Wieloletni program współpracy
międzysektorowej na rzecz
rozwoju integracji społecznej
Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających
partnerstw lokalnych. Pracy bardzo trudnej i wymagającej,
jednakże przynoszącej ogromną satysfakcję.
Praca Zespołowa
2015 r.

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce opracowanie, które powstało w wyniku realizacji
projektu „Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy”. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Powiatu Gostyńskiego.
Celem projektu jest budowa trwałej i opartej na standardach działania i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego sieci organizacji pozarządowych „Działamy Razem” tworzonej przez organizacje z obszaru województwa wielkopolskiego. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej sieci www.dzialamyrazem.pl, a także profilu projektu na facebooku.
Niniejsza publikacja jest wynikiem realizacji komponent projektu dotyczącego partnerstw
lokalnych. Partner projektu – Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego – powołał zespół roboczy, składających się z ośmiu przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z terenu województwa wielopolskiego oraz czterech ekspertów partnerstwa lokalnego. Zespół ten odbył dziesięć efektywnych spotkań w grudniu 2014 roku oraz w
styczniu 2015 roku, których celem było opracowanie Wieloletnich programów współpracy
międzysektorowej dla partnerstw opartych na sieci Działamy Razem. Członkowie grupy przedyskutowali procesy tworzenia i działania partnerstw lokalnych w sieci i poza nią, określając
najbardziej istotne problemy i bariery oraz analizując cele, jakie potencjalnie mogą sobie
stawiać. Ambicją zespołu było stworzenie narzędzi rzeczywiście przydatnych, mających praktyczny charakter. Pierwsze spotkanie zakończyło się podjęciem decyzji dotyczących wyboru
czterech obszarów, w których najczęściej partnerstwa lokalne są tworzone i wymagają
wsparcia. Do tych obszarów należą: integracja społeczna, edukacja, przedsiębiorczość i turystyka. Osoby pracujące w zespole roboczym miały rozlegle doświadczenie zawodowe w tych
dziedzinach oraz praktykę w tworzeniu partnerstw lokalnych, więc połączenie tych kompetencji dawało szansę na wypracowanie zakładanych efektów.
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Powstały 4 Wieloletnie programy współpracy międzysektorowej. Ogólna koncepcja czterech
dokumentów jest podobna. Zawiera wskazówki dla nowotworzonego lub istniejącego partnerstwa lokalnego, dotyczące całego procesu zarządzania takim przedsięwzięciem. W metodyce programów oparto się na zarządzaniu strategicznym, a więc zawarte narzędzia i wskazówki powinny umożliwić partnerstwom lokalnym stawianie celów, które chcą realizować
oraz metod ich osiągania, szczególnie poprzez planowanie projektów (przedsięwzięć) oraz
operacyjne zarządzanie. Unikatowym elementem dokumentów jest zawarcie niezbędnych
informacji branżowych, które powinno uwzględnić partnerstwo działające np. w dziedzinie
turystyki, przedsiębiorczości, edukacji lub integracji społecznej. Praca zespołu roboczego nie
była łatwa. Podczas spotkań ścierały się różne doświadczenia osobiste i zawodowe, różnorodne pomysły i podejścia. Jednak wszystkim bez wątpienia zależało na stworzeniu dokumentów mających praktyczne zastosowanie dla społeczności lokalnych, które chcą tworzyć
efektywne partnerstwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Skład zespołu:
Magdalena Ignaczak - Psycholog, doradca kariery, doradca zawodowy i trener biznesu, wykładowca akademicki. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu autorskich programów szkoleń z zakresu public relations, psychologii zarządzania i biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi i rozwojem zawodowym. Posiada doświadczenie związane
z doradztwem dla sektora MSP oraz dla organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju osobistych kompetencji, promocji i budowania wizerunku oraz zasad i standardów obsługi klientów. Jako konsultant i współpracownik podmiotów reprezentujących środowiska biznesu,
podmiotów społecznych, administracji i edukacji uczestniczyła w realizacji wielu projektów
partnerskich. Jest właścicielką firmy szkoleniowo - doradczej MIGNA oraz współzałożycielką
społeczności „Mikrobiznes na maksa” i „Kariera na maksa”. Laureatka w plebiscycie „Kobieta
przedsiębiorcza 2013 Poznań”.
W projekcie „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” pełniła rolę eksperta w zespole roboczym, pracującym nad programami wieloletniej
współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju edukacji.
Rafał Jaworski – Prawnik. Od początku pracy zawodowej związany ze środowiskiem wielkopolskich organizacji pozarządowych oraz tematyką pozyskiwania środków, rozwoju lokalnego
i partnerstwa. Autor, współautor i koordynator kilkudziesięciu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności Unii Europejskiej. Animator i organizator środowisk lokalnych, inicjator partnerstw. Trener, doradca i ekspert w projektach związanych z szeroko pojętą tematyką rozwoju lokalnego, pomocy i integracji społecznej, partnerstwa, współpracy między sektorowej (w tym współpracy JST - NGO), przedsiębiorczością,
edukacją, zamówień publicznych, aktywizacji zawodowej, itp. Jest też autorem i współautorem publikacji i artykułów poświęconych tematyce partnerstwa, rynku pracy i integracji społecznej.
W projekcie „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” pełnił rolę eksperta w zespole roboczym, pracującym nad programami wieloletniej
współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki.
Anna Paulina Matczuk - Pedagog (absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie na
kierunku Pedagogika), specjalistka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Zarządzanie Potencjałem Pracowników), doświadczona trenerka (posiada certyfikat I stopnia Szkoły Trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP). Skarbnik Zarządu Centrum PISOP. Od
2002 roku związana z trzecim sektorem, członkini trzech organizacji. Zawodowo doradczyni
w zakresie działalności podmiotów ekonomii społecznej, prowadzi szkolenia (m.in. z tworzenia projektów, procedur w organizacjach pozarządowych, działalności organizacji pozarządowych). Koordynatorka i twórczyni projektów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
W projekcie „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” pełniła rolę eksperta w zespole roboczym, pracującym nad programami wieloletniej
współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju integracji społecznej.
Beata Zięba - Socjolog, trener biznesu i administracji, doradca MSP, doradca zawodowy, wykładowca akademicki. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie szkoleniowe. Współpracuje jako trener, wykładowca, konsultant z wielkopolskimi uczelniami, organizacjami po3

zarządowymi, firmami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Jest certyfikowanym
przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Międzynarodowe Centrum Partnerstwa „Partners Network” Regionalnym Specjalistą Partnerstwa Lokalnego. Od kilkunastu lat
związana z wielkopolskim rynkiem pracy. Posiada doświadczenie zdobyte w publicznych
służbach zatrudnienia, od kilkunastu lat zaangażowana w realizację projektów finansowanych ze środków unijnych. Jest właścicielką firmy szkoleniowo - doradczej GET BETTER oraz
współzałożycielką społeczności „Mikrobiznes na maksa” i „Kariera na maksa”. Laureatka w
plebiscycie „Kobieta przedsiębiorcza 2013 Poznań”.
W projekcie „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” pełniła rolę eksperta w zespole roboczym, pracującym nad programami wieloletniej
współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
Krzysztof Bogdanowicz w III sektorze działa od 2003 roku, kiedy to współtworzył Agencję
Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile, będąc członkiem jej zarządu. Koordynator dużego
projektu infrastrukturalnego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, był Dyrektorem
biura LGD Kraina nad Notecią. Od 2007 r. prezes Fundacji Centrum Aktywności Obywatelskiej, z którą zrealizował kilka projektów promujących region Krainy i Doliny Noteci. Posiada
praktyczną znajomość branży turystycznej wyniesioną z kilkuletniej działalności gospodarczej. Doświadczenie w zakresie promocji turystycznej regionów – praca w samorządzie lokalnym, umiejętność budowania partnerstw i organizacji pozarządowych – współpraca z kilkoma organizacjami i pomoc w ich organizowaniu, to jego wkład w pracę zespołu.
W projekcie „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” pełnił rolę partnera w zespole roboczym, pracującym nad programami wieloletniej
współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki.
Wiesława Czerpińska – Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko, w III sektorze
od 2012 roku. Koordynator kilku projektów finansowanych ze środków krajowych, organizator wielu warsztatów edukacyjnych w obecności koni, szkoleń oraz pokazów jazdy konnej w
stylu western i horsemanship. Posiada doświadczenie w działaniach na rzecz integracji międzypokoleniowej, w tworzeniu partnerstw projektowych oraz współpracowała przy realizacji
projektów finansowanych z funduszy europejskich takich jak: „ARENA”, „European Landscapes - Europejskie krajobrazy: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” i „AREA IV”. Ukończyła
szkolenia: „Profesjonalne NGO w Wielkopolsce”, „Szkolenie z zakresu ewaluacji i planowania
strategicznego dla NGO”, „Quality of NGO”, „Opracowanie standardów dialogu dla NGO i
JST”, „Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem”. Jest
współredaktorem internetowego pisma WesternNET. Bierze udział w pracach zespołów roboczych powoływanych po to, by innym organizacjom społecznym pracowało się łatwiej.
Podkreśla, że chce służyć swoim doświadczeniem organizacyjnym i umiejętnością analitycznego myślenia. Ma wiele pomysłów i planów związanych z działalnością w NGO, które zamierza zrealizować.
W projekcie „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” pełniła rolę partnera w zespole roboczym, pracującym nad programami wieloletniej
współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki.
Joanna Jarocka, mgr ekonomii o specjalizacji finanse i bankowość. Od 5 lat pracownik Stowarzyszenia Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości na stanowisku specjalista ds. dotacji.
Posiada kilkuletnie - poparte sukcesami - doświadczenie w aplikowaniu o dotacje unijne i
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środki finansowe pochodzące z innych źródeł. Koordynator i osoba rozliczająca projekty edukacyjne i szkoleniowe. Współzałożycielka Stowarzyszenia Nowe Możliwości Nowego Folwarku, w którym pełni funkcję prezesa. Współdziała na rzecz rozwoju III sektora gminy Krotoszyn, prowadzi doradztwo dla lokalnych NGO w Centrum Koordynacyjno-Informacyjnym w
Krotoszynie, współorganizuje Festiwal Aktywnych Sąsiadów – KrotoFEST oraz Forum Inicjatyw Lokalnych. Animatorka przedsięwzięć społecznych między innymi półkolonii dla dzieci.
W projekcie „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” pełniła rolę partnera w zespole roboczym, pracującym nad programami wieloletniej
współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju edukacji.
Arleta Jaśniewicz jest niezależnym trenerem i konsultantem w zakresie szeroko pojętego
rozwoju regionalnego. W ostatnich latach angażuje się głównie w projekty szkoleniowe i doradcze związane z programami Unii Europejskiej, pomocą publiczną, partnerstwem lokalnym,
przedsiębiorczością i edukacją. Posiada certyfikat trenera Europejskiego Funduszu Społecznego oraz certyfikat trenera biznesu CISCO. W 2014 roku otrzymała nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za działalność społeczną i edukacyjną na terenach wiejskich, w tym skierowaną do kobiet wiejskich i seniorów. Przez wiele lat pełniła funkcję wiceprezes zarządu
LGD, jest członkiem i współpracownikiem wielu NGO oraz animatorem partnerstw lokalnych.
Posiada dużą znajomość potrzeb trzeciego sektora oraz zasad współpracy organizacji z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami.
W projekcie „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” pełniła rolę partnera w zespole roboczym, pracującym nad programami wieloletniej
współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki.
Agnieszka Łaszczyńska - Socjolog, od stycznia 2012 r. powołana na stanowisko Prezesa zarządu Fundacji Jesienny Uśmiech. Koordynator wielu projektów realizowanych na rzecz seniorów. Pomysłodawca Centrum Aktywności Seniora działającego od maja 2014 r., przy Fundacji Jesienny Uśmiech. Od 2013 r. członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej. Pomagając innym, spełnia swoje największe marzenie, ponieważ
jak mówi „nie ma nic bardziej budującego, niż widok ulgi na twarzy strapionego człowieka”.
Wierzy w ludzi i jest przekonana, że wspólnie można zmieniać świat, trzeba tylko mieć odwagę by działać. Uwielbia książki i aktywny wypoczynek. Przekonała się, że Nordic Walking i
Zumba, to idealne sposoby na zregenerowanie sił.
W projekcie „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” pełniła rolę partnera w zespole roboczym, pracującym nad programami wieloletniej
współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju integracji społecznej.
Magdalena Robaszkiewicz - mgr zarządzania, marketingu, inżynierii jakości i ergonomii (absolwentka Politechniki Poznańskiej). Zajmuje się zarządzaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej Consulting Coaching Business (CCB), tematycznie związanej z profesjonalnym doradztwem biznesowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu i realizacji usług doradczych i szkoleniowych dla sektora MMSP, związanych z analizą rynku, klasteringiem, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, sporządzaniem planów marketingowych, biznes planów, szacowaniem przychodów przy jednoznacznym określaniu kosztów inwestycyjnych, kształtowaniem modelów biznesowych, wdrażaniem, utrzymywaniem i ciągłym doskonaleniem systemów zarządzania jakością. Specjalizacje: zarządzanie marketingowe (Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym Nowotomyskiej Izby Go5

spodarczej), procesy sprzedażowe, systemy zarządzania jakości, organizacja i zarządzanie.
Konsultant Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 2005
roku.
W projekcie „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” pełniła rolę partnera w zespole roboczym, pracującym nad programami wieloletniej
współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
Izabella Szablewska - mgr pedagogiki (praca socjalna i resocjalizacja). Od 10 lat pracuje na
stanowisku doradcy zawodowego w Gimnazjum w Śmiglu. Od 2007 r. pełni funkcję prezeski
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych INGA, którego jest także współzałożycielką. Swoje
działania kieruje do różnych grup wiekowych. Najmłodszym pokazuje, jak mądrze spędzać
wolny czas, młodzież wspiera i zachęca nie tylko do pracy nad sobą, ale również do dawania
siebie innym, starszych uczy dialogu z młodzieżą. Jest animatorką w środowisku lokalnym i
autorką kilkudziesięciu projektów. Posiada doświadczenie w koordynacji licznych projektów
ze środków krajowych i zagranicznych, we współpracy z JST i partnerami biznesowymi. Przez
okres trzech lat współpracowała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
w ramach projektu Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego. Nominowana do Nagrody im. Heleny
Radlińskiej w ramach konkursu dla Animatorów Społecznych oraz przez Urząd Miasta Śmigla
do nagrody Eurolider 2010 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W 2013 roku otrzymała
nagrodę Burmistrza Śmigla.
W projekcie „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” pełniła rolę partnera w zespole roboczym, pracującym nad programami wieloletniej
współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju integracji społecznej.
Magdalena Zatorska - ekonomistka ze specjalnością: gospodarka i finanse samorządowe.
Absolwentka Podyplomowego Studium Ekonomii Społecznej. Fanka działań społecznych i
wszystkiego, co pożyteczne. Prezes i współzałożyciel Krzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „NASZA INTGRACJA”. Kierownik Centrum
Integracji Społecznej w Krzyżu Wlkp. Inicjatorka i jedna z liderek partnerstwa lokalnego działającego na terenie gminy Krzyż Wlkp. Dobry duch lokalnych organizacji społecznych, koordynatorka i współorganizatorka wydarzeń aktywizujących organizacje i społeczność do działania na rzecz wspólnego dobra. Służy praktycznym doświadczeniem środowisku lokalnemu.
W swojej pracy i działalności społecznej poświęca się tematyce aktywizacji społecznej i zawodowej; pobudza i inspiruje środowisko do działań integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych; inicjuje procesy nakierowane na zwiększenie roli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w środowisku społecznym.
W projekcie „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” pełniła rolę partnera w zespole roboczym, pracującym nad programami wieloletniej
współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki.
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Zespół roboczy opracowujący programy wieloletniej współpracy międzysektorowej
dla partnerstw lokalnych.

