic, persones d’entitats i ciutadana en general.
La metodologia i les fases a seguir són les següents:
Fase 1: creació (febrer-març)
-

Convidades formals als possibles interlocutors.
Disseny i imatge del grup
Creació de grup a facebook.
Pactar les normes i els continguts del grup, i realitzar dues infografies resum.
Jornada informativa i formativa sobre la creació i gestió de grups i esdeveniments a la xarxa facebook.

Fase 2: consolidació (abril)
-

Dinamitzar els continguts i les propostes del grup.
Estimular a la participació individualment, per canals públics i privats.
Orientar als membres del grup sobre els continguts i propostes a realitzar.
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-

Supervisar els continguts i treballar individualment els resultats de la supervisió.
Revisió de propostes municipals de participació ciutadana per fomentar-ne la comunicació al grup.

Fase 3: emancipació (maig)
-

Identificar a les persones més productives del grup.
Delegar les funcions de dinamitzador en altres professionals del grup.
Supervisar continguts.
Estimular la participació.

Aquesta actuació està emmarcada dins de les següents directrius que la DI de Participació Ciutadana vol impulsar aquest any:
▪ Impulsar la Participació Ciutadana a l’esfera de l’administració pública
▪ Incidir en el nivell de participació ciutadana
▪ Crear una xarxa comunitària d’agents de participació ciutadana.
Calendari:
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Resultats esperats:
• Una institució més participativa i transparent.
• Col·laboracions i sinèrgies relacionades amb la PC.
• Creació d’una xarxa de treball en PC.
Contacte: participacio@conselldemallorca.net tel. 971 219 626

