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DLACZEGO SPOŁECZNOŚĆ? DLACZEGO PARTNERSTWA? 
 
Społeczność lokalna to nie tylko wspólnota mieszkańców zamieszkujących określone 
terytorium – to również osobiste powiązania, sieci kontaktów grupowych, tradycji i 
wzorców zachowania, które powstają na tle konkretnej dzielnicy, wsi i sytuacji społeczno-
gospodarczej. Im te powiązania są ściślejsze, a sieć kontaktów gęstsza, tym środowisko 
lokalne rozwija się prężniej. W wielu społecznościach władze lokalne, przedsiębiorcy, 
mieszkańcy i ich organizacje od dawna dostrzegają potrzebę położenia akcentu na 
perspektywiczne programy i strategie rozwojowe, dotyczące kompleksowego 
rozwiązywania problemów w dziedzinie ożywienia gospodarczego rejonów wiejskich, 
przeciwdziałania bezrobociu, ekorozwoju, ochrony i rewaloryzacji środowiska, tworzeniu 
więzi społeczności lokalnych, zagospodarowania czasu wolnego i rekreacji,  rozwoju 
turystyki i przebudowy substancji mieszkaniowej. Często jednak brakuje impulsu, który 
mógłby pobudzić ukryty potencjał danej miejscowości. 
 
Samorząd terytorialny może i powinien odegrać w tych zadaniach rolę koordynatora, czy 
jednak sam jest im w stanie podołać? Nie można mówić o prawdziwym rozwoju lokalnym 
bez poruszenia całego miejscowego środowiska, bez połączenia wszystkich sił dla 
osiągnięcia wspólnego celu. Nie uczyni tego oficjalna samorządowa struktura, często o 
charakterze “kliencko-patronackim”, która za podstawowy cel uznaje obdarowywanie 
społeczności lokalnej, w zamian za poparcie w wyborach, posiadanymi dobrami i środkami 
materialnymi. Rzeczywisty rozwój lokalny stanie się możliwy dopiero wtedy, gdy zmianie 
ulegnie świadomość społeczna. Gdy dobro wspólne będzie postrzegane i cenione na równi z 
indywidualnym, zaś realizacja celów indywidualnych zostanie silnie powiązana z poprawą 
warunków życia w miejscu zamieszkania. Samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, 
środowisko biznesu stanowią kluczowe ogniwo rozwoju lokalnego, stąd tak istotną sprawą 
jest ich współpraca, wymiana doświadczeń i praca metodą projektów. 
 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS bazując na swoich wieloletnich 
doświadczeniach współpracy z lokalnymi społecznościami stworzyło kompleksową ofertę 
wspierania rozwoju lokalnego społeczności z terenu województwa mazowieckiego.  
Pracujemy na Mazowszu ponad 15 lat i dopracowaliśmy się w wielu środowiskach 
wiarygodnych partnerów, tak wśród organizacji pozarządowych, jak i instytucji 
samorządowych.  We współpracy z tymi partnerami chcemy w sposób długofalowy 
wspierać rozwój ich społeczności.  Kluczem do powodzenia jest utworzenie szerokiego 
partnerstwa na rzecz rozwoju społecznego. Partnerstwa o charakterze dobrowolnego 
porozumienia różnych osób będących przedstawicielami tych środowisk, instytucji i 
organizacji, które mają swoje miejsce w danej społeczności. Miejsce zamieszkania, pracy, 
wypoczynku, nauki… 
 