Praca w grupach
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Projekt „Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i
współpracy” jest realizowany przez:
Lider projektu:
Stowarzyszenie Instytut Zachodni (SIZ) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje szeroko zakrojone działania
edukacyjne. Projekty wychodzące spod pióra Stowarzyszenia
obejmują wsparciem róże grupy docelowe. Do tej pory zrealizowało następujące projekty: „Trener – drugi zawód nauczyciela” –
projekt umożliwiający nauczycielom i pracownikom dydaktycznym
szkół poszerzenie posiadanych kwalifikacji, „Fundusze dla oświaty – to proste!”, dający możliwości pozyskania przez pracowników oświaty dodatkowych środków finansowych dzięki
uzyskaniu i pogłębieniu niezbędnej wiedzy na ich temat, „Szkolne radio na tropie funduszy
europejskich” – celem projektu był wzrost zainteresowania i podniesienie wiedzy o funduszach europejskich w Polsce wśród uczniów. Stowarzyszenie prowadzi również szkolenia dla
kobiet – lokalnych liderek.
W ostatnich latach Stowarzyszenie Instytut Zachodni szczególnie dużą uwagę skupia na problematyce ekonomii społecznej i wsparcia trzeciego sektora, realizując projekty przeznaczone dla członków organizacji pozarządowych z Wielkopolski. Projekt „Działamy Razem”, poświęcony właśnie tej tematyce doczekał się już trzeciej edycji. Ponadto zrealizowało projekt
„Wolontariat – włącz się!” mający na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez cykl szkoleń, staże i pracę wolontariacką.
W ostatnim czasie Stowarzyszenie zyskało status Organizacji Wspierania Ekonomii Społecznej i zrealizowało projekty wsparcia III sektora: „Profesjonalne NGO w Wielkopolsce” „Quality
of NGO”, „PI STAR - model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin”.
Obecnie realizowany jest także projekt „Wsparcie rodziny drogą do integracji”, który stanowi
ofertę kompleksowego wsparcia psychologiczno-doradczego oraz aktywizacji społecznozawodowej mieszkańców gmin Więcbork i Kamień Krajeński. W ostatnim czasie Stowarzyszenie zostało operatorem Regionalnego Konkursu Grantowego realizowanego w ramach
programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. Równać Szanse i odpowiada za przeprowadzenie Konkursu na terenie województw lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i
zachodniopomorskiego.
SIZ prowadzi również Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i angażuje się w działania związane z edukacją globalną, realizując
m. in. projekt "7/7. Działamy razem na rzecz Globalnego Południa"
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Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości
Powiatu
Gostyńskiego zostało zarejestrowane w marcu 2005 roku,
jako podmiot kontynuujący działalność istniejącego od roku 2001 Stowarzyszenia Rozwoju
Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego. Założycielami SWPPG są samorządy z terenu powiatu
gostyńskiego, gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Poniec
oraz Powiat Gostyński. Dziś członkami Stowarzyszenia są: Powiat Gostyński, Gmina Gostyń,
Gmina Piaski, Gmina Pępowo, Gmina Pogorzela oraz Gmina Poniec.
SWPPG udziela wszechstronnego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej funkcjonującym
na terenie powiatu gostyńskiego. W Stowarzyszeniu prowadzone jest nieodpłatne wsparcie
doradczo-szkoleniowe zarówno dla członów organizacji jak i osób fizycznych zainteresowanych działalnością podmiotów ekonomii społecznej. Stowarzyszenie oferuje m.in.:
 poradnictwo w zakresie zakładania stowarzyszenia i fundacji oraz prawnych aspektów funkcjonowania organizacji,
 doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa, księgowości i marketingu,
 szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i
sprawnego prowadzenia organizacji,
 usługi doradcze oraz konsultacje w zakresie pozyskiwania środków finansowych na
działalność organizacji,
 wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki finansowe oraz w rozliczaniu pozyskanych dotacji,
 poradnictwo dla zainteresowanych wolontariatem,
 wsparcie w zakresie promocji działań organizacji pozarządowych.
Wszystkie usługi świadczone przez Stowarzyszenie na rzecz organizacji pozarządowych są
bezpłatne.
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą w formie
jednostki budżetowej. Ośrodek rozpoczął swoją działalność w 1986 r. przy Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie jako Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej
w Rokosowie. Po 2002 r. Ośrodek wszedł we władanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie ma swoją siedzibę w zbudowanym w połowie
XIX wieku, w stylu gotyku romantycznego, Rokossowskim Zamku. Zamek ten został zbudowany według projektu architekta Friedricha Stüllera dla hr. Józefa Mycielskiego. Później,
przez kilka pokoleń, był rezydencją ks. Czartoryskich.
Działalność Ośrodka obejmuje szeroko rozumianą aktywność edukacyjno-szkoleniową. Ośrodek działa w zakresie organizacji wydarzeń związanych z tematyką integracji europejskiej, a
także prowadzi działalność wydawniczą i popularyzatorską oraz propaguje kultury państw
Unii Europejskiej. Swoją działalność OIE Rokosowo kieruje również do Klientów zewnętrznych.
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WSTĘP
Oddajemy do Państwa dyspozycji opracowanie, które w swoim założeniu ma być narzędziem
ułatwiającym pracę przy kształtowaniu się partnerstw lokalnych działających w różnorodnych
obszarach tematycznych: edukacji, integracji społecznej, rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.
Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych. Pracy bardzo trudnej i wymagającej, jednakże
przynoszącej ogromną satysfakcję.

Partnerstwa lokalne
Idea partnerstwa lokalnego rozwija się w naszym kraju od kilkunastu lat. Szczególny rozkwit
partnerstw zaobserwować można od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej - wówczas
idea ta zakorzeniła się mocno w relacjach społecznych i gospodarczych. Partnerstwa lokalne
stały się odpowiedzią na zmieniającą się sytuację gospodarczą i stwarzały szansę na realizację działań na rzecz społeczności lokalnych, które wcześniej nie mogły być realizowane ze
względu na zakres kompetencji poszczególnych instytucji czy też brak środków finansowych.
Partnerstwa nakierowane są na przedsięwzięcia prorozwojowe, w których łączone są zasoby
i kompetencje wielu lokalnych podmiotów na rzecz dobra wspólnego. Dotychczasowe doświadczenia partnerstwa lokalnego w Polsce jednoznacznie wskazują, że jest to formuła niezwykle efektywna, przynosząca pozytywne zmiany społeczne i gospodarcze.
Partnerstwo lokalne jest platformą współpracy pomiędzy partnerami lokalnymi, reprezentującymi różne obszary życia społeczno-gospodarczego. Partnerzy w sposób
trwały i systematyczny projektują i realizują działania, których celem jest:
 identyfikowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów,
 budowanie tożsamości społeczności lokalnej,
 budowanie spójnego społecznie środowiska lokalnego, w którym każdy obywatel ma odpowiednie warunki rozwoju osobistego i społecznego.
Partnerstwo cechują długotrwałość działania, różnorodność podmiotów w nim
uczestniczących, dobrowolność uczestnictwa.1

Podstawy tworzenia wieloletniego programu współpracy
Warunkiem sprawnego funkcjonowania partnerstwa jest opracowanie zasad - planu działania. Planu, którego autorami będą wszyscy członkowie partnerstwa.
Dlatego jednym z pierwszych zadań partnerstwa lokalnego jest właśnie określenie zasad i
kierunków swojego działania. Określenie tychże następuje poprzez opracowanie dokumentu,
który w niniejszym opracowaniu nazwaliśmy: „Wieloletnim programem współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju integracji społecznej”. Tworzony program winien stać się dla
partnerstwa swego rodzaju przewodnikiem. Być wynikiem wspólnej pracy, przemyśleń i dia1

Por. Standard partnerstwa lokalnego – Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. Praca zbiorowa,
Gdańsk 2012
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gnozy dokonanej przez wszystkich członków nowo kształtowanego partnerstwa. Program
wieloletniej współpracy to dla partnerstwa dokument o charakterze strategicznym, w którym
partnerstwo lokalne na podstawie przeprowadzonej analizy i diagnozy wyznacza sobie cele i
określa działania prowadzące do ich realizacji.
Kluczowe kwestie w procesie budowania partnerstwa:
 diagnoza sytuacji,
 wypracowanie misji partnerstwa,
 uzgodnienie celów strategicznych,
 określenie celów operacyjnych,
 określenie mechanizmów sposobu realizacji celów,
 określenie zadań do wykonania i przypisanie odpowiedzialności za ich realizację do poszczególnych partnerów,
 wybór koordynatora partnerstwa.2
W niniejszym opracowaniu zaproponowano następujący układ „Wieloletniego programu
współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju integracji społecznej”. Układ ten opiera się
na metodyce planowania strategicznego i poszczególne jego elementy mają tworzyć spójną
całość – dokument o charakterze strategicznym.
1. Tło programu
2. Analiza i diagnoza
3. Misja i wizja partnerstwa
4. Cel główny i cele szczegółowe
5. Propozycje projektów
6. Harmonogram działań
7. Zasoby finansowe i pozafinansowe partnerstwa
8. Zarządzanie partnerstwem
9. Monitoring i ewaluacja
10. Promocja
11. Rozwój partnerstwa - edukacja
Autorzy opracowania na jego potrzeby przyjęli określoną aparaturę pojęciową. Słowniczek
podstawowych pojęć znajduję się w załączniku do opracowania.

2

Poradnik budowania partnerstwa. Jerzy Boczoń, Gdańsk 2006
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TŁO PROGRAMU
Tło „Wieloletniego programu współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju integracji społecznej” jest jego pierwszą częścią - swego rodzaju wprowadzeniem do całego dokumentu.
Ta część programu stawia partnerstwo w szerszym kontekście, ale też umiejscawia je w konkretnym miejscu i czasie.
Celem tej części jest ogólne wskazanie podstawowych informacji na temat partnerstwa,
partnerów i terenu, na którym będzie ono funkcjonować.
Część ta nie powinna być zbyt obszerna – zazwyczaj jest to nie więcej niż 1 – 2 strony (600010000 znaków ze spacjami).

W części tej powinny zostać przedstawione w szczególności następujące informacje:
1. Geneza partnerstwa:
1.1. Dlaczego powstało, co było inspiracją do powstania partnerstwa;
1.2. Jakie podmioty zainicjowały partnerstwo (ogólnie);
1.3. Kiedy powstało partnerstwo;
1.4. Jakie są wcześniejsze doświadczenia z partnerstwem (jeśli dotyczy);
2. Do kogo skierowane będą działania partnerstwa i w jakim obszarze zamierza podejmować działania;
3. Krótka charakterystyka terenu - tu m.in.: uwarunkowania geograficzne, przestrzenne,
społeczne, demograficzne, ekonomiczne, historyczne, kulturowe itp.;
4. Skład partnerstwa – tu wymienić należy osoby i podmioty - założycieli partnerstwa podając imiona i nazwiska lub nazwy instytucji.

Tło „Wieloletniego programu współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju integracji społecznej” powinno też zawierać zasady, którymi kierować się będzie partnerstwo w swoim
działaniu. Na podstawy działania partnerstw lokalnych składają się w szczególności zasady:
dobrowolności uczestnictwa i otwartości, równorzędności wszystkich partnerów, apolityczności, przejrzystości i jawności działania partnerstwa, podejmowania decyzji opartych na
konsensusie, wzajemnego zaufania i tolerancji.

Zasady działania partnerstwa3
Zasada suwerenności - udział w partnerstwie jest dobrowolny, każdy członek partnerstwa samodzielnie określa zakres i formy swojego zaangażowania.
Zasada partnerstwa (demokratycznego uczestnictwa) - członkowie partnerstwa dysponują równym głosem w sprawach partnerstwa, zaś wniesione przez nich wkłady są
równie ważne.
Zasada pomocniczości - tworzy się lokalne warunki do powstawania partnerstw, samorząd lub organizacje pozarządowe inicjują partnerstwa w obszarach problemowych, w których działania pojedynczych podmiotów są mniej efektywne. Zasada ozna3

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – www.pokl541.pozytek.gov.pl
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cza również wzmacnianie już istniejących partnerstw poprzez włączanie się w ich aktywność.
Zasada efektywności - łączenie zasobów będących w dyspozycji poszczególnych członków partnerstwa.
Zasada jawności - pełna i aktualna informacja dotycząca partnerstwa i jego działalności jest powszechnie dostępna.
Zasada uczciwej konkurencji - partnerstwo jest otwarte dla wszystkich podmiotów
podzielających cele partnerstwa i akceptujących zasady jego działania.
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ANALIZA I DIAGNOZA
Wprowadzenie
Punktem wyjścia do zaplanowania działań partnerstwa lokalnego jest opracowanie rzetelnej
diagnozy opierającej się o zdefiniowane problemy określonej społeczności lokalnej.
Partnerstwo opiera swoje działania na diagnozie lokalnych problemów.
Analiza i wynikająca z niej diagnoza uwzględniać winna ogół istotnych czynników wpływających na sytuację społeczno-gospodarczą na danym terenie i mających wpływ na obszar, w
którym partnerstwo zamierza podejmować działania. Diagnoza powstaje w oparciu o analizy
danych zastanych (desk reaserch), może opierać się też na badaniach terenowych. Trudno
też wyobrazić sobie rzetelną diagnozę bez oparcia jej o spotkania z mieszkańcami i kluczowymi podmiotami lokalnymi.
Poprawnie przygotowana diagnoza sprawia, że partnerstwo lokalne funkcjonuje w oparciu o
rzetelne i akceptowalne przez ogół partnerów podstawy. Diagnoza sprzyja też profesjonalizacji planowanych do wdrożenia działań. Tak, więc opracowanie poprawnej diagnozy opartej
o rzetelnie przygotowaną analizę nadaje partnerstwu trwałe podstawy do funkcjonowania i
sprawia, że zaplanowane działania są spójne i uwzględniają rzeczywiste potrzeby i problemy
środowiska lokalnego. Innymi słowy: opracowanie diagnozy w oparciu o rzetelną analizę środowiska lokalnego pozwala poprawnie zaplanować działania partnerstwa oraz obszary, w
których powinno ono funkcjonować.
Diagnoza daje partnerstwu i poszczególnym partnerom wiedzę dotyczącą sytuacji społecznogospodarczej środowiska lokalnego.
Rolą inicjatorów partnerstwa jest wybranie właściwej (dopasowanej do specyfiki środowiska
lokalnego) metodologii i narzędzi do opracowania tej diagnozy.
Co winno się znaleźć w diagnozie:
Najważniejszym wynikiem przeprowadzonej diagnozy jest zdefiniowanie (nazwanie) problemów i potrzeb środowiska lokalnego.
Poza zdefiniowaniem problemów i potrzeb środowiska diagnoza zawierać może informacje
dotyczące:
- funkcjonowania instytucji lokalnych pod kątem roli, jaką mogą odegrać w rozwiązaniu zdefiniowanych problemów;
- wytyczne i rekomendacje dla tychże instytucji w zakresie podjęcia działań wpisujących się z
cele partnerstwa.

Narzędzia przydatne do dokonywania analizy i diagnozy obszaru
Bez względu na wybór metody analizy problemów, zasobów i otoczenia należy pamiętać, że
analiza jest tylko punktem wyjścia do opracowania rzetelnej diagnozy opierającej się o zdefiniowane w dalszym etapie problemy danej społeczności lokalnej.
Przedstawione poniżej różnorodne narzędzia mogą służyć zarówno analizie (desk reaserch,
beczka, mapa zasobów, SWOT), jak i połączeniu analizy z diagnozą (analiza czynnikowa,
drzewo problemów - drzewo celów, SWOT w wersji rozszerzonej, analiza interesariuszy).
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1. Desk reaserch
Jednym z podstawowych narzędzi dokonywania analizy, od którego należy zacząć cały proces
diagnostyczny, jest badanie desk research - czyli analiza danych i dokumentów zastanych. Za
pomocą tego narzędzia analizujemy dane już istniejące i pochodzące z różnych źródeł np.:
zestawienia danych statystycznych, raporty analityczne, biuletyny informacyjne różnych instytucji, informacje z mediów (prasa, Internet), dokumenty prawne, materiały z sympozjów i
konferencji, wywiady ze specjalistami itp. Zebrane w ten sposób informacje powinny być
rzetelnie zweryfikowane w różnych źródłach i scalone by były pomocne w wyciąganiu wniosków.
Zaletą takiej analizy jest szybkość oraz niski koszt jej przeprowadzenia. Wadą natomiast to,
że dostępne informacje mogą nie w pełni odpowiadać na postawiony problem badawczy, a
dostęp do odpowiednich danych jest często ograniczony, dodatkowo dane mogą też być nieaktualne. Dlatego warto pamiętać o konieczności ich weryfikacji w różnych źródłach.
Przedmiotem badań desk research na potrzeby tworzenia partnerstwa lokalnego mogą być
branżowe badania rynku, takie jak:
 analizy struktury i wielkości branży,
 badania trendów w branży,
 charakterystyka regulacji prawnych dla danej branży,
 analiza głównych podmiotów funkcjonujących w obrębie interesującej branży,
 analiza odbiorców bezpośrednich i pośrednich planowanych działań,
 analiza szans i zagrożeń.
Analiza desk research jest narzędziem, które może być zastosowane zarówno na wstępnym
etapie planowania partnerstwa, jak i w trakcie realizacji poszczególnych działań czy projektów.

