Założyciele Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

Wśród członków – założycieli Sieci Działamy Razem znalazły się organizacje, które dotychczas
zrealizowały już sporo wspólnych przedsięwzięć, także w ramach projektu „Działamy Razem.
Wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy”. Zarówno założyciele, jak i członkowie
sieci reprezentują prężne organizacje z terenu całej Wielkopolski.
Stowarzyszenie Instytut Zachodni było liderem w projekcie, w ramach którego powołano sieć.
W ostatnich latach Stowarzyszenie Instytut Zachodni szczególnie dużą uwagę skupia na problematyce
ekonomii społecznej i wsparcia III sektora, realizując projekty przeznaczone dla członków organizacji
pozarządowych z Wielkopolski. Projekt „Działamy Razem”, poświęcony właśnie tej tematyce doczekał
się trzech edycji – ostatnia z nich zakończyła się w grudniu 2014 roku. Projekt składał się z cyklu
szkoleń dla członków NGO, doradztwa (prawnego, księgowego, marketingowego), a także promocji
organizacji biorących udział w projekcie poprzez prasę i Internet. Celem szkoleń, oprócz podniesienia
wiedzy i umiejętności było przekonanie osób odpowiedzialnych za organizacje, liderów instytucji do
tworzenia i realizacji projektów sieciowych, oraz zachęcenie do budowania pozytywnego wizerunku
tych instytucji w środowisku lokalnym.
Fundacja Equus Eko powstała w 2013 r. z inicjatywy pięciu osób zafascynowanych końmi – symbolem
piękna, wolności, zdrowia i natury. Ich głównym celem jest rozwój rekreacji konnej i szeroko pojętej
kultury życia w zgodzie z naturą. Fundacja spod znaku EquusEko odwołuje się do naturalnych
wartości oraz naturalnych i regionalnych produktów. Wszystkie swoje działania i projekty realizuje
w obecności koni.
Nawigator Pro – Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania działa od stycznia 2013 roku. Założyło ją
czworo fundatorów – Małgorzata Kośmicka, Sławek Kośmicki, Ewa Gordziej – Niewczyk i Anna
Nowak. Ich pasją jest rozwijanie ludzi i tego, co w nich najlepsze. Członkowie Fundacji są trenerami
biznesu, coachami, konsultantami. Od samego początku działania Fundacja prowadzi Klub
Menedżera. Raz na kwartał członkowie Klubu spotykają się i pochylają nad tematem ważnym dla
zarządzania ludźmi i organizacją, zapraszają osoby, które mają doświadczenie w danej dziedzinie i
chcą się nim podzielić z resztą, moderują dyskusję. Dużą wartością spotkań Klubu jest wymiana
doświadczeń. Członkowie Fundacji chcą się dzielić swoim doświadczeniem i wiedzą oraz dostarczać
menedżerom inspiracji do rozwoju.
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, zrzeszające obecnie blisko 300
członków powstało w 1992 roku. W 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
Podstawowym celem jego działalności jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych.
Z inicjatywy SDiON w miejskogóreckiej szkole podstawowej powstały klasy integracyjne i klasa
specjalna. Od grudnia 2004 r. stowarzyszenie prowadzi w Miejskiej Górce Warsztaty Terapii

Zajęciowej, zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych z terenu powiatu rawickiego.
Mieszczą się one w wyremontowanym i zaadaptowanym dla ich potrzeb budynku dawnej szkoły.
Środki na działalność SDiON uzyskuje z PFRON, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Starostwa
Powiatowego w Rawiczu, Gminy Miejska Górka oraz od osób prywatnych.
Stowarzyszenie Zielona Kohorta na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu
Gostyńskiego w swej działalności opiera się na najlepszych wielkopolskich tradycjach pracy
organicznej – innowacyjności i gospodarności. Ich celem jest kreowanie działań prowadzących do
rozwoju nowoczesnego rolnictwa, popularyzacji ekologii, ochrona dziedzictwa historycznego i
kulturowego wsi, a także zachowanie krajobrazu wiejskiego. Stowarzyszenie inicjujemy ważne
lokalnie debaty publiczne.
Stowarzyszenie Obrony Przed Przemocą „Victoria” działa od 2001 roku, wcześniej od 1990 roku było
Stowarzyszeniem Zwykłym Niezrzeszonych Maltretowanych Kobiet i Dzieci. Poprzez doradztwo
życiowe ofiarom przemocy w rodzinie i środowisku pozarodzinnym przyczynia się do poprawy ich
sytuacji życiowej i materialnej . Podnosi świadomość prawną i obywatelską ofiar przemocy, osób
niepełnosprawnych, starszych, bezrobotnych i osób marginalizowanych. Swoimi działaniami
przyczynia się do odzyskania przez beneficjentów wiary we własne siły i wyposaża ich w narzędzia
pozwalające poradzić sobie w przyszłości.
Serdecznie zapraszamy kolejne organizacje do przystępowania do naszej sieci! Więcej informacji i
formularz zgłoszeniowy do sieci można znaleźć na stronie www.dzialamyrazem.pl. Zapraszamy do
kontaktu – ngo@dzialamyrazem.pl.