WSPIERANIE I ROZWÓJ PARTNERSTW LOKALNYCH 
 
Idea partnerstw lokalnych opiera się na koncepcji rozwoju społeczności lokalnych w oparciu 
o posiadane przez nie różnorodnych, a nie zawsze zauważalnych zasobów. Wzorcowym 
modelem rozwoju takich społeczności jest współpraca różnych podmiotów – władz i 
instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i grup mieszkańców – 
na rzecz swojej miejscowości. Optymalnym narzędziem takiej współpracy są partnerstwa – 
instytucje o rosnącym znaczeniu w Europie, popularyzowane w Polsce od połowy lat 90. 
Obecnie w związku z możliwością korzystania ze środków Unii Europejskiej partnerstwa 
lokalne stają się na powrót atrakcyjnym narzędziem łączącym zasoby publiczne, prywatne i 
społeczne.  
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Na terenie Województwa Mazowieckiego istnieje co najmniej kilka przykładów dobrze 
funkcjonujących partnerstw lokalnych – w Pionkach (Partnerstwo „Lokomotywa” na rzecz 
rozwoju turystyki), Zielonce (Partnerstwo „Cudu nad Wisłą” na rzecz powiatu 
wołomińskiego), czy też Płocku (Partnerstwo na rzecz Powiatu Płockiego). Powstały one z 
inicjatywy władz lokalnych i społeczników, zainteresowanych nowymi instrumentami 
rozwoju lokalnego, wzorowanych na dużych programach europejskich (LEADER+, 
EQUAL). Pomimo korzyści jakie niosą partnerstwa dla swoich społeczności, są to jednak 
wciąż raczej wyjątki na mapie naszego województwa. Jak każda instytucja społeczna 
wymagają one bowiem stałego wsparcia, pomocy specjalistycznej w rozwoju i edukacji ich 
uczestników, wsparcia w diagnozie problemów i tworzeniu programów. Bez tej niezbędnej 
pomocy zewnętrznej partnerstwa często nie znajdują dość wewnętrznej siły, aby pokonać 
pierwszy, najtrudniejszy okres swojego istnienia. 
 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS od wielu lat realizuje z powodzeniem 
liczne programy wspierające rozwój Mazowsza. Na terenie Województwa Mazowieckiego 
BORIS jest szczególnie zaangażowany w tworzenie i realizację strategii rozwoju obszarów 
zaniedbanych społecznie i ekonomicznie. Działalność BORIS jest ważnym elementem 
systemu wsparcia inicjatyw obywatelskich i wyrównywania dysproporcji społecznych na 
Mazowszu, co znalazło potwierdzenie w raporcie „Diagnoza społeczna Mazowsza” 
przygotowanym przez Urząd Wojewody Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd 
Marszałkowski i Stowarzyszenie KLON/JAWOR. Przykładem takich działań jest wdrożenie  
takich innowacyjnych programów, jak Centra Aktywności Lokalnej, Centra Wolontariatu, 
Kluby Samopomocy.  
 
Ważnym stwierdzeniem jest fakt, że Partnerstwa – zanim zaczną wspierać swoich członków 
– same potrzebują pomocy w upowszechniania tej metody pracy wśród kluczowych 
podmiotów w danej społeczności oraz pomocy w jej właściwym zastosowaniu i rozwoju. 
Dlatego też znaczącą rolą Stowarzyszenia BORIS w całym procesie inicjowania i tworzenia 
partnerstw jest służenie zainteresowanym społecznościom aktywną pomocą, która obejmuje: 
 

 animowanie lokalnych inicjatyw i współpracy partnerów przy ich realizacji w 
wybranych miejscowościach Województwa Mazowieckiego, 

 pomoc inicjatorom partnerstw w instytucjonalizacji partnerstwa, pomoc w 
rozwiązywaniu bieżących problemów, współpraca przy projektach grupy 
partnerskiej 

 dostarczanie grupom partnerskim podstawowej informacji i szkoleń w zakresie 
korzystania ze źródeł finansowania, w szczególności POKL, promocję programów, 
przykładów i dobrych praktyk w zakresie prac partnerstw i ich projektów, między 
innymi poprzez serwis internetowy partnerstwa.boris.org.pl,  

 doradztwo dla organizacji i instytucji publicznych w zakresie przygotowywanych 
przez nie projektów i programów. 

 
Pracownicy i współpracownicy BORIS posiadają praktyczne umiejętności w zakresie 
tworzenia partnerstw, pracy z grupą, budowania zespołu współpracowników, zarządzania 
strukturami zadaniowymi, mają też wiedzę na temat funduszy krajowych i europejskich 
mogących docelowo wspierać inicjatywy i projekty partnerstw lokalnych. BORIS spełnia 
również wymogi standardu poradniczego oraz standardu szkoleniowego Sieci Wspierania 
Organizacji Pozarządowych SPLOT, której od 1996 r. jest członkiem – założycielem. 
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METODOLOGIA TWORZENIA PARTNERSTW NA MAZOWSZU 
 
Rozpoczynając proces tworzenia partnerstw w 2006 r. Stowarzyszenie BORIS skontaktowało 
się z przedstawicielami instytucji publicznych z kilku mazowieckich miejscowości z 
zapytaniem, czy byli by zainteresowani współpracą w uruchomieniu na ich terenie nowego 
typu organizacji obywatelskiej – Partnerstwa Lokalnego. Sam fenomen partnerstwa nie był 
wtedy jeszcze zbyt znany, lecz dotychczasowe wspólne doświadczenia i opinia o rzetelności 
działań BORIS były zdaje się decydującym argumentem za przystąpieniem Słupna, Pionek, 
Liwu, Krasnosielca i Makowa Mazowieckiego do takiej współpracy. Dodatkowo z własnej 
inicjatywy zgłosiła się do programu gmina Łomianki, a z czasem Maków Mazowiecki 
zrezygnował z programu (zachowując jednak cały dorobek pomocny przy utworzenia 
formalnego Partnerstwa rok później) na rzecz gminy Krasnosielc. 
 