2. SWOT
Kolejnym narzędziem umożliwiającym dokonanie analizy i diagnozy partnerstw jest analiza
SWOT. Analiza ta jest narzędziem służącym do określenia kierunków rozwoju partnerstwa ze
względu na jego cel działania. Pracując przy pomocy tego narzędzia, należy skupić się nad
identyfikacją wewnętrznych i zewnętrznych czynników partnerstwa oraz zależności między
tymi czynnikami.
Analiza SWOT przeprowadzana jest w oparciu o poniższy schemat.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA
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Dokonując analizy należy pamiętać, że:
Mocne i słabe strony partnerstwa są to czynniki wewnętrzne, traktowane jako te, na które
partnerstwo ma znaczny lub wyłączny wpływ. Partnerstwo musi mieć świadomość swoich
atutów i słabości oraz wiedzieć, na czym one polegają.
Szanse i zagrożenia partnerstwa są to czynniki zewnętrzne. Weryfikujmy to, co dzieję się
wokół nas, oraz identyfikujemy czynniki, które mogą dopiero nastąpić a będą miały wpływ na
nasze działania.
Ponadto warto zwrócić uwagę na konkurencję np. inne partnerstwa działające na naszym
terenie, otoczenie.
Czynniki, które identyfikujemy powinny być rozłączne względem siebie. Rozłączność czynników wiąże się także z kolejnym etapem analizy SWOT – nadawaniem im ważności. Różne
czynniki mogą mieć w określonej sytuacji różne znaczenie. Ich ważność określa się w taki
sposób, aby suma wag dla poszczególnych grup czynników była równa 1,0 (100%). Należy
również zwrócić uwagę, aby ogólna ilość czynników w każdej grupie nie była ani zbyt duża,
ani zbyt mała. Z doświadczenia wynika, że optymalna liczba czynników w każdej grupie powinna wynosić od ok. 4 do 10.
Należy pamiętać, że sama wypełniona tabela nie jest wystarczająca. Z przeprowadzonej analizy musimy wyciągnąć wnioski, które nie mogą być powtórzeniem wymienionych w tabeli
mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Tworząc je musimy zwrócić uwagę na całość,
opis musi wynikać z porównania lewej i prawej strony tabeli. Wynikiem takiej analizy powinna być wiedza wskazująca sposób wykorzystania mocnych stron i pojawiających się szans w
celu zminimalizowania lub zmodyfikowania słabych stron oraz zagrożeń. Jednocześnie wnioski powinny dawać odpowiedź, w jaki sposób ograniczyć słabe strony i skutki rozpoznanych i
nazwanych zagrożeń.

3. Mapa zasobów i potrzeb metodą Centrum Aktywności Lokalnej
Kolejnym narzędziem pomocnym przy przygotowaniu analizy i diagnozy dla partnerstwa jest
mapa zasobów i potrzeb realizowana metodą CAL.
Mapa zasobów i potrzeb – to „badanie przez działanie” stanowi ona zapis podjętych działań
oraz jest narzędziem porządkującym zdobyte informacje. Metoda ta często nazywana jest
badaniem aktywizującym, dlatego, że jego głównym założeniem jest stawianie w centrum
zainteresowania doświadczenie człowieka, jako podmiotu działania4. Badanie angażuje nie
tylko samych badaczy, ale również uczestników, mieszkańców. Prowadzenie badania może
stać się początkiem rozwiązywania problemów. Badania i analiza w ramach Mapy zasobów i
potrzeb skupia się na trzech głównych fazach:
1. Poznanie środowiska w ramach tego obszaru analizowane są:
 Ludzie – analiza demograficznej: ilość osób zamieszkujących teren działania,
rozkład wieku, strukturę rodzin, strukturę wyznaniową i kulturalną.
 Instytucje – analiza instytucjonalna: informacje o instytucjach z terenu działania partnerstwa analizując ich wpływ na nasze partnerstwo, dokonując analizy
4

Red. Paweł Jordan, Bohdan Skrzypczak – Centrum Aktywności Lokalnej – jako metoda rozwoju społeczności
lokalnej. Warszawa 2002.
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sojuszników i konkurencji tzw. Na plus jak i na minus. Warto w tym miejscu
dokonać także analizy zasobów tychże instytucji takich jak budynki, programy,
ludzie, środki, kontakty.
 Miejsca i teren – identyfikacja potencjalnych miejsc, które partnerstwo będzie
mogło wykorzystać w swoich działaniach. Równie istotne są kanały komunikacyjne, które będą mogły być wykorzystywane przy promocji działań partnerstwa.
 Tradycje i doświadczenie społeczne – analiza uwarunkowań historycznych,
zdobycia wiedzy o lokalnych „układach”, sieci powiązań nieformalnych wpływach.
2. Zdiagnozowania głównych problemów środowiska. Działania te skupiają się wokół
określenia głównego problemu, który partnerstwo chce rozwiązać w pierwszej kolejności, określenia grupy odbiorców.
3. Analiza potencjału społeczno-kulturowego - określenie i odkrycie ważnych sił społecznych oraz poznanie istniejących relacji w środowisku.

4. Analiza czynnikowa
Analiza czynnikowa opiera się na metodzie lokalnego ożywienia gospodarczego5, w którym
punktem wyjścia do opracowania diagnozy jest analiza środowiska lokalnego z punktu widzenia 5 czynników gospodarczych w społeczności lokalnej.
Czynniki te to:
 Dostęp do kapitału,
 Środowisko gospodarcze,
 Infrastruktura,
 Zasoby ludzkie,
 Jakość życia mieszkańców.
Analiza czynnikowa jest metodą badania spiralnego, począwszy od ogólnych zasobów i deficytów społeczności lokalnej (podobnie jak w analizie SWOT), aż do czynników społecznoekonomicznych wpływających na funkcjonowanie społeczności lokalnej lub w węższym ujęciu w obszarze, w którym partnerstwo zamierza podejmować działania. W metodzie tej ciekawym aspektem jest spojrzenia na wszelkie czynniki, jako na zasoby. Te pozytywne (w
SWOT były by to mocne strony i szanse) służą realizacji celów partnerstwa, negatywne zaś (w
SWOT byłyby to słabe strony i zagrożenia) mogą być potencjalnym impulsem do dokonania
zmian.

5

red. Jadwiga Olszowska- Urban, Aleksandra Rabiej, Podręcznik uczestnika warsztatów lokalnego ożywienia
gospodarczego, Kraków, 2005
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Schemat do analizy czynnikowej

5.
5.

5.

Społeczność

3.

4.

1.

6.

2.

2.
1. Lokalny spis z natury – infrastruktura, środki, środowisko
gospodarcze i jakość życia
2. Wycieki – pieniądze wypływające ze społeczności lokalnej
3. Import – surowce, zapasy, usługi
4. Eksport – wytwarzane towary i usługi
5. Inwestycje, kredyty i dotacje, atrakcyjność gospodarcza,
ekspansja i przedsiębiorczość
6. Wpływy i dochód z eksportowanych towarów i usług.
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5. Drzewo problemów – drzewo celów
Drzewo problemów jest metodą diagnozowania problemów społeczności lokalnej opierająca
się na ukazaniu związków przyczynowo – skutkowych pomiędzy poszczególnymi czynnikami
występującymi wokół i wypływającymi na zdefiniowany problem główny.
Analiza problemu obejmuje tu następujące etapy:
 identyfikację (nazwanie) kluczowego problemu/problemów,
 ogólna diagnozę całości sytuacji w oparciu o posiadane dane i informacje,
 ukazanie związków i zależności pomiędzy przyczynami i skutkami zdefiniowanego
problemu,
 umieszczenie tych związków i zależności na schemacie (drzewie problemów).
Problem – niekorzystna sytuacja występująca na terenie funkcjonowania partnerstwa,
która ma ulec poprawie na skutek działań partnerstwa.
W opracowanym schemacie problem umiejscowiony zostaje centralnie. Rozpoznane przyczyny problemu umieścić należy poniżej – będą one swego rodzaju „korzeniami” problemu.
Skutki problemu umieszczane są powyżej – będą „gałęziami” problemu. Metoda zakłada
stopniowanie przyczyn i skutków – ukazując przyczyny/skutki I stopnia, II stopnia, itd. Przy
analizie złożonych problemów może też wystąpić sytuacja, w której przyczyny i skutki są tożsame – będzie to tylko potwierdzeniem, że analiza przebiega w sposób prawidłowy i pełny.

21

SKUTKI
SKUTKI
SKUTKI

SKUTKI

SKUTKI

SKUTKI

SKUTKI
SKUTKI

SKUTKI

SKUTKI
SKUTKI
P
R
O
B
L
E
M

PRZYCZYNY

PRZYCZYNY
PRZYCZYNY

PRZYCZYNY

PRZYCZYNY

PRZYCZYNY

PRZYCZYNY

PRZYCZYNY

PRZYCZYNY
PRZYCZYNY
PRZYCZYNY

PRZYCZYNY
PRZYCZYNY

PRZYCZYNY

Schemat: drzewo problemów
Drzewo problemów może też stać się punktem wyjścia do formułowania celów partnerstwa,
a w dalszym etapie formułowania działań partnerstwa.

6. Analiza interesariuszy
Przygotowując analizę i diagnozę dla partnerstwa można też skorzystać z narzędzia do analizy interesariuszy. Analiza interesariuszy (analiza stakeholders) to jedna z metod zbierania
informacji o osobach, grupach, podmiotach, instytucjach i organizacjach, których interesy
powinny być brane pod uwagę przy planowaniu konkretnych działań.
Ma ona szczególne znaczenie przy planowaniu szerokich programów lub strategii. Pozwala
odpowiedzieć na pytanie, kim są zainteresowani działaniami partnerstwa ludzie/podmioty
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oraz na ile ważni są z punktu widzenia partnerstwa. Docelowo dzięki tej analizie partnerstwo
będzie w stanie opracować działania mające na celu zapewnienie maksymalnej współpracy z
poszczególnymi podmiotami.
Interesariusze mogą być podzieleni na kilka kategorii. Biorąc pod uwagę różne zainteresowanie poszczególnych podmiotów planowanymi działaniami można wyróżnić interesariuszy
wewnętrznych, do których zaliczyć można pracowników i przedstawicieli instytucji-członków
partnerstwa, ich zarządy, liderów lokalnych oraz interesariuszy zewnętrznych, m.in. odbiorców działań, dostawców, konkurencję, władze (o ile nie są zaangażowane bezpośrednio w
partnerstwo), związki zawodowe, media, grupy interesów.
interesariusze
wewnętrzni m.in.

interesariusze
zewnętrzni m.in.

pracownicy

klienci

udziałowcy

zew. grupy
interesów

zarząd

władze

rada
nadzorcza

media

Schemat: rodzaje interesariuszy.
Kolejny podział uwzględnia nastawienie zainteresowanych osób/podmiotów do realizacji
planowanych przez partnerstwo działań. Można wskazać interesariuszy pozytywnych i negatywnych.
Analizując poziom nastawienia konieczne jest określenie czy poszczególne zainteresowane
podmioty będą oddziaływały na partnerstwo pozytywnie, ich nastawienie będzie negatywne,
czy zachowają neutralność w podejściu do sprawy. Istotne znaczenie ma siła wpływu konkretnego interesariusza oraz jego indywidualne priorytety, które chce osiągnąć.
Warto przy tej okazji zastanowić się, jakiego nastawienia oczekiwałoby partnerstwo, jakie
nastawienie ułatwiłoby funkcjonowanie i realizowanie planowanych działań. Służyć temu
może poniższy formularz:
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Interesariusze

Stan obecny

Siła
Siła
sprzyja- sprawjąca
cza

Stan pożądany

Siła
negatywna

Siła
obojętna

Siła
sprzyjająca

Siła
sprawcza

Siła
negatywna

Siła
neutralna

Podmiot 1

Podmiot 2

Podmiot 3

Warto również uwzględnić w analizie czy konkretni interesariusze stanowić będą dalsze czy
bliższe otoczenie realizowanych przez partnerstwo działań.

Bliższe otoczenie

Dalsze otoczenie

Analiza interesariuszy to metoda jakościowa, polega na systematycznym zbieraniu danych.
Jej przygotowanie i przeprowadzenie wymaga czasu i udziału wszystkich członków partnerstwa.
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Informacje dla partnerstw działających w obszarze integracji społecznej
Pierwszym elementem, jaki powinno zrobić partnerstwo działające w obszarze integracji
społecznej, jest ustalenie wspólnej definicji integracji społecznej, po to by każdy partner miał
świadomość, w którym kierunku będą zmierzały działania partnerstwa. Pojęcie integracji
społecznej jest dość szerokie stąd autorzy publikacji prezentują definicję integracji społecznej
zapisaną w Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski.
Integracja społeczna - działania wspólnotowe oparte na zasadach dialogu, wzajemności i równorzędności, których celem jest dążenie do społeczeństwa opartego na demokratycznym współuczestnictwie, rządach prawa i poszanowaniu różnorodności kulturowej, w którym obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela oraz skutecznie wspomagane są jednostki i grupy w realizacji ich celów życiowych.6
Mając „ujednoliconą” definicję partnerzy wspólnie mogą przejść do dokonania analizy i
opracowania diagnozy.
Dokonując analizę i opracowując diagnozę w partnerstwie podejmującym działania w obszarze integracji społecznej należy w szczególności wziąć pod uwagę następujące dane:
 Dane podstawowe:
o liczba mieszkańców,
o demografia,
o analiza obszaru ze względu na problemy społeczne.
 Dane specyficzne dla obszaru integracji społecznej:
A.
Analiza zasobów podmiotowych - analiza podmiotów działających w zakresie
integracji społecznej takie jak organizacje społeczne i jednostki organizacyjne
samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej.
B.
Analiza rynku pracy i warunków pracy.
C.
Analiza edukacji i szkolnictwa.
D.
Analiza poziomu życia.
E.
Analiza rozwoju przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej.
F.
Kwestie mieszkalnictwa i bezdomności.
G.
Inne zasoby mogące mieć wpływ na działania partnerstwa: poziom poczucia
bezpieczeństwa, infrastruktura drogowa, służba zdrowia, bankowość, bezpieczeństwo (policja, straż gminna), itp.
W związku z szerokim obszarem analizy dotyczącej integracji społecznej warto wykorzystać
kilka narzędzi opisanych powyżej. W tym zakresie rekomendowane jest wykorzystanie:
1. Desk reaserch – wiele danych niezbędnych do opracowania diagnozy dostępne jest w
dokumentach już wcześniej opracowanych chociażby na potrzeby tworzenia lokalnych strategii czy programów. Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę na kwestie
integracji społecznej w opracowaniach strategicznych zarówno na poziomie regionu
(województwo) jak i kraju. W zakresie integracji społecznej warto zanalizować dokumenty takie jak:
6

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski
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Narodowa Strategia Integracji Społecznej.
Strategia Polityki Społecznej .
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Krajowy Program Wykluczeniu Społecznemu.
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego.
Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030.

2. Analiza interesariuszy. Zasadniczym elementem analizy integracji społecznej jest dokonanie oceny zasobów podmiotowych. Istotne jest zatem:
 opracowanie listy instytucji/organizacji,
 analizy ich potencjału i możliwości oddziaływania na społeczność lokalną,
 analizy pod kątem przydatności/uzupełnienia przez potencjalnego partnera potrzeb tworzonego partnerstwa.
Po dokonaniu wskazanej analizy wiemy, jaki jest potencjał podmiotowy w partnerstwie. Można wyszczególnić podmioty: współpracujące, wspierające, obojętne, konkurencję na plus oraz konkurencję na minus.
3. Analiza SWOT. Mając specjalistów z wyłonionych powyżej podmiotów można dokonać Analizy SWOT dotyczącej obszaru integracji społecznej. Warto podzielić zespół na
kilka grup tematycznych by każda z nich w pełni mogła zająć się analizą wskazanych
powyżej punktów.
Po dokonaniu analizy warto dokonać diagnozy i wyłonić problemy, którymi warto się zająć w
pierwszej kolejności.
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MISJA I WIZJA PARTNERSTWA
Drugim krokiem (po opracowaniu diagnozy) budowania „Wieloletniego programu współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju integracji społecznej” jest sformułowanie misji i wizji
dla partnerstwa.
Misja stawia działalność partnerów w szerszym kontekście społecznym, podkreśla przyczyny
(problem czy potrzebę), które są powodem, dla których partnerstwo jest inicjowane. Misja
powinna także ukazywać cel istnienia i – wreszcie – określać najważniejsze wartości, jakimi
partnerzy się kierują. W praktyce jest to zwykle kilka cech wyróżniających daną grupę partnerską.
Misję należy opracowywać zespołowo – jej rola jest ważna zarówno dla podmiotów zaangażowanych w budowanie partnerstwa, jak i tych wszystkich, którzy z partnerstwem współpracują.
Funkcja wewnętrzna misji to przede wszystkim jednoczenie partnerów i tworzenie pozytywnej atmosfery w zespole. Misja nadaje także sens codziennej pracy, jest elementem motywującym i inspirującym zespół, skupia uwagę zespołu na osiągnięciu celu i określa hierarchię
zadań.
Funkcja zewnętrzna misji to skuteczne „przyciąganie” nowych ludzi, organizacji i instytucji do
współpracy, przy jednoczesnym pokazaniu im, w jasny sposób, celu działania grupy. Misja
służy również celom marketingowym i jest przydatna przy pozyskiwaniu do współpracy nowych podmiotów.
Misję można tworzyć na początku funkcjonowania partnerstwa, można też po pewnym okresie współpracy partnerów, ponieważ jest ona wynikiem dyskusji i wzajemnego poznawania
siebie. Powinna być dziełem wszystkich członków partnerstwa, gdyż tylko w ten sposób będą
mogli się z nią utożsamić.
Misja powinna zmieniać się w czasie, tak jak zmienia się partnerstwo i zmieniają się podejmowane przez partnerstwo działania. Jej podstawowe cechy to: zwięzłość (lakoniczność) i
elastyczność (możliwość zmian).
W misji należy ująć odpowiedzi na poniższe pytania:
 jaki typ grupy tworzymy i gdzie działamy,
 kim jesteśmy,
 komu służymy (kim są odbiorcy naszych usług),
 dlaczego istniejemy, jaki jest problem, który chcemy rozwiązać (cel istnienia
lub problem, wokół którego koncentruje się nasza praca),
 jak realizujemy nasze zamierzenia (jakie są formy działań, jakimi posługujemy
się w naszej pracy) – jaki jest etos grupy, jakimi wartościami się kierujemy (czy
istnieją szczególne wartości, które stanowią „niepisane” prawo lub zasady naszego działania),
 co nas wyróżnia spośród innych podobnych partnerstw i instytucji (jakie mamy
unikalne rozwiązania).
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Podobne funkcje spełnia dla partnerstwa wizja, określająca, dokąd partnerstwo zmierza.
Wizja to przyszły, pożądany obraz rzeczywistości danej społeczności lokalnej, który ma
być zrealizowany na skutek działań partnerstwa.
W wypracowywaniu wizji stosuje się często wykresy, rysunki, grafy. Praca nad tym elementem może być dobrą zabawą, ale też ciężką pracą, gdyż na tym etapie – w dużej mierze –
nadaje się kierunek przyszłej działalności. Opracowując wizję, należy doprecyzować pojęcia,
uspójnia to, co dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w budowanie partnerstwa jest, w
dłuższej perspektywie czasowej, najważniejsze. Okres, na jaki planuje się działalność, zależy
od specyfiki partnerstwa – zwykle jest to kilka lat.
Misja i wizja stanowią elementy wyróżniające partnerstwo na tle otoczenia i dlatego też powinny być upowszechniane. Stanowić będą istotny przekaz zarówno dla osób funkcjonujących w obrębie partnerstwa, potencjalnych nowych partnerów, jak i otoczenia zewnętrznego
(interesariuszy oraz odbiorców działań podejmowanych przez partnerstwo).
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CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE
Wprowadzenie
Po sformułowaniu misji i wizji partnerstwa przychodzi pora na wyznaczenie celów jako kolejnego kroku określającego kierunki rozwoju partnerstwa, których osiągnięcie pozwoli na realizację strategii. Cel główny i cele szczegółowe udzielają partnerstwu odpowiedzi na pytanie:
co partnerstwo zamierza osiągnąć?
Cele te wypracowuje się na podstawie wcześniejszej analizy i diagnozy, biorąc pod uwagę
posiadane zasoby oraz możliwość rekompensowania zauważonych deficytów. Powinny zostać ujęte, jako minimalizacja (eliminacja) deficytów, a także, jako wzmocnienie silnych stron
partnerstwa. Cele powinny mieć charakter długoterminowy.

