„Działamy Razem. Wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” – podsumowanie
projektu
Izabela Mójta: Jak wyglądają efekty prawie rocznego projektu „Działamy Razem”? Czy jest pani
zadowolona z rezultatów?
Natalia Gniatczyk – Kuczyńska, koordynatorka projektu: Na dzień dzisiejszy wszystkie zakładane
wskaźniki zostały osiągnięte. Przede wszystkim po niekończących się – trwających pół roku rozmowach zespołu roboczego udało nam się zakończyć pracę nad statutem i utworzyć Wielkopolską
Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”. Obecnie czekamy na rejestrację sieci, która
przyjęła formę stowarzyszenia stowarzyszeń. Wcześniej statut został poddany konsultacjom
społecznym, dzięki czemu został on bardzo dokładnie dopracowany – większość organizacji, które
wzięły udział w konsultacjach przystąpiły do sieci.
IM: Ile organizacji do tej pory przystąpiło do sieci?
NG: Na razie dosieci zgłosiły się 43 organizacje z całej Wielkopolski – są to głównie stowarzyszenia i
fundacje, które otrzymały od nas wsparcie w ramach trzech edycji projektu Działamy Razem,
projektów standaryzacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni oraz te, które
brały udział w pracach kończącego się właśnie projektu „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje
na rzecz porozumienia i współpracy”. Oczywiście czekamy na kolejne zgłoszenia, także organizacji,
które do tej pory nas nie miały okazji poznać, a poszukują wsparcia i chcą przystąpić do sieci.
IM: Jakie będą dalsze działania sieci?
NG: W miarę możliwości organizacje zrzeszone w sieci będą w dalszym ciągu otrzymywać od nas
wsparcie, a także zakładamy, że będą wspierać siebie wzajemnie, np. poprzez dobre praktyki czy
użyczanie na swoje potrzeby sal czy sprzętów. Sieć będzie także patronować wydarzeniom
organizowanym przez nasze podmioty, w dalszym ciągu będziemy też prowadzić wymianę informacji
wewnątrz sieci m. in. prowadzoną poprzez wysyłkę newslettera.
Jakie zadania oprócz powołania sieci udało się zrealizować w ramach projektu „Działamy
Razem...”?
Oprócz formalnego powołania sieci odbył się cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych i jednostek samorządowych, opracowano standardy funkcjonowania sieci, powstały
cztery wieloletnie programy współpracy międzysektorowej. Osobno został przeprowadzony cały blok
szkoleń oraz konsultacji poświęconych fundraisingowi oraz partnerstwom lokalnym. Wszystkie te
działania stanowią solidną bazę do funkcjonowania naszej sieci.
Dziękuję za rozmowę.