PROBLEM

CEL

Każde partnerstwo winno działać w oparciu o sprecyzowany zespół celów. Partnerstwo
opracowuje własne cele, wyznacza jednolicie i spójnie rozumiany kierunek swojego rozwoju.
Podejmuje też stałe wysiłki, aby integrować partnerów wokół naczelnej idei – budowy spójnej społecznie i gospodarczo lokalnej społeczności, w której wszyscy mają warunki do
wszechstronnego rozwoju osobistego i społecznego.
Uwaga: Partnerstwo może napotykać na kryzys przyjętych wartości, może je również dotknąć „wypalenie” poszczególnych partnerów. Dlatego już na poziomie formułowania celów,
szczególnie istotne jest wypracowanie jednolicie rozumianej idei funkcjonowania partnerstwa, którą wszyscy partnerzy chcą przyjąć i która motywuje ich do działania pomimo napotykanych trudności. Dlatego też formułując cele nie można zapomnieć o celach związanych z
rozwojem samego partnerstwa rozumianego, jako dobro wspólne wszystkich partnerów.
Dobrze sformułowany cel odpowiada na pytania: co, gdzie, kiedy i dla kogo zostanie zmienione dzięki realizacji określonych działań partnerstwa.
Cel główny operacjonalizuje wizję lokalnej społeczności, w której działa partnerstwo. Jest to
wskazanie jej docelowego stanu, mającego związek z funkcjonowaniem społeczności lokalnej.

Narzędzie
Najbardziej rozpowszechnionym narzędziem do wyznaczenia celów jest SMART – sprawdzony zestaw zasad, dzięki którym cel partnerstwa zostaje określony precyzyjnie. Aby cel był
dobrze określony powinien być:
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Specific - określony możliwie konkretnie i jasno ukazuje, co i jakimi metodami partnerstwo
chce osiągnąć w wyniku swojego działania.
Measurable - mierzalny odniesiony do konkretnych wskaźników, określających osiągnięcie
celu tzn.: co będzie decydowało o tym, że cel partnerstwa został osiągnięty; najczęściej jest
to kryterium wymierne określone liczbowo.
Acceptable/accurat – akceptowalny - czyli spójny z celami organizacji tworzących partnerstwo, ale też akceptowalny przez wszystkich partnerów. Cel nie powinien być narzucony z
góry, partnerstwo musi czuć potrzebę jego realizacji.
Realistic - realistyczny - możliwy do osiągnięcia przez partnerstwo z uwzględnieniem jego
zasobów, a tym samym powinien być możliwy do zrealizowania.
Time-bound - terminowy możliwy do wykonania w określonym czasie.

Informacje dla partnerstw działających w obszarze integracji społecznej
Należy pamiętać o korelacji pomiędzy analizą i diagnozą lokalnych problemów a formułowanymi celami. Istotnym jest pokazanie zmiany, jaka ma zajść w wyniku działań partnerskich.
Warto w tym momencie zwrócić uwagę na czas, w jakim chcemy osiągnąć cel. Ponieważ czas
determinuję nasze możliwości działań a tym samym rozwiązanie problemów.
Kluczowym jest zastanowienie się nad słowami „kluczami” w zakresie integracji społecznej.
Kluczowe pojęcia dla formułowania celów partnerstwa to:
 wspieranie aktywności społeczności lokalnych oraz tworzenie warunków do integracji
społecznej;
 poprawa jakości życia mieszkańców;
 zwiększenie zaangażowania partnerów lokalnych na rzecz integracji społecznej;
 rozwój i tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.
Inne słowa (słowa klucze) wyrażające zmianę możliwe do wykorzystania przez partnerstwo
to:
Zminimalizowanie, wzmocnienie, zaangażowanie, wzrost, zmierzanie, współpraca, budowanie, aktywizowanie, zacieśnienie, upowszechnienie, odnowa, promowanie, przedsiębiorczość, edukowanie, zdiagnozowanie, kreowanie, współdziałanie, mobilizowanie, przełamywanie barier, zapobieganie, udostępnianie, promowanie, upowszechnianie, integrowanie,
uatrakcyjnienie, uwierzytelnienie, stwarzanie, akceptowanie, budowanie, eliminowanie, kooperowanie, podniesienie, internalizacja, pomoc, mentoirng, likwidowanie, inicjowanie, organizowanie, pokonywanie, wypracowanie, popularyzacja, przeciwdziałanie, wyrównywanie.
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SCHEMATY DZIAŁAŃ – PROPOZYCJE
PROJEKTÓW
Wprowadzenie
„Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju integracji społecznej”
będzie dokumentem wewnętrznie spójnym. Partnerstwo projektujące swoje działania musi
się oprzeć o wcześniej dokonaną diagnozę i wynikające z niej cele. Zaplanowane przez partnerstwo działania (projekty) będą logicznym wynikiem opracowanej diagnozy i sformułowanych celów.

PROBLEM

CEL

DZIAŁANIA

Narzędzie
Partnerstwo lokalne planując swoje działania i opisując je w formie projektów może skorzystać z szerokiego katalogu narzędzi projektowych. Jednym z najbardziej popularnych i funkcjonalnych jest Matryca logiczna.
To jedno z narzędzi wykorzystywanych w celu opisania, uzasadnienia i sprecyzowania przewidywanych wyników projektu konkretnego przedsięwzięcia oraz pokazania istniejących
związków logicznych między nimi.
Podejście do uzupełnienia matrycy logicznej opiera się na odwróceniu kolejności działań –
zamiast celu, punktem wyjściowym powinno być określenie warunków wstępnych.
Tworzenie matrycy logicznej jest kilkuetapowe. Powinna składać się z czterech kolumn i pięciu wierszy pokazując logikę zarówno poziomą jak i pionową.
Logika pionowa pokazuje, co realizatorzy projektu chcą zrobić i jak ich działania wpłyną na
poprawę sytuacji.
Logika pozioma daje możliwość mierzenia rezultatów projektu oraz poziomu wykorzystanych zasobów poprzez wykorzystanie wskaźników ekonomicznych.
ELEMENTY SKŁADOWE MATRYCY LOGICZNEJ
Pierwsza kolumna powinna zawierać:
 Cel nadrzędny projektu – należy wskazać, dlaczego projekt jest istotny dla społeczności lokalnej w dłuższej perspektywie czasowej. W przypadku aplikowania o środki ze31

wnętrzne (unijne) cel ten powinien odpowiadać celowi konkretnego działania w ramach, którego chcemy aplikować o środki.
 Cel bezpośredni – należy wskazać bezpośrednie korzyści, jakie pojawią się po zakończeniu projektu dla głównych odbiorców projektu.
 Rezultaty i produkty – należy wskazać mierzalne i bezpośrednie efekty pojawiające
się w trakcie realizacji projektu.
 Działania – należy określić wszystkie te czynności, które należy wykonać w trakcie
projektu, aby osiągnąć zakładane rezultaty.
Druga kolumna powinna zawierać:
 Wskaźniki realizacji – należy wskazać takie wskaźniki, które można obiektywnie zweryfikować używając do opisania celów projektu mierzalnych pojęć.
Określając wskaźniki warto przyjąć wersję optymalną zakładanych efektów, zakładanie zbyt
wysokich efektów może spowodować, iż wg matrycy projekt nie zakończył się sukcesem –
mimo wielu pozytywnych efektów.
Określając wskaźniki należy pamiętać o kilku parametrach:
 Jak dużo – wartość ilościowa
 Jak dobrze – wartość jakościowa
 Gdzie – miejsce
 Dla kogo – grupy docelowe
 Kiedy – terminy w jakich zostaną osiągnięte cele, rezultaty
Trzecia kolumna powinna zawierać:
 Źródła informacji o wskaźnikach – należy przedstawić dane o źródłach informacji,
dzięki którym będzie można zmierzyć wskaźniki osiągnięć projektu. Warto wskazać, w
jakiej formie będą przedstawiane źródła, przez kogo oraz jak często.
Czwarta kolumna powinna zawierać:
 Założenia i czynniki ryzyka – należy określić te czynniki zewnętrzne, które mogą mieć
wpływ na realizację projektu oraz na zakładane cele.
Schemat matrycy logicznej:
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Opis

Wskaźniki

Źródła weryfikacji informacji

Założenia i
ryzyko

Cel ogólny,
strategiczny szerszy
Cel szczegółowy - bezpośredni
Wyniki - Rezultaty
Działania

Informacje dla partnerstw działających w obszarze integracji społecznej
Projektując działania dla partnerstwa funkcjonującego w obszarze integracji społecznej (pamiętając oczywiście o korelacji z diagnozą i celami) należy wziąć pod uwagę fakt, że planowane działania winny odpowiadać potrzebom potencjalnych klientów, ale też powinny odnosić się do trendów dotyczącego obszaru. Trend to kierunek/tendencja, w którą zmierza
zmiana zanim stanie się stanem faktycznym. Jest to zmiana kontekstu, punktu widzenia. To
zmiana relacji, wartości, przestrzeni, na które zaczynamy patrzeć inaczej niż dotychczas.
Analizując trendy w integracji społecznej można zauważyć:
 powrót do istniejących niegdyś pomocy sąsiedzkich,
 uruchomienie specjalnych domów dla uzależnionych,
 otwarcie się pomocy społecznej na sektor prywatny,
 tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej,
 efektywność – aktywność społeczna – aktywizowanie zawodowe – rozwój społecznogospodarczy,
 programy mentorskie w kontekście powrotu na rynek pracy,
 tworzenie centr aktywności senioralnych.
W kontekście tworzenia partnerstw w obszarze integracji społecznej, warto odnieść się do
aktualnych trendów i warunków społeczno-gospodarczych danego terenu.

Przykłady dobrych praktyk - patrz załącznik nr 3
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HARMONOGRAM
Wprowadzenie
Kolejnym krokiem w opracowywaniu działań partnerstwa jest stworzenie planów roboczych,
czyli harmonogramów zadaniowych. Tu warto również zadbać o awaryjny „plan B” zarówno
jeśli chodzi o zespół, sposoby pracy partnerów jak i wykorzystywanie zasobów czy sytuację
zewnętrzną. Najprostszy i najczęściej stosowany harmonogram opracowany jest na podstawie wykresu Henrego Gantta.

Narzędzie
Pracę nad harmonogramem warto podzielić na kilka etapów i odnieść się do wypracowywanych wcześniej elementów.
Przykładowe etapy:
 I etap: rozłożenie przedsięwzięcia na cele/działania główne i cele szczegółowe,
 II etap: ustalenie czasu trwania przedsięwzięcia i określenie czasów realizacji celów/działań głównych i szczegółowych,
 III etap: ustalenie kolejności realizacji celów/działań głównych i szczegółowych oraz
wyznaczenie terminów ich rozpoczęcia i zakończenia,
 IV etap: wyrażenie w postaci graficznej wszystkich dokonanych czynności.

Rok
Kwartał
Miesiąc*

2015
I
II

III

IV

2016
I
II

III

IV

2017
I
II

III

IV

Cele/ działania
Cel szczegółowy nr 1
Działanie /
projekt 1
Działanie /
projekt 2
Działanie /
projekt 3
……
Cel szczegółowy nr 2
Działanie /
projekt 1
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Działanie /
projekt 2
Działanie /
projekt 3
……..
Cel szczegółowy nr 3
……
Zarządzenie,
promocja,
edukacja
* możliwy podział kwartałów na miesiące – rekomendowany harmonogram kwartalny
Gotowy harmonogram stanowi punkt odniesienia dla wszystkich osób zaangażowanych w
realizację danego projektu, wskazuje kolejność podejmowanych działań, określa nieprzekraczalne terminy a także konieczne do realizacji zasoby ludzkie i sprzętowe. Warto pamiętać,
że w trakcie realizacji działań mogą pojawiać się nowe elementy projektu, czynniki sprzyjające i bariery, w związku, z czym może zaistnieć konieczność wprowadzania istotnych zmian do
harmonogramu. Dlatego ważne jest, aby nad jego aktualnością czuwał koordynator, którego
zadaniem będzie także informowanie wszystkich zainteresowanych o pojawiających się
zmianach. Harmonogram stanowić będzie także podstawę do prowadzenia ewaluacji i monitoringu realizacji projektu.
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ZASOBY FINANSOWE I POZAFINANSOWE
Wprowadzenie
Partnerstwo ma opisaną swoją misję, wizję diagnozę, cele i wie, jakie działania ma podejmować. Kolejnym pytaniem, jakie się nasuwa to skąd partnerstwo może czerpać środki finansowania i pozafinansowe.
W zależności do formy partnerstwa kształt źródeł finansowania może inaczej się prezentować. Istotny jest fakt, że każdy partner posiada zasobowy finansowe i pozafinansowe, które
wnosi w partnerstwo. Dlatego też pierwszym krokiem jest spisanie tych zasobów.

Partnerstwo

Partner1

Partner 2

Partner 3

Zasoby
finansowe:

Zasoby
finansowe:

Zasoby
finansowe:

Zasoby
pozafinansowe:

Zasoby
pozafinansowe:

Zasoby
pozafinansowe:

Schemat: zasoby partnerstwa i partnerów
Mając określone zasoby warto zastanowić się nad potrzebami partnerstwa w zakresie pozyskania środków. Planując finanse partnerstwa warto odnieść się do:
 Strategii partnerstwa – odniesienie się do misji, wizji, analizy, celów, priorytetowych
działań.
 Potrzeb partnerstwa - jakie działania będzie realizować partnerstwo, na jaką skalę,
czy zwiększy się liczba odbiorców partnerstwa, czy zostaną wprowadzone nowe programy.
 Budżetu jakim dysponuje - analiza jakim budżetem dysponuje partnerstwo uwzględniając jego koszty i przychody.
 Źródeł finansowania – uwzględniając zasoby finansowe jak i pozafinansowe.
 Możliwości wdrażania – uwzględniając posiadane zasoby osobowe do wdrażania
możliwych źródeł finansowania oraz czas potrzebny na wdrożenie i pozyskanie środków.
 Monitoringu i ewaluacji prowadzonych działań.
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Główne zasady strategii pozyskiwania środków
 Wielość źródeł finansowania to bezpieczeństwo.
 Na zbieranie pieniędzy potrzebne są pieniądze – muszą być one zaplanowane w budżecie.
 Odkładanie części środków z zebranych funduszy na nową zbiórkę.
 Rozłożenie programu na „czynniki pierwsze”, aby być przygotowanym na
każdą ewentualność.
 Mierzmy zamiary na siły finansowe, ale niech siły finansowe nie ograniczają
naszych planów.
 Nie liczmy, że szybko uda nam się zdobyć dużo pieniędzy.
 Znalezienie dużego sponsora wymaga więcej czasu niż znalezienie kilku małych sponsorów.
 Najtrudniej jest znaleźć pierwsze pieniądze, toteż zacznijmy od zbiórki, która nie pociąga za sobą dużego ryzyka.
 Uważajmy, aby zbieranie pieniędzy nie stało się główną działalnością partnerstwa.
 Nie bójmy się zawęzić swojej działalności, jeśli mamy mało pieniędzy.
 Jeśli nasz sponsor tego od nas wymaga – dostosujmy realizowany projekt.
 Bądźmy wierni misji oraz celom partnerstwa i nigdy nie naginajmy ich do
potrzeb sponsora.
 Nie ma jednej najlepszej strategii zdobywania funduszy, jest ich tyle ile
działań.
 Zanalizuj swoje potrzeby i dopasuj do nich odpowiednie metody zbierania
pieniędzy.
 Wszyscy musimy mieć oczy i uszy otwarte na informacje o funduszach, ale
dobrze jest, gdy jest jedna osoba odpowiedzialna za zbieranie funduszy.
 Oszczędzanie – pierwsze źródło pozyskiwania funduszy.

Źródła finansowania partnerstwa:
Źródła finansowania partnerstwa można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Do wewnętrznych źródeł zalicza się:
 składki partnerstwa,
 praca wolontarystyczna,
 wkład rzeczowy.
Patrząc z perspektywy źródeł wewnętrznych są one wykorzystywane w mniejszym stopniu a
niżeli źródła zewnętrzne. Często partnerstwo opiera się na pracy wolontarystycznej, która
wpływa na realizacje działań partnerskich. Wiele czasu partnerstwo poświęca na pozyskanie
źródeł zewnętrznych, do których zaliczają się:
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Źródła finansowania
partnerstwa zewnętrzne

Fundusze krajowe
Fundusze unijne
Fundacje
grantodawcze
Zbiórki publiczne
Sponsoring

1. Fundusze krajowe, do których zalicza się powierzenie lub wsparcie realizacji zadań
publicznych na poziomie gminy, powiatu, województwa, kraju. Warto pamiętać o
tym, iż zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawa
daje możliwość realizacji inicjatywy lokalnej czy trybu małych zleceń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://poradnik.ngo.pl/x/340546
2. Fundusze unijne – nowa perspektywa finansowa daje wiele możliwości realizacji działań partnerskich, warto zwrócić uwagę na:
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój –
www.funduszeuropejskie.gov.pl
 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój –
www.funduszeuropejskie.gov.pl
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko www.funduszeuropejskie.gov.pl
 Program Operacyjny Polska Cyfrowa - www.funduszeuropejskie.gov.pl
3. Fundusze międzynarodowe – granty przyznawane przez organizacje międzynarodowe
na realizację ściśle określonych działań o charakterze prospołecznym.
4. Fundacje grantodawcze to takie, które przeznaczają majątek na finansowanie działań
innych podmiotów zgodnych ze swoją misją. Do takich fundacji należą między innymi:
 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – www.pafw.pl
 Fundacja im. Stefana Batorego – www.batory.org.pl
 Fundacja BZ WBK - http://fundacja.bzwbk.pl
 Fundacja Kronenberga http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/
 Fundacja PZU - http://fundacjapzu.pl/
 Fundacja Narodowy Bank Polski - http://www.fundacjanbp.pl/
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 i inne Fundacje więcej informacji można znaleźć na stronie
https://sites.google.com/site/dotacjedlaorganizacji/listagrantodawcow/fundacje-grantodawcze
5. Crowfounding – „…to rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz
rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne,
który angażuje szerokie grono dawców kapitału, charakteryzuje się wykorzystaniem
technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami
transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku”7 Jest to forma finansowania różnego
rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów
zorganizowana najczęściej w przestrzeni wirtualnej. Zbiórki prowadzone są za pośrednictwem wyspecjalizowanych platform internetowych, często w połączeniu z
serwisami społecznościowymi oraz blogosferą. Przedsięwzięcie jest popierane a co za
tym idzie finansowane poprzez dużą liczbę jednorazowych wpłat dokonywanych
przez osoby zainteresowane projektem.
6. Zbiórki publiczne - to wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na
pewien z góry określony cel w miejscu publicznym. Więcej informacji na temat zbiórki
publicznej znajduje się na stronie https://mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-ponowemu
7. Sponsoring - Sponsor przekazuje środki finansowe, materialne lub usługi sponsorowanemu w zamian za działania promocyjne ze strony sponsorowanego. Cechy sponsoringu:
 Polega na wzajemnych świadczeniach sponsora i sponsorowanego,
 Sponsor daje do dyspozycji sponsorowanego ustaloną kwotę pieniędzy
lub inne zasoby,
 Sponsorowany wykonuje uprzednio uzgodnione świadczenia, które przyczyniają się do realizacji celów marketingowych sponsora
 Pomiędzy sponsorem a partnerstwem powinna zostać spisana umowa
sponsorska – wskazująca jasne warunki współpracy.
Możliwości finansowania działań partnerstwa jest wiele, wszystko zależy od decyzji podjętej
przez partnerstwo. Dla ułatwienia w załączeniu znajduje się szczegółowa tabela w zakresie
finansowania partnerstwa działającego w obszarze turystyki.

Zestawienie potencjalnych źródeł finansowania – patrz załącznik nr 4

7

Król K., Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce,
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ZARZĄDZANIE PARTNERSTWEM
Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na efektywność funkcjonowania partnerstwa jest system zarządzania jego działaniami. Instytucje, które podejmują decyzje o zawiązaniu partnerstwa niewątpliwie czynią to powodowane chęcią realizacji działań społecznych z pełnym zaangażowaniem i wysokiej jakości. Jednak, biorąc pod uwagę, że partnerstwo w swym założeniu ma działać długofalowo, realizując różnego typu projekty, może pojawić się konieczność wprowadzenia pewnego rodzaju uregulowań usprawniających współpracę.
Jedną z kwestii, nad którą będzie zastanawiać się nowo formułowane partnerstwo jest podjęcie decyzji odnośnie formalizacji działań partnerskich. Obecnie można spotkać różnorodne
formy organizacyjne, które wybierane są dla działalności partnerskiej. Pierwszy podział dotyczyć będzie przyjmowanej formy prawnej.
Formy partnerstw8:

Partnerstwo nieformalne
– podstawa działania –
umowa ustna,
– inicjator/animator,
– wydatki ponoszone w
związku z podjętymi działaniami pokrywane są przez
partnerów i ewentualnych
sponsorów,
– sprawdzanie wydatków
(wg potrzeb),
– działania prowadzone w
oparciu o plan pracy,
- decyzje podejmowane w
oparciu o konsensus partnerów

Partnerstwo formalne
związane umową partnerposiadające osobowość
ską
prawną
podstawa działania – umo– podstawa działania – stawa partneska/porozumienie, tut,
– lider/partner wiodący,
– władze partnerstwa – ra– finansowanie działań –
da/zarząd (pomiędzy walzgodnie z umową i obowiąnymi zgromadzeniami),
zującymi wymogami (w za– finansowanie działań –
leżności od źródła finansozgodne z przyjętym planem
wania),
działań i obowiązującymi
– wymagane regularne
wymogami (w zależności od
sprawdzanie wydatków,
źródła finansowania),
– działania prowadzone w
– konieczne regularne
oparciu o plan pracy,
sprawdzanie wydatków,
- decyzje podejmowane w
– działania oparte o przyjętą
oparciu o konsensus partne- strategię (co najmniej kilkurów
letnią),
– wymagane planowanie
działań,
- decyzje podejmowane w
oparciu o konsensus partnerów

8

Taką systematykę partnerstw zaproponowano w opracowaniu: . Standard partnerstwa lokalnego – Gminny
Standard Wychodzenia z Bezdomności. Praca zbiorowa, Gdańsk 2012
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Warto zwrócić uwagę, że formalizacja partnerstwa może sprzyjać regulacjom jego funkcjonowania. Możliwe jest wtedy precyzyjne określenie praw i obowiązków partnerów, ujęcie ich
w regulaminy, wskazanie zakresu zadań i odpowiedzialności, określenie procedur decyzyjnych.
Do najważniejszych kompetencji zespołu zarządzającego partnerstwa należy planowanie i
wyznaczanie kierunków działań, akceptowanie sprawozdań i decyzji finansowych oraz kontrolowanie zgodności podejmowanych działań z wyznaczonymi celami partnerstwa.9
Warunkiem efektywnego zarządzania partnerstwem jest posiadanie lidera partnerstwa, łączące się jednak z aktywnym uczestnictwem wszystkich zaangażowanych podmiotów w realizację projektów na każdym ich etapie. Zadania lidera, to przede wszystkim zaangażowanie
w całość realizacji projektu w oparciu o ustalone wspólnie zasady i wartości, planowanie,
organizowanie i koordynowanie pracy zespołu partnerskiego, a także monitorowanie i nadzór nad jej przebiegiem, dbałość o merytoryczną jakość przyjmowanych projektów, odpowiedzialność za osiągnięte cele i rezultaty. Lider projektu jest uprawniony do zarządzania
projektem i podejmowania decyzji w sprawie projektu, ale także współpracuje ze zwierzchnikami organizacji tworzących partnerstwo.
Partnerstwo potrzebuje ustalonej struktury, która zapewni właściwe i efektywne mechanizmy podejmowania decyzji, zarządzania i rozwoju, dlatego też korzystne będzie, jeśli wybrana zostanie grupa stałych reprezentantów oddelegowanych przez organizacje członkowskie,
której zadaniem będzie utrzymywanie stałej komunikacji oraz współpracy. Narzędziem pracy
partnerów mogą być natomiast zespoły robocze, czy grupy tematyczne, które będą odpowiedzialne za tworzenie analiz, materiałów lub projektów i przedstawianie ich do akceptacji.
Istotnym dla partnerstwa działaniem jest dbanie o prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, która dotyczy zarówno współpracy partnerskiej, jak i realizowanych projektów.
Stanowić ją mogą porozumienia i regulaminy, protokoły ze spotkań i podjętych decyzji, opisy
zaangażowanych zasobów partnerów czy realizowanych projektów.

Co powoduje, że partnerstwa funkcjonują10 – wybrane elementy:
 wspólna wizja,
 jasno określone cele,
 zaangażowanie na rzecz wspólnej strategii,
 plan działania z mierzalnymi wynikami,
 zainwestowanie w budowanie zespołu we wczesnych etapach,
 procedury zorientowane na rezultaty,
 skoncentrowanie na ludziach w partnerstwie i podtrzymywanie więzi,
 przeznaczenie środków niezbędnych do funkcjonowania,
 jasne struktury decyzyjne,
 dobra komunikacja i sieci koordynacji,
 korzyści dla wszystkich partnerów,
 uzgodniona strategia wycofania się.

9

Red. Sobolewski A., Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, MPiPS, Warszawa 2007
Poradnik budowania partnerstwa, J. Boczoń, Gdańsk 2006

10
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MONITORING I EWALUACJA
Monitoring
Czy partnerstwa muszą prowadzić monitoring swoich działań? Oczywiście, że nie muszą, ale
skąd będą wiedziały czy zakładane działania są realizowane?
Czym jest monitoring?

Ciągłę śledzenie
postępów w
procesie działań
partnerstwa

Weryfikowanie
osiąganych
wskażników

Monitoring
Partnerstwa

Informowanie w
celu podjęcia
działań
korygyjących

Analiza
prowadzonych
działań

Schemat: monitoring partnerstwa
Monitoring działań partnerstwa z reguły powinien być prowadzony w sposób ciągły i systematyczny. Jest to systematyczny proces zarządzania. Aby skutecznie prowadzić działania należy w szczególności:
 wyznaczyć osobę/osoby w partnerstwie odpowiedzialne za monitorowanie działań,
 zaplanować harmonogram prowadzonego monitoringu z uwzględnieniem zakresu
prowadzonych działań, czasu i narzędzi,
 sporządzić informacje dla zespołu z zakresu prowadzenia prac,
 przekazać informacje partnerom,
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 przygotować, zaplanować działania zaradcze,
 wdrożyć zaplanowane działania.
Dobre zaplanowanie i prowadzenie procesu monitorowania powinno być prowadzone w
sposób rzetelny, dotyczy to przede wszystkim określenia wskaźników założonych na etapie
planowania działań partnerstwa. Czym jest wskaźnik? Wskaźnik to miara pozwalająca śledzić
postęp w osiąganiu celów partnerstwa oraz zmiany w otoczeniu. W publikacjach znajdziemy
różne typu wskaźników, jednak z perspektywy działań partnerstwa warto skupić się na
wskaźnikach ilościowych i jakościowych.

Wskaźniki
ilościowe

jakościowe

Schemat: wskaźniki monitoringu
Wskaźniki ilościowe – najczęściej wykorzystywane, pozwalają na pomiar zmiany zachodzącej
w wyniku realizacji działań partnerstw. Wskaźniki te mierzą poziom osiąganych rezultatów w
następujący sposób:
 W postaci liczb (np. liczba osób bezrobotnych, młodzieży, mieszkańców) – jest to najprostszy sposób do zmierzenia, natomiast trudniej jest ten wynik zinterpretować.
Wskaźniki w postaci liczb absolutnych wykorzystywane są głównie do mierzenia produktów11.
 Odsetek (np. odsetek uczestników projektów, którzy zdali egzamin na prawo jazdy).
Przy obliczaniu wskaźników należy zwrócić szczególną uwagę na to, jaka wartość jest
w mianowniku wskaźnika. Często kwestia ta nie jest jasno stwierdzona, co może prowadzić do poważnych rozbieżności12.
Wskaźniki jakościowe odzwierciedlają ludzkie przekonania, opinie, postrzeganie i postawy
wobec danego zagadnienia. Mogą uwzględniać zmiany w poziomie satysfakcji, wpływu,
świadomości, rozumienia, postaw, jakości, percepcji, dialogu czy też ogólnego dobrobytu.13
Do prowadzenia monitoringu można wykorzystać:
 Cząstkowe sprawozdania z realizacji działań partnerstwa ustne lub pisemne.
 Listy obecności na zajęciach.
 Karty pracy trenerów, wykładowców.
 Materiały ze spotkań, szkoleń.
 Ankiety.
 Testy.
 Raporty finansowe określające stopień wykorzystania budżetu partnerstwa.
11

Przez produkty rozumie się „Rzeczy materialne lub usługi, które beneficjent otrzyma w ramach projektu,
dzięki zaangażowaniu środków finansowanych”.
12
ABC wskaźników w projektach edukacyjnych.
13
j.w
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Ewaluacja
Nie mniej ważnym działaniem w partnerstwie jest dokonywanie stałego ewaluowania wyników swoich działań. Dlatego też w „Wieloletnim programie współpracy międzysektorowej na
rzecz rozwoju integracji społecznej” należy zaplanować działania ewaluacyjne.
Czym jest ewaluacja? Najprościej ewaluacja to badanie, czy nastąpiła zmiana w wyniku podejmowanych działań oraz badanie cech tych zmian. Pozwala ona zdobyć informacje o tym,
co przyczyniło się do sukcesu/porażki projektu14.
Jaka powinna być ewaluacja?

Skoncentrowa
na na
problemach

Przydatna
użytkownikom

Analityczna

Cechy
ewaluacji

Rzetelna

Systematyczna

Schemat: cechy ewaluacji15
Planując i prowadząc ewaluację działań partnerstwa warto zastanowić się nad tym:
 w jakim celu prowadzona jest ewaluacja, w czym ma pomóc, czemu mają służyć wyniki badania,
 jak partnerstwo chce zaplanować ewaluację – warto przygotować listę pytań badawczych, na które badania ewaluacyjne ma odpowiedzieć. Ponadto warto zweryfikować
jaki zakres działań chcemy ewaluować, jakie kryteria ewaluacyjne sobie stawiamy,
 w jaki sposób zostanie przeprowadzona ewaluacja – określenie metod ewaluacji, dobór próby, jakie narzędzia zastosujemy,
 kto ma przeprowadzić ewaluację – czy planowana jest ewaluacja zewnętrzna angażująca osoby z poza partnerstwa czy też będzie to ewaluacja wewnętrzna wykonywana
14

Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej. Red. Ewa Gałka Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju.
15
Na podstawie: Jak zaplanować i prowadzić ewaluacje.
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przez osoby wybrane z wewnątrz partnerstwa. Ważne by ewaluacja była obiektywna!
Autoewaluacja jest istotnym elementem uczenia się i samokształcenia,
 harmonogramem pracy, kiedy jakie działania powinny zostać przeprowadzone –
warto pamiętać, iż zakres badań ma znaczący wpływ na czas jego prowadzenia,
 zawartością raportu ewaluacyjnego – raport to wizytówka partnerstwa, dlatego
musimy zastanowić się nad formą prezentowanych wyników ewaluacji. Ogromne
znaczenie ma opracowanie wniosków i rekomendacji z przeprowadzonej ewaluacji, które mają stać się wskazówką do prowadzenia dalszych działań partnerskich.
Korzyści prowadzenia ewaluacji dla partnerstwa:
1. Wpływa na usprawnienie zarządzania partnerstwem.
2. Pozwala na ocenę wyników podjętych działań przez partnerstwo.
3. Pozwala na ustalenie stanu faktycznego działań partnerstwa.
4. Sprawdza spójność realizowanych działań, ich racjonalność i efektywność.
5. Daje wskazówki umożliwiające zaplanowanie kolejnych działań partnerstwa.
6. Daje możliwość poznania działań partnerstwa, które wpływają na sukces
czy też porażkę prowadzonych działań.
7. Wpływa na rozwój partnerstwa, efektywniejsze jego działania.
8. Pomaga lepiej wykorzystać posiadane zasoby.
9. Pomaga podjąć trafne decyzje.
Do prowadzenia ewaluacji można wykorzystać następujące metody:
 Ankieta
 Analiza dokumentacji
 Wywiad
 Obserwacja
 Analiza SWOT
Narzędzie dodatkowe - Karta ewaluacji działań partnerstwa
Poniższe narzędzie może mieć zastosowanie w monitoringu i ewaluacji konkretnych działań
partnerstwa. Pozwala przedstawić w formie matrycy efekty i rezultaty działania partnerstwa,
a także wskazać na ewentualne problemy i ich przyczyny mające wpływ na niepełne zrealizowanie działań partnerstwa.
Założenia
zgodnie ze
wskaźnikami

Stan
rzeczywisty

Rozbieżność

Przyczyny
rozbieżności

Środki zaradcze/ naprawcze

Osoba/
podmiot
odpowiedzialny
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PROMOCJA PARTNERSTWA
Wprowadzenie
Dla efektywności podejmowanych przez partnerstwa działań, niezależnie od ich obszaru,
kluczowym czynnikiem jest świadomość głównych grup interesariuszy dotycząca idei realizowanych przez partnerstwo oraz pozytywny stosunek otoczenia do podejmowanych działań. Realizacji tych celów służyć będą różnorodne działania promocyjne, które powinny być
podejmowane nieprzerwanie, począwszy od etapu budowania partnerstwa, przez czas realizacji konkretnych zadań, jak i w okresach przejściowych pomiędzy kolejnymi projektami.
W wypadku partnerstw lokalnych zagadnienie promocji należy postrzegać w dwóch wymiarach, biorąc pod uwagę cele promocji.

Promocja zewnetrzna
• celem jest zwiększenie wiedzy o samym partnerstwie; zachęcenie
do udziału w nim potencjalnych partnerów;
• budowanie pozytywnego odbioru partnerstwa w społeczności
lokalnej.

Promocja wewnętrzna
• skierowana na członków partnerstwa, gdzie celem jest budowanie
więzi ze społecznością lokalną; zapewnienie jawności i
przejrzystości partnerstwa;
• komunikacja ze społecznością lokalną.

Narzędzia promocji
Podejmując działania promocyjne można korzystać z jej różnorodnych narzędzi. Istotne jest,
aby tego rodzaju działania dopasować do potrzeb, oczekiwań oraz możliwości odbioru najważniejszych grup otoczenia. Pomocna będzie tutaj analiza mediów, z których korzystają,
miejsc, w których często bywają, ich statusu społecznego, wykształcenia, upodobań oraz zainteresowań. Zebranie tego rodzaju informacji stanowić będzie cenną wskazówkę, co do
sposobów dotarcia do wybranych grup z informacją o partnerstwie i jego przedsięwzięciach.
Kolejnym krokiem powinna być analiza zasobów finansowych partnerstwa, które mogą być
przeznaczone na promocję. Warto pamiętać, że niektóre działania mogą okazać się bardzo
kosztowne, a nie zagwarantują oczekiwanego rezultatu. Ważne jest także określenie dostępnych zasobów ludzkich, które partnerstwo może zaangażować w działania promocyjne.
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Wcześniej wspomniano, iż powinny być one realizowane nieustająco, co wskazuje na konieczność ciągłego nadzoru ze strony specjalistów.
Narzędzia promocji dzieli się zazwyczaj na reklamę, promocję, sprzedaż oraz promocję uzupełniającą. Nie wszystkie proponowane w ich ramach działania da się zaadaptować do potrzeb partnerstwa. Należy tutaj wziąć pod uwagę specyfikę działania partnerstwa oraz podejmowanych przez nie inicjatyw.
Reklama - odpłatna forma prezentacji dóbr, usług i idei, która oddziałuje na motywy, postawy i sposób postępowania konsumentów podejmujących decyzje o zakupie konkretnych
dóbr. Jej walory to przede wszystkim niski koszt jednostkowy dotarcia dla odbiorcy, możliwość wielokrotnego powtarzania przekazu oraz duża siła wyrazu. Warto jednak pamiętać, że
jest ona przekazem jednostronnym, a jej wszechobecność powoduje przesyt, zmniejszenie
wiarygodności przekazu lub tez całkowity brak uwagi na prezentowane treści.

Reklama
Zewnętrzna

Telewizyjna

Internet

Bilbordy

Spot

Plakaty

Film

Prasowa

Banery

Pozycjonowanie w
katalogach

Wydawnictwa
reklamowe

Foldery

Ulotki

Ogłoszenia

Filmy

Schemat: rodzaje reklamy
Reklama przyjmuje obecnie różne formy, wśród których można zwrócić uwagę na reklamę
telewizyjną i radiową (w formie spotów lub filmów), prasową (forma graficzna), zewnętrzną
(bilbordy, plakaty) czy wydawnictwa reklamowe (foldery, ulotki). Istotnym medium jest również Internet, gdzie przekazy reklamowe mogą przybierać formę banerów, pozycjonowania
w wyszukiwarkach i katalogach, ogłoszeń na specjalistycznych portalach czy tez przekazów
reklamowych w filmach zamieszczanych w serwisach takich jak Youtube. Ważnym narzędziem będzie także mailing – wysyłanie informacji reklamowych poprzez pocztę elektroniczną. Warto pamiętać, że niezgodne z prawem są wszelkie reklamy wysyłane e-mailem i telefony z ofertami, na które wcześniej konsument nie wyraził zgody. Należy uzyskać wcześniej
zgodę danego konsumenta na jej otrzymanie. Brak takiej zgody przed przesłaniem wiadomości stanowiącej ofertę lub reklamę jest naruszeniem prawa.
Public relations - bardzo szerokie spektrum możliwości daje także zaangażowanie partnerstwa w działania z zakresu kreowania wizerunku. Pozytywny wizerunek jest nie tylko ele47

mentem wzmacniającym oddziaływanie reklamy, ale przede wszystkim wpływa na rozszerzenie możliwości nawiązywania współpracy z innymi podmiotami, wspólnego rozwiązywania problemów oraz wywierania wpływu na otoczenie w ważnych dla partnerstwa kwestiach.
Główne obszary działań wizerunkowych skupiać się powinny na:

informowaniu o zakresie działań i uprawnień,

propagowaniu dokonań jednostki i jej pracowników,

propagowaniu profesjonalizmu i przejrzystości działań,

inicjowaniu akcji wyjaśniających decyzje oraz zmiany,

zachęcaniu partnerów do podjęcia inicjatywy i włączenia się w działania.

Planując działania wizerunkowe partnerstwo może korzystać z szerokiej gamy narzędzi, poczynając od systemu identyfikacji wizualnej, poprzez obecność w Internecie, wydawanie publikacji własnych, tworzenie punktów konsultacyjnych i doradczych, organizację imprez wizerunkowych po utrzymywanie stałych kontaktów z mediami.
Podstawą systemu identyfikacji wizualnej jest stworzenie spójnego obrazu, gdzie wszystkie
elementy do siebie pasują i są powtarzane we wszystkich materiałach. Najważniejszymi elementami są tutaj nazwa oraz logo, które powinny w niezmienionej formie i dobrej jakości,
pojawiać się we wszystkich materiałach związanych z partnerstwem. Wyznacznikami tożsamości są również schemat kolorów oraz czcionek, którymi posługuje się organizacja. Elementy identyfikacyjne to przede wszystkim wizytówki, korespondencja, teczki, notesy, szyldy,
roll-up, bannery i plansze. Ważne są także elementy promocyjne takie jak broszury, katalogi,
kalendarze, filmy i materiały audiowizualne.
Obecnie jednym z najważniejszych elementów stanowiącym łącznik pomiędzy systemem
identyfikacji wizualnej a innymi elementami wizerunku jest obecność w społeczności internetowej. Projektowanie działań, które należy podjąć w obszarze funkcjonowania w Internecie
powinno zakładać przede wszystkim konieczność dopasowania proponowanych form i treści
do oczekiwań wielu różnorodnych grup.
Najważniejsze sfery, jakie należy brać pod uwagę w zakresie internetowego kształtowania
wizerunku to:
 funkcjonowanie strony internetowej, na której znaleźć można aktualne i najistotniejsze informacje,
 interaktywność – rozumiana, jako stworzenie możliwości skorzystania z usług w
formie elektronicznej oraz zadawania tą drogą pytań,
 udostępnianie w formie elektronicznej dokumentów niezbędnych w procesie korzystania z usług,
 rozsyłanie informacji o nowych przedsięwzięciach do partnerów poprzez newsletter,
 budowanie społeczności internetowych np. za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Google+,
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 czynny udział w branżowych forach dyskusyjnych – przekazywanie informacji,
wymiana opinii,
 informacje o działalności partnerstwa na branżowych stronach internetowych,
 prowadzenie bloga związanego tematycznie z zakresem działań partnerstwa.
Biuletyny informacyjne - według literatury przedmiotu w zwiększeniu intensywności
kontaktów z partnerami zewnętrznymi w znacznym stopniu pomaga redagowanie i dystrybucja własnych publikacji ukazujących się cyklicznie. Należy jednak zaznaczyć, że ich
przygotowanie, druk oraz dystrybucja wymagają znacznych nakładów czasowych, osobowych oraz finansowych. Periodyki tego rodzaju zawierać mogą branżowe reportaże,
raporty, analizy, poradniki, prezentacje partnerów, wywiady ze znaczącymi członkami lub
ich przedstawienie. Ciekawy ich element może stanowić również forum wymiany informacji i opinii na tematy związane ze specyfiką działania danej organizacji.
Punkty konsultacyjne i doradcze - docenianym przez odbiorców narzędziem wizerunkowym jest tworzenie punktów konsultacyjnych i doradczych, gdzie dyżury pełnią eksperci
służący fachową pomocą oraz posiadający materiały przygotowane z myślą o problemach
odbiorców. Kluczową zasadą powinna być tutaj dostępność i zrozumiałość informacji
powiązana z możliwościami rozwiązania problemów. Zwiększenie skuteczności działania
tego rodzaju punktów zapewnić można poprzez połączenie komikowania się bezpośredniego – rozmowy z przedstawicielem instytucji z zastosowaniem innych środków przekazu takich jak materiały drukowane, wystawy, filmy, prezentacje multimedialne.
Imprezy masowe stanowią jeden z najbardziej efektywnych sposobów komunikowania
się z otoczeniem. Dają możliwość nawiązania bezpośredniej relacji z odbiorcami wizerunku, przekazania istotnych dla organizacji treści, pozyskania informacji zwrotnych dotyczących społecznego odbioru podejmowanych inicjatyw. Imprezy masowe można podzielić
na „zastane” – organizowane przez zewnętrzne podmioty, dające możliwość „podpięcia
się” z własnym przekazem oraz „wywołane” – w całości zaplanowane oraz zorganizowane przez partnerstwo. Mogą one mieć także różnorodną formę w zależności od najistotniejszych grup odbiorców, od pikników rodzinnych po konferencje naukowe lub branżowe.
Kontakty z mediami są najstarszą i najbardziej rozwiniętą formą działań public relations.
Współpraca z mediami powinna być regularna i stała. Nie wszystkie materiały na temat
organizacji zostaną opublikowane, ale część z nich trafi do archiwum odbiorcy i może być
wykorzystana w innych okolicznościach.
W kontekście współpracy z mediami warto zwrócić uwagę na dwa rodzaje przekazywania
im informacji komunikaty pośrednie i bezpośrednie.
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Rodzaje komunikatów medialnych
Komunikaty pośrednie

Komunikaty bezpośrednie

Formy komunikatów
Komunikaty prasowe
Artykuły, opracowania specjalistyczne
Raporty
Studium przypadku
Teczki poglądowe
Oficjalne stanowiska, oświadczenia
Konferencje prasowe
Wywiady radiowe, prasowe, telewizyjne
Reportaże realizowane w organizacji
Seminaria i dyskusje
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ROZWÓJ PARTNERSTWA - EDUKACJA
Wprowadzenie
Jednym z warunków rozwoju Partnerstwa jest stałe doskonalenie własnej kultury działania,
wzmacnianie swoich kompetencje, kształtowanie swojego wizerunku jako organizacji interesu publicznego.
Z uwagi na fakt, że w skład partnerstwa wchodzić będą różne podmioty, to dla sprawnego
funkcjonowania wymaga zasobów kapitału ludzkiego (kompetencji) i społecznego (wysokiej
jakości relacji społecznych między członkami).
Kompetencje poszczególnych podmiotów partnerstwa powinny być stale doskonalone,
szczególnie w kontekście ich przydatności w rozwiązywaniu problemów, w odpowiedzi, na
które powstało partnerstwo.

Edukacja partnerstwa

Zewnętrzna:
- edukacja potencjalnych
nowych członków społeczność
lokalna

Wewnętrzna

- o czym: działanie partnerstwa,
korzyści zewnętrzne
O partnerstwie: czym jest, jak
działa, zasady, wpływ
partnerstwa na inne działania
w społeczności lokalnej, itp

Merytoryczno – techniczne:
np.: obsługa IT, systemy
zarządzania jakością,
współpraca z innymi
podmiotami

Branżowe – turystyka:
kształtowanie produktu
turystycznego, wioski
tematyczne, nowe usługi w
turystce…

Schemat: edukacja partnerstwa
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Edukacja wewnętrzna: celem edukacji wewnętrznej jest sprawniejsze i efektywniejsze funkcjonowanie partnerstwa poprzez kształtowanie pożądanych postaw i wartości, a także
zwiększanie umiejętności oraz wiedzy jego członków.
Edukacja zewnętrzna: członkowie partnerstwa prowadzą stałą edukację w swoim środowisku
lokalnym, dotyczącą m.in. zapoznawania społeczności lokalnej z problematyką działań partnerskich, kształtowania świadomych postaw obywatelskich, umożliwiających zmianę i rozwój
środowiska lokalnego.

Narzędzia
W celu efektywnej i celowej edukacji członków partnerstwa, należy opracować plan wg.,
którego realizowana będzie edukacja partnerstwa. Plan ten powinien zostać sporządzony w
oparciu o faktyczne potrzeby szkoleniowe, zasoby finansowe partnerstwa oraz zasoby czasowe. Może on obejmować krótsze – kwartalne, lub dłuższe – roczne, okresy czasowe.
Niezależnie od czasu, na jaki zostanie sporządzony plan dokształcania partnerstwa, musi on
charakteryzować się wskazaniem głównego kierunku dokształcania. Plan powinien wskazywać zarówno formy podnoszenia poziomu wiedzy np. seminaria, warsztaty, szkolenia itp. jak
i sposoby ich finansowania.
Analiza potrzeb szkoleniowych partnerstwa to proces pozwalający odkryć faktyczne potrzeby
konkretnej organizacji w konkretnym momencie jej funkcjonowania, nie jest to proces jednorazowy! Możliwość zidentyfikowania obszarów problemowych lub niedostatecznie zagospodarowanych, to początek działań. Kolejnym krokiem powinno być zaplanowanie działań
prowadzących do poprawy i wprowadzenie ich w życie. Przyczyni się to do poprawy funkcjonowania całego partnerstwa. Docelowo pozwoli na skonstruowanie programu edukacyjnego
z określonymi metodami i formami zdobywania wiedzy dopasowanymi do potrzeb partnerstwa. Do analizy wykorzystywane są różne narzędzia. Warte uwagi są m.in.: wywiad bezpośredni, badanie ankietowe, techniki socjometryczne, opisy stanowisk, testy, analiza wtórnych
źródeł informacji – prasa branżowa, trendy, raporty itp., obserwacja, arkusze diagnostyczne.
Dzięki dokładnej analizie, partnerstwo będzie w stanie określić czy należy edukować członków partnerstwa w zakresie edukacji wewnętrznej czy należy zwrócić uwagę na konieczność
edukacji zewnętrznej.

Edukacja
partnerstwa
Wewnętrzna

Zewnętrzna

Cel: sprawne i efektywne
funkcjonowanie partnerstwa
poprzez kształtowanie postaw i
wartości, zwiększanie wiedzy i
rozwój umiejętności jego
członków

Cel: stała edukacja członków
partnerstwa w oparciu o
środowisko lokalne, kształtowanie
świadomych postaw
obywatelskich, rozwój środowiska
lokalnego
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Partnerstwo może się edukować w różnych obszarach. Warto jednak zwrócić uwagę na podstawowe:

Edukacja zewnętrzna

Edukacja wewnętrzna

Ciągłe doskonalenie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe – Integracja członków partnerstwa ze społecznością lokalną i tworzenie sieci kontaktów

Administracyjno – prawne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowych

Świadomość postawy proaktywnej w
społeczności lokalnej
Korzyści płynące z udziału w działaniach realizowanych przez partnerstwo
Promowanie wolontariatu

Metodologia prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem narzędzi innowacyjnych

Cykliczne szkolenie z CSR

Zewnętrzne źródła finansowania organizacji
pozarządowych, finanse w organizacjach
pozarządowych

Strategia promocji produktów, usług, wizerunku organizacji pozarządowych
Analiza rynku
Zarządzanie zasobami: ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi
Poszukiwanie aktualnych informacji o konkursach (programach)
Rozwijanie umiejętności osobistych i doskonalenie kompetencji menedżerskich
Doskonalenie wiedzy członków partnerstwa
w zakresie zarządzania procesami
Zdobywanie wiedzy branżowej
Poszukiwanie aktualnych informacji o konkursach (programach) dających możliwość
finansowania działań na rzecz społeczności
lokalnych
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Istotny będzie także wybór formy rozwoju edukacyjnego partnerstwa. Do najbardziej popularnych należą:

szkolenia
zebrania

konferencje

debaty

e-learning

formy
edukacji

edukacja
formalna

seminaria

warsztaty

webinary

Schemat: formy edukacji
Najczęstszą formą edukacyjną preferowaną przez partnerstwa są szkolenia i warsztaty –
dzięki nim w krótkim czasie, przy udziale różnych osób możliwe jest przyswojenie wiedzy,
wymiana doświadczeń, wspólne wypracowanie nowych rozwiązań. Przy wykorzystaniu nowych technologii sprawdzają się webinary oraz działania e-learningowe. Stanowi to znaczną
oszczędność czasu oraz finansów.
Warte uwagi są seminaria i konferencje, zwłaszcza branżowe dające możliwość nawiązania
kontaktów, wymiany doświadczeń oraz podzielenia się wiedzą przez poszczególnych uczestników.
Partnerstwo może podjąć wysiłek zdobywania wiedzy tylko przy udziale członków partnerstwa. W sytuacji, gdy potrzebna wiedza nie jest możliwa do zdobycia wewnątrz partnerstwa,
warto skorzystać z profesjonalnych firm szkoleniowych.
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Czym warto się kierować przy wyborze firm szkoleniowych:
 Jaki zakres tematyczny szkoleń firma oferuje,
 Czy firma bada potrzeby szkoleniowe,
 Czy trener prowadzący szkolenie jest praktykiem czy tylko teoretykiem,
 Warunki szkoleniowe,
 Liczebność grupy,
 Portfolio firmy oraz referencje,
 Czy cena jest konkurencyjna,
 Czy firma oferuje autorskie programy szkoleń oraz ćwiczenia,
 Czy firma oferuje obsługę poszkoleniową.
Uwzględnienie tych elementów pozwoli wybrać optymalne rozwiązanie szkoleniowe.
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PODSUMOWANIE
Partnerstwo lokalne polega na aktywizowaniu całych społeczności i zachęcaniu ich do współpracy przy definiowaniu lokalnych problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie gminy, miasta
czy powiatu. Świadomość, że oddolne inicjatywy można zrealizować, a lepsze efekty osiąga
się poprzez współpracę a nie spory, motywuje do wytężonej pracy i podejmowania nowych
zadań. Kluczowym zadaniem na poziomie lokalnym, jest zachęcenie partnerów lokalnych do
wspólnego działania i pokazanie im korzyści, jakie z tego wynikają16.
Kształtowanie się partnerstwa lokalnego to długi i wieloetapowy proces. Niniejsze opracowanie zostało pomyślane, jako przewodnik po procesie inicjowania partnerstwa. Autorzy
przedstawili szeroki katalog narzędzi i informacji, które mogącą zostać wykorzystane dla
zbudowania trwałego i efektywnego partnerstwa lokalnego mając nadzieję, że opracowanie
stanie się podstawą do tworzenie kolejnych partnerstw na terenie naszego kraju.

Życzymy owocnej pracy
I powodzenia
w kształtowaniu partnerstw lokalnych

16

Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, Red. Sobolewski A., Warszawa 2007
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Załącznik nr 1 bibliografia - wybrane













Poradnik budowania partnerstwa. Jerzy Boczoń, Gdańsk 2006
Partnerstwo publiczno społeczne. POLECAM! red. Rafał Jaworski, Poznań, 2010
Siła partnerstwa. Andrzej Zybała, Warszawa, 2007
Standard partnerstwa lokalnego w: Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.
Praca zbiorowa, Gdańsk 2012
Partnerstwa droga rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym. Tomasz
Schimanek, Warszawa, 2009
Partnerstwa lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości społecznej, red.
Tomasz i Barbara Sadowscy, Poznań, 2013
Centrum Aktywności Lokalnej – jako metoda rozwoju społeczności lokalnej Red. Paweł Jordan, Bohdan Skrzypczak, Warszawa 2002.
Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, Red. A. Sobolewski, Warszawa 2007
Podręcznik uczestnika warsztatów lokalnego ożywienia gospodarczego pod red. Jadwiga Olszowska-Urban, Aleksandra Rabiej, Kraków, 2005
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych –
www.pokl541.pozytek.gov.pl
Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej. Red. Ewa
Gałka Poznań, 2012.
Finansowanie spolecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce, K.
Król, Poznań 2011

Załącznik nr 2 podstawy prawne – partnerstwo w Polsce
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
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Załącznik nr 3 przykłady dobrych praktyk – integracja
społeczna

Centrum Aktywności Lokalnej w Śremie - jako przykład budowania partnerstwa lokalnego
Od 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, rozpoczął działania związane z utworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej w gminie Śrem. CAL jako metoda pracy w środowisku
lokalnym miała stać się sposobem zaktywizowania i zintegrowania społeczności Gminy Śrem.
Pracownicy Ośrodka jak również przedstawicielka Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im.
Św. Brata Alberta „Nadzieja” rozpoczęli udział w cyklu Szkoleniowo – doradczym – Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej realizowanej przez Centrum PISOP, Stowarzyszenie
CAL i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Na bazie zdobytej wiedzy tworzone
były kroki zawiązywania partnerstwa na terenie Gminy.
Pierwszym krokiem było opracowanie mapy potrzeb i zasobów, działań edukacyjnych w zakresie nabycia umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi integracji i
działania społecznego, kolejnym było powołanie w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej jedenastoosobowego zespołu, który stał się odpowiedzialny za wdrażanie działań w gminie Śremie. Mając na uwadze kompleksową realizację powierzonych zadań oraz
stworzenie zespołu interdyscyplinarnego zwrócono się do instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i innych partnerów z prośbą o udział w pracach zespołu.
Do zadań powołanego zespołu należało:
 stworzenie mapy zasobów i potrzeb społecznych, diagnozowanie problemów społecznych;
 zbudowanie sieci osób i instytucji współpracujących w rozwiązywaniu problemu marginalizacji,
 stworzenie systemu informacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – tworzenie grup samopomocowych;
 zgromadzenie zasobów do realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, praca metodą projektową dla rozwiązywania problemów lokalnych;
 ocena efektywności pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zespół spotykał się raz w miesiącu w celu opracowania poszczególnych zadań.
W wyniku zdiagnozowanych problemów zrealizowano szereg działań w środowisku lokalnym
m.in.
 realizacja działań warsztatów, spotkań, akcji;
 powstanie grup samopomocowych;
 stworzenie klubu mieszkańca;
 realizacja wspólnych projektów;
 stworzenie modelu organizowania społeczności lokalnej
 prowadzenie działań animacyjnych w środowisku.
 Potwierdzeniem jakości prowadzonych działań jest otrzymanie 20.06.2011 roku certyfikatu Centrum Aktywności Lokalnej.
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Więcej informacji na temat realizowanych działań można znaleźć na stronie internetowej
www.ops.srem.pl w zakładce Działalność.

Partnerstwo lokalne w Gminie Świdwin
Idea Partnerstwa. Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie w listopadzie 2011 roku zapoczątkowano cykl spotkań doradczych „Partnerstwo w czterech krokach, w którym GOPS w
Świdwinie aktywnie brał udział. W marcu 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie, w którym
udział wzięli przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego, organizację pozarządowe,
szkół. Podczas spotkań instytucje dokonały analizy zasobów, plusy i minusy partnerstwa,
został opracowany plan działań, porozumienie oraz regulamin Partnerstwa 25 listopada
2013 r powołano do życia Partnerstwo Lokalne Gminy Świdwin. Została podpisana umowa
partnerska. W styczniu 2014 został wybrany Zarząd. W chwili obecnej w skład partnerstwa
wchodzi 7 Partnerów. Cele partnerstwa:
Celem Partnerstwa jest: zintegrowanie działań instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji
pozarządowych, parafii, samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej poprzez:
 wzajemne wspieranie w rozwiązywaniu problemów społecznych,
 zachęcanie do działania organizacji społecznych,
 animowanie do współdziałania różnych grup społecznych,
 wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich,
 przygotowanie i realizowanie wspólnej polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 wspieranie rozwoju społecznego,
 przygotowywanie i realizowanie wspólnych projektów na rzecz poprawy jakości życia,
 tworzenie zasobów informacji o inicjatywach społecznych oraz ich rozpowszechnianie,
 wymianę informacji i doświadczeń oraz zwiększenie świadomości, wiedzy i akceptacji
społecznej dla realizowanych przedsięwzięć.
Partnerstwo realizuję takie działania jak:
 Konkursy
 Czas na rodzinę
 Klub gracza
 Realizacja wspólnych projektów
Więcej informacji na temat realizowanych działań można znaleźć na stronie internetowej:
https://partnerstwoswidwin.wordpress.com/
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Załącznik nr 4 wybrane źródła finansowania
Stan na dzień 1.02.2015 r.
Program

Priorytet

Typ projektu

Krajowe
Programy
Operacyjne: Program
Operacyjny Wiedza
Edukacja
Rozwój

Oś priorytetowa I
Osoby młode
na rynku pracy

- Indywidualizacja wsparcia dla osób młodych uwzględniająca treningi aktywnego
poszukiwania
pracy, personalne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, diagnozę wiedzy, umiejętności oraz
potencjału uczestników, opracowanie indywidualnych planów działania.

Źródło informacji
www.power.go
v.pl

- Udzielanie Gwarancji dla młodzieży poprzez wykorzystanie instrumentów rynku
pracy, które umożliwiają młodzieży zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, w tym m.in.:
staże,· szkolenia, przygotowanie zawodowe,
dofinansowanie studiów podyplomowych,·
dofinansowanie kosztów egzaminów oraz
kosztów uzyskania licencji,· pożyczka szkoleniowa,· stypendium na kontynuowanie
nauki,· bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe.
- Działania niestandardowe, stanowiące
wsparcie suplementarne dla procesu aktywizacji zawodowej, w tym np. granty na
zagospodarowanie w przypadku podjęcia
zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.
- Wsparcie partnerstw i realizacji przez nie
działań na rzecz poprawy sytuacji osób
młodych na rynku pracy.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki
publiczne na
rynku pracy
dla rynku pracy, gospodarki
i Edukacji

Opracowywanie i wdrażanie modelowych
programów przeciwdziałania dyskryminacji
i wyrównywania szans płci w miejscu pracy
i w dostępie do zatrudnienia (np. programy
wspierające przy wyborze ścieżki kariery
zawodowej, programy promujące równy
udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach
decyzyjnych) (we współpracy z partnerami
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społeczno-gospodarczymi).
- Wsparcie rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy równości szans
płci.
- Upowszechnianie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z opieką nad
dziećmi do lat 3,w tym poprzez podnoszenie
kwalifikacji kadry samorządów gmin odpowiedzialnych za rozwój form opieki na
dziećmi do lat 3.
Poprawa jakości kształtowania i realizacji
polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z polityką rynku pracy.
Poprawa jakości działań realizowanych na
rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w
szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem
Społecznym.
Wielkopolski
Regionalny Program
Operacyjny

Oś priorytetowa 6 Rynek
pracy

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych
zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Typy działań:
Instrumenty i usługi obejmujące m.in.: 
identyfikację potrzeb osób pozostających
bez zatrudnienia;  pośrednictwo pracy; 
poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z
aktywnego poszukiwania 115 pracy oraz
wsparcie psychologiczno-doradcze osób
wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w
tym mentoring);  staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych; 
szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia
lub zmiany kwalifikacji zawodowych; 
warsztaty lub szkolenia z zakresu kompe-

www.wrpo.wiel
kopolskie.pl
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tencji kluczowych67;  dofinansowanie
przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, stażu lub praktyk zawodowych; 
subsydiowanie zatrudnienia,  wyposażenie
lub doposażenie stanowiska pracy;  wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej, w tym działań wynikających z udziału w sieci EURES w ramach
ukierunkowanych schematów mobilności
transnarodowej pracowników,  inne aktywne instrumenty rynku pracy w przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania.
Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z
powodu opieki nad małymi dziećmi.
Promowanie trwałego i wysokiej jakości
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Wzrost zatrudnialności osób
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
Typy działań
1.Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do
3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad
dzieckiem) i dofinansowanie działalności
bieżącej przez 12 miesięcy. 2. wydłużenie
czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych
wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), 3. wsparcie tworzenia miejsc
opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie
lokalu w celu sprawowania opieki przez
opiekunów dziennych i nianie, 4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem70
kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako
element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub
3), 5. aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy
po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), 6.
wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w
stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia
życia zawodowego z prywatnym, w tym
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opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy
(np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu
wskazanego w pkt. 1 i/lub 3).

Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne

Podziałanie 7.1.1. Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez
OPS i PCPR. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Typy działań:
Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez
wykorzystanie instrumentów aktywizacji:
zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, środowiskowej.
Podziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Promowanie włączenia
społecznego, walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją. Wzrost szans na rynku pracy
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez
wykorzystanie instrumentów aktywizacji:
zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, środowiskowej.
Podziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez
jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne.
Promowanie włączenia społecznego, walka
z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych.
1. Projekty poprawiające dostęp do usług
63

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej np. zapewnienie wsparcia asystenta
rodziny, psychoterapeuty i innych świadczonych w ramach usług specjalistycznych,
w tym konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, adaptacja i doposażenie pomieszczeń placówek wsparcia dziennego,
niezbędne doposażenie i adaptacja placówek w celu umożliwienia realizacji programów wspierających rodziny przeżywające
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, adaptacja i doposażenie ośrodków interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych. 2. Wsparcie usług opieki nad osobami
niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności odbywa się poprzez wsparcie
usług świadczonych w lokalnej społeczności.
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe
Promowanie włączenia społecznego, walka
z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych.
1. Projekty poprawiające dostęp do usług
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej np. zapewnienie wsparcia asystenta
rodziny, psychoterapeuty i innych świadczonych w ramach usług specjalistycznych,
w tym konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, adaptacja i doposażenie pomieszczeń placówek wsparcia dziennego,
niezbędne doposażenie i adaptacja placówek w celu umożliwienia realizacji programów wspierających rodziny przeżywające
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, adaptacja i doposażenie ośrodków interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych. 2. Wsparcie usług opieki nad osobami
niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności odbywa się poprzez wsparcie
usług świadczonych w lokalnej społeczności.
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Oś priorytetowa 8 Edukacja

Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie.
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie.
Podniesienie kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z
powodu niskich kompetencji TIK i językowych.
Szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku
życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia,
zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę
podniesienia kompetencji.
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy
8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych –
tryb konkursowy. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się
przez całe życie.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób
dorosłych, w szczególności w wieku 25-64
lata.
Typy działań
1. Wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, przeprowadzenie
egzaminu zawodowego, realizacja zadań
zbieżnych z zadaniami centrum kształcenia
zawodowego, praktycznego i ustawicznego
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3) 2. Wsparcie uczenia się
w formach pozaszkolnych organizowanych
we współpracy z pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.). 3. Wsparcie osób
zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny
65

i nieformalny 4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dorosłych,
w tym przez doposażenia w nie-zbędny
sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie, (wyłącznie jako element projektu
wskazanego w pkt. 2 lub 3).

Oś priorytetowe 9 Infrastruktura dla
kapitału społecznego

Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę
zdrowotną i społeczną.
Poddziałanie 9.1.2. Infrastruktura społeczna.
Promowanie włączenia społecznego, walka
z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Poprawiona dostępność infrastruktury
zdrowotnej i społecznej, przede wszystkim
poprzez inwestycje w modernizację obiektów ochrony zdrowia i społecznych o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt.
Typy działań.
Infrastruktura społeczna a) inwestycje w
ramach rozwoju mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego (w oparciu o
istniejącą infrastrukturę, przebudowa, remont i wyposażenie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania)
– w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej i do momentu osiągnięcia samodzielności ekonomicznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (z wyłączeniem
osób zależnych) 152 b) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania regionalnej infrastruktury usług społecznych, bezpośrednio
wykorzystywanej przez osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym, powiązane z
procesem aktywizacji społeczno-zawodowej
i deinstytucjonalizacji usług (np. specjalistyczne placówki terapeutycznoopiekuńcze, ośrodki aktywizacji społecznozawodowej, ośrodki wsparcia dziennego i
całodobowego, w tym kluby seniora, kluby
samopomocy, instytucje opieki wytchnieniowej, dzienne domy pomocy społecznej,
środowiskowe domy samopomocy) – remont, przebudowa, zmiana sposobu użyt66

Aktywność Społeczna
Osób
Starszych

Priorytet I.
Edukacja osób
starszych

Priorytet II.
Aktywność
społeczna
promująca
integrację
wewnątrz i
międzypokoleniową

kowania, kupno lokalu (z remontem), w
uzasadnionych przypadkach budowa, rozbudowa, nadbudowa budynku154, zakup
wyposażenia c) wsparcie inwestycji z zakresu dostosowania infrastruktury pieczy zastępczej, w tym placówek wsparcia dziennego i opieki nad młodzieżą do świadczenia
usług w tym zakresie (np. świetlice pozaszkolne, środowiskowe) oraz poprawa infrastruktury pieczy zastępczej i przekształcenia
placówek opiekuńczo-wychowawczych w
kierunku rodzinnej pieczy zastępczej – remont, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, kupno lokalu (z remontem), w
uzasadnionych przypadkach budowa, rozbudowa, nadbudowa budynku155, zakup
wyposażenia d) wsparcie inwestycji z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów
wsparcia dziennego dzieci (w tym opieki
nad dziećmi do lat 3, np. żłobki, kluby dziecięce156, oddziały żłobkowe) oraz działań
na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach (wyposażenie, dostosowanie, adaptacja, w uzasadnionych przypadkach budowa nowych obiektów)
Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziehttps://asos201
5.mpips.gov.pl/
dzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w
tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, edukacja, wizyty studyjne, języki obce,
umiejętności interpersonalne, nowe technologie), programy edukacyjne i warsztaty o
starzeniu, osobach starszych i aktywnym
starzeniu.2. Zajęcia przygotowujące do
usług wolontariackich.3. Kształcenie opiekunów.4. Promowanie wolontariatu kompetencji.5. Promocja oferty edukacyjnej wśród
osób starszych
Aktywność społeczna, w tym wolontariat
osób starszych.2. Aktywność fizyczna osób
starszych, aktywność turystycznorekreacyjna osób starszych. 3. Zajęcia w
obszarze kultury i sztuki, w tym angażujące
różne pokolenia.4. Budowanie sieci społecznych, w tym wolontariat wewnątrz i
międzypokoleniowy.5. Przeciwdziałanie ewykluczeniu.
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Priorytet III.
Partycypacja
społeczna
osób starszych

Priorytet IV.
Usługi społeczne dla
osób starszych
(usługi zewnętrzne)

Program
Priorytet 1.
Fundusz
Małe inicjatyInicjatyw
wy
Obywatelskich

1. Formy aktywności osób starszych wobec
społeczności lokalnych (rozwój społeczeństwa obywatelskiego).2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu społecznym/publicznym.3. Sieć pomocowoinformacyjna (budowanie pozytywnego
wizerunku starości, pomoc obywatelska).4.
Aktywna obecność w procesie tworzenia i
funkcjonowania grup obywatelskich oraz
organizacji pożytku publicznego.
1. Szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów
(z zakresu pomocy osobom starszym).2.
Wspieranie różnych form samopomocy. 3.
Wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój usług opartych na działalności wolontariuszy. 4. Rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych i turystycznych.
1. Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych
– działania nakierowane m.in. na: inicjatywy
realizowane przez grupy nieformalne, ruchy
społeczne, społeczności internetowe
czy inicjatywy społecznościowe, system
wsparcia dla inicjatyw nieformalnych, aktywne formy zagospodarowania czasu wolnego.
2. Animowanie działań samopomocowych –
działania nakierowane m.in. na: inspirowanie zawiązywania grup czy klubów samopomocowych, wsparcie innowacyjnych projektów i mechanizmów samopomocowych
w zakresie
przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu (pomoc dla samopomocy).
3. Wspieranie młodych organizacji pozarządowych – działania nakierowane m.in. na:
umożliwienie zaistnienia małym i nowym
przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych, wyrównywanie szans oraz rozwój organizacji lokalnych, małych i młodych, rozwijanie trwałej sieci wsparcia inicjatyw oddolnych działania

http://www.poz
ytek.gov.pl/FIO,
2015,3598.html
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Priorytet2. Aktywne
społeczeństwo

1. Aktywizacja obywateli w sprawach
wspólnotowych – działania nakierowane
m.in. na: angażowanie obywateli i społeczności dla dobra wspólnego, członkostwo w
organizacjach obywatelskich, edukację ekologiczną oraz wspieranie działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju, samoorganizację
społeczną, ratownictwo publiczne, edukację
i promocję z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia, inicjatywę lokalną,
rozwój ruchu konsumenckiego w środowiskach lokalnych, w tym prowadzenia niezależnych testów konsumenckich, pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej, kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocję rodzimej
tradycji, kształtowanie postaw tolerancji dla
wielokulturowości i różnorodności, współpracę różnorodnych środowisk w sferze
lokalnej, regionalnej i narodowej kultury,
mniejszości narodowe, etniczne i językowe,
sport w środowisku lokalnym, kształtowanie
postaw obywatelskich w środowiskach kibiców.
2. Rozwijanie wolontariatu – działania nakierowane m.in. na: wolontariat w różnych
dziedzinach aktywności obywatelskiej, pozytywny wizerunek wolontariatu i wolontariusza, rolę wolontariatu w rozwiązywaniu
problemów społecznych, kompetencje organizatorów wolontariatu, wolontariat długoterminowy, wolontariat pracowniczy we
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.
3. Poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów – działania nakierowane m.in. na: zakorzenianie
organizacji w społecznościach lokalnych,
edukację w zakresie wykorzystywania mechanizmów finansowania aktywności obywatelskiej, rozwój kompetencji zarządzania
zasobami w organizacjach.
4. Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych – działania nakierowane m.in. na: integrację ze środowi69

skiem lokalnym, animowanie i prowadzenie
współpracy na poziomie lokalnym, wykorzystywanie przestrzeni publicznych dla aktywności obywatelskiej.
5. Wspieranie aktywnych form integracji
społecznej – działania nakierowane m.in.
na: zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania na rzecz aktywnej integracji, w tym
współpracę służb społecznych oraz sektora
publicznego i obywatelskiego w zakresie
integracji społecznej, rozwiązania innowacyjne w obszarze integracji społecznej, rozwój dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek
dzieci i młodzieży, rozwój poprzez aktywność fizyczną i sport, turystyka społeczna i
kulturowa oraz krajoznawstwo, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy, programy terapeutyczne i
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, rozwiązania innowacyjne w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną wychowującą dzieci, która jest zagrożona marginalizacją, pomoc
osobom niepełnosprawnym przez ograniczanie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, wspieranie osób starszych, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrację i solidarność międzypokoleniową, zapewnianie równych szans dla osób i grup
dyskryminowanych lub poszkodowanych, w
tym grup szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną, wspieranie różnorodnych form integracji społecznej, kulturowej i obywatelskiej imigrantów z
polskim społeczeństwem oraz aktywne
przeciwdziałanie ich alienacji społecznej i
kulturowej.
6. Rozwój przedsiębiorczości społecznej –
działania nakierowane m.in. na: edukację w
zakresie przedsiębiorczości społecznej, w
tym edukację dzieci i młodzieży, przez
organizację warsztatów związanych z „ginącymi zawodami”, praktyczne przygotowanie
do przedsiębiorczości oraz rozwój i wspieranie spółdzielni uczniowskich i spółdzielni
młodzieży akademickiej, promowanie war70

tości, tradycji oraz kierunków rozwoju ekonomii społecznej, rozwój reintegracji zawodowej i społecznej, działalności oświatowokulturalnej oraz w sferze pożytku publicznego spółdzielni socjalnych, szkolenia i doradztwo w zakresie pożytku publicznego dla
podmiotów ekonomii społecznej, tworzenie
i rozwój partnerstw lokalnych z udziałem
podmiotów ekonomii społecznej.
7. Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego
– działania nakierowane m.in. na: rozwój
bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, edukację w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, dostęp do
bezpłatnego poradnictwa dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie ze względu na niską
świadomość prawną i obywatelską.
Priorytet3. Aktywni
obywatele;

1. Zwiększanie wpływu obywateli na polityki
publiczne – działania nakierowane m.in. na:
dostęp obywateli do informacji publicznej
oraz umiejętności korzystania z udostępnianych, publicznych treści, monitorowanie
jakości dostępnej informacji publicznej oraz
poziomu dostępności do niej na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym, udział
obywateli w konsultacjach społecznych oraz
w procesie stanowienia prawa, udział w
debatach publicznych oraz stosowanie elastycznych narzędzi dialogu obywatelskiego
(m.in. stałe konferencje, sondaże deliberatywne, panele obywatelskie), współpracę
instytucji dialogu społecznego i obywatelskiego, rozwiązania z zakresu demokracji
partycypacyjnej, w tym tworzenia budżetów
partycypacyjnych oraz licznych i reprezentatywnych grup obywateli dyskutujących
o problemach lokalnych, wsparcie działań
polegających na przygotowywaniu przez
organizacje obywatelskie ekspertyz i rekomendacji do tworzenia i realizacji polityk
publicznych, na podstawie prac analitycznych i badawczych, uczestnictwo młodzieży
w życiu publicznym, aktywizację kobiet w
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życiu publicznym.
2. Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych – działania nakierowane m.in. na: rozwój edukacji obywatelskiej
w uczeniu się innym niż formalne, podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji
obywatelskiej, medialnej i kulturalnej, 35
· intensyfikowanie współpracy organizacji
obywatelskich ze szkołami w prowadzeniu
edukacji obywatelskiej, wyłanianie i edukację nieformalnych liderów społecznych w
środowisku lokalnym (w tym z grup rówieśniczych, środowisk dotkniętych deficytami
społecznymi), rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności obywateli, wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w
uczeniu się innym niż formalne oraz w działalności społecznej.
3. Wzrost znaczenia organizacji strażniczych
i rzeczniczych – działania nakierowane m.in.
na: społeczny nadzór nad funkcjonowaniem
administracji publicznej w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym, wspieranie
instytucji występujących w imieniu kogoś
lub w konkretnej sprawie, społeczny nadzór
nad funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.
4. Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym
partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji
obywateli oraz przekazywaniu im realizacji
zadań publicznych – działania nakierowane
m.in. na: partnerstwa oraz innowacyjne
rozwiązania w tym zakresie, edukację w
zakresie lepszego wykorzystania istniejących mechanizmów zlecania zadań
publicznych, zlecanie świadczenia usług
społecznych sektorowi społecznemu przy
udziale społeczności lokalnych.
ERASMUS
+

Akcja 2
Projekty w dziedzinie kształcenie i szkolenie
Współpraca na zawodowe oraz Edukacja szkolna:
rzecz innowa działania, które prowadzą do zacieśniecji i wymiany
nia współpracy między organizacjami w
dobrych prak-

Przewodnik po
Programie
Erasmus +
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tyk

Narodowy Narodowy
Bank Pol- Bank Polski
ski
prowadzi nabór wniosków
o dofinansowanie projektów edukacyjnych dotyczących ekonomii
i finansów.
Obszary tematyczne, w ramach, których
można składać
wnioski o dofinansowanie
to min: rozbudzanie postaw
i zachowań
przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi
młodych oraz
po 45 roku

celu ustanowienia wymiany praktyk;
 działania wspierające niepełnosprawne
osoby uczące się/osoby uczące się o specjalnych potrzebach w celu ukończenia
przez nie cyklów kształcenia i w celu ułatwienia ich przejścia na rynek pracy, w
tym poprzez zwalczanie segregacji i dyskryminacji w dziedzinie kształcenia w
odniesieniu do zmarginalizowanych społeczności;
 działania mające na celu lepsze przygotowanie i wdrożenie pracowników w
dziedzinie kształcenia i szkolenia, potrafiących sprostać wyzwaniom w środowisku nauki związanym z równością, zróżnicowaniem i włączeniem społecznym;
 inicjatywy transnarodowe promujące
zmysł przedsiębiorczości, mające na celu
wspieranie aktywności obywatelskiej i
przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej), wspólnie realizowane
przez co najmniej dwie grupy osób młodych z różnych krajów.
NBP nie określa zamkniętego katalogu typów działań, na jakie można uzyskać dofinansowanie. Dofinansowywane są działania
takie jak: konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne, szkolenia, konkursy, konferencje i
inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym.

http://ec.europa.
eu/programmes/
erasmusplus/documents/
erasmus-plusprogrammeguide_pl.pdf

http://www.nb
portal.pl/edukacjawnbp/dofinanso
wanie-nbp

Szczegółowe zagadnienia tematyczne wyodrębnione w ramach każdego z obszarów
znajdują się poniżej w załączniku Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.
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życia), gospodarowanie
budżetem
domowym,
zapobieganie
wykluczeniu
finansowemu
Fundacja
Banku
Zachodniego
WBK

Fundacja Banku Zachodniego WBK prowadzi nabór
wniosków
o dofinansowanie w ramach dwóch
programów:

Bank Ambitnej Młodzieży – celem programu
jest nauczyć określania potrzeb lokalnych
społeczności, definiowania celów, tworzenia
wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów
i realizowania zadań na poziomie lokalnym
przez młodych ludzi kształtujących swoje
postawy społeczne. Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w ramach trzech głównych obszarów tematycznych: rozwój i edukacja, aktywność gospodarcza, społeczna,
obywatelska, kultura, historia i dziedzictwo
narodowe.

http://fundacja.
bzwbk.pl/progr
amygrantowe/bankambitnejmlodziezy/

Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) celem
programu jest edukacja, wychowanie i rozwój talentów dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.
Fundacja
ENERGA

Fundacja
ENERGA
wspiera inicjatywy
z trzech zakresów tematycznych.

Fundacja
Bankowa
im. Leopolda
Kronenberga

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga wspiera
działania na
rzecz dobra
publicznego w
zakresie edukacji i rozwoju

Cele programu:
- rozwoju nauki i oświaty w Polsce,
- propagowania zdrowego stylu życia oraz
aktywności sportowej,
- wspierania działalności organizacji społecznych zajmujących się pomocą osobom
niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie,
- wspierania aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
I.

EDUKACJA

Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
II.

http://grupa.en
erga.pl/fundacja_
energa.xml

http://www.citi
bank.pl/poland/
kronenberg/polish/613
8.htm

ROZWÓJ LOKALNY

Priorytety opieki zdrowotnej. Polityka społeczna Nauka przedsiębiorczości
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lokalnego.
W ramach
Programu fundacja udziela
dofinansowań
instytucjom
non-profit na
przedsięwzięcia mieszczące
się w ramach
dwóch głównych obszarów
programowych, czyli
edukacji oraz
rozwoju lokalnego, w tym
priorytetów
opieki zdrowotnej:
PZU

Fundacja PZU
prowadzi nabór wniosków
o dofinansowanie projektów edukacyjnych w trzech
zakresach tematycznych.

„Z PZU po lekcjach” - przedsięwzięcia, które
rozbudzają w uczniach ciekawości świata,
pasję
i aktywność, a także poprawiają standard
nauczania i rozwijają zdolności uczniów.

http://fundacja
pzu.pl/

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności
i aktywności niepełnosprawnych dzieci i
młodzieży.
„PZU z kulturą” - dofinansowanie działań,
które promują aktywność dzieci i młodzieży
w zakresie szeroko pojętej kultury i sztuki.

Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „ę”
i PolskoAmerykańska
Fundacja
Wolności

Konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”.
Konkurs skierowany jest
do osób 60+ i
do par międzypokoleniowych, które
chcą zrealizować projekt

Wspierane przedsięwzięcia, które realizują co
najmniej jeden z poniższych celów:
- angażują osoby starsze do działania na rzecz
otoczenia,
- sprzyjają rozwojowi wolontariatu
osób starszych,
- włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym,
- uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na
współpracy międzypokoleniowej.

http://www.sen
iorzywakcji.pl/
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społeczny w
oparciu o osobiste pasje.

Zgłaszane projekty powinny realizować cele
programu i mieścić się w co najmniej jednym z dwóch obszarów:
1) działania obywatelskie - reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych,
tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych, działania wzmacniające głos seniorów i ich udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
2) działania edukacyjne i kulturalne przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i
edukacyjne.

Fundacja
Współpracy Polsko Niemieckiej

Cele – współpraca polskoniemiecka.

Priorytety działań:
 społeczeństwo, gospodarka, środowisko,
 edukacja, media, opinia publiczna,
 nauka,
 kultura,
 konkursy i programy stypendialne,
 tłumaczenia literatury niemieckojęzycznej ze wsparciem Instytutu Goethego,
 tłumaczenia literatury polskojęzycznej ze
wsparciem Instytutu Książki.

http://fwpn.org
.pl/assets/Wnio
ski/2014/2014_
06_Zasady/FIN_
2014_06_03_Za
sady_wspierania_
projektow_korr.pdf

FUNDACJA IM.
DR. M.
KANTONA

Realizacja celów Fundacji

Priorytety działań:
 oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
 przedsięwzięć naukowo-badawczych
oraz dydaktycznych,
 popularyzowanie wiedzy bankowej,
 niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 ochrony środowiska,
 realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
 upowszechniana kultury.

http://www.pe
kao.com.pl/o_b
anku/odpowiedzia
lnosc/fundacja_
kantona/
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