We wszystkich społecznościach BORIS współpracował z partnerem wiodącym – lokalną 
instytucją, która w oparciu o swoją znajomość danego środowiska proponowała skład 
pierwszej grupy inicjatywnej na rzecz utworzenia partnerstwa. Grupa taka przechodziła 
kilkudniowe szkolenia wyjazdowe, które pozwoliły na zapoznanie się z pojęciem 
partnerstwa, dały możliwość wypracować podstawowe zasady utworzenia partnerstwa, 
jego skład i strukturę. Grupy inicjatywne planowały też pierwsze działania, które następnie 
podejmowały na rzecz swoich społeczności. 
 
W efekcie działań doradczych, 
informacyjnych, wizyt i szkoleń 
prowadzonych przez przedstawicieli 
BORIS, a przede wszystkim 
organizowanych przez partnerów 
wiodących spotkań, w 2006 r. w pięciu  
miejscowościach woj. mazowieckiego – 
w Liwie, Łomiankach, Krasnosielcu, 
Pionkach i Słupnie - powstały formalne 
Partnerstwa na rzecz rozwoju tych 
miejscowości i rozwiązywania istotnych 
problemów społecznych. 
 
Partnerstwa utworzone zostały przez przedstawicieli podmiotów ze wszystkich sektorów – 
administracji publicznej (urzędy gmin, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy 
społecznej, szkoły gminne i powiatowe, biblioteki, domy kultury, gminne centra informacji, 
środowiskowe domy samopomocy), sektora pozarządowego (stowarzyszenia, fundacje, 
uczniowskie kluby sportowe, centra wolontariatu, organizacje harcerskie, kościoły, zespoły 
charytatywne, grupy nieformalne) oraz biznesu (lokalne kluby biznesu, przedsiębiorcy 
indywidualni). Wszyscy oni dobrowolnie poświęcają swój prywatny czas, aby wspólnie 
diagnozować problemy społeczności w której mieszkają, aby współtworzyć i realizować 
projekty i działania sprzyjające rozwiązywaniu wybranych problemów, aby aktywizować 
poszczególnych mieszkańców i środowiska do podejmowania wspólnych wyzwań. 
 
Kontynuując program rozwoju Partnerstw Lokalnych Stowarzyszenie BORIS w pierwszym 
kwartale 2007 r. ogłosiło – w drodze konkursu - otwarty nabór społeczności 
zainteresowanych współpracą w tworzeniu na ich terenie Partnerstw Lokalnych. Specjalnie 
powołana niezależna Komisja Opiniująca (przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej, Urzędu Wojewody Mazowieckiego oraz 2 organizacji pozarządowych) 
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zarekomendowała 5 miejscowości, z którymi BORIS rozpoczął współpracę: Warszawa - 
Dzielnica Mokotów, Góra Kalwaria, Michałowice, Sochaczew oraz Powiat Żyrardowski.  
 
Konstytuującym dalsze prace wydarzeniem było spotkanie szkoleniowe, w którym 
uczestniczyło 20 osób – po 4 osoby z każdej miejscowości, przedstawiciele instytucji 
wiodących w procesie budowania partnerstwa. W trakcie spotkania ustalone zostały m.in. 
wzajemne oczekiwania związane z dalszą współpracą w ramach projektu. Następnie 
wszystkie społeczności przeszły cykl szkoleń, w których uczestniczyło po kilkanaście osób z 
każdej gminy czy powiatu reprezentujących organizacje pozarządowe, władze lokalne i 
jednostki organizacyjne samorządu, przedsiębiorców. Szkolenia te - obok wypracowania 
treści merytorycznych - pomogły w poznaniu się i zintegrowaniu przyszłych partnerów. 
 
Ważnym elementem w procesie tworzenia partnerstw były organizowane lokalnie spotkania 
plenarne nowopowstających grup partnerskich. W trakcie spotkań był czas na 
porozmawianie o praktyce funkcjonowania partnerstw, źródłach finansowania, o kwestiach 
organizacyjnych i współpracy międzysektorowej. W przypadku formalnie zawiązywanych 
partnerstw uczestnicy spotkań przyjmowali regulamin i składali deklaracje członkowskie. 
 
W ten sposób w okresie luty 2006 – luty 2008 BORIS wraz z partnerami wiodącymi 
zainicjował formalne powstanie 9 Partnerstw Lokalnych: 
 

 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ziemi Liwskiej (partner wiodący – Elżbieta 
Lutostańska, GOPS w Liwie) 

 
 Partnerstwo dla Łomianek (partner wiodący – Beata Tuzimek, d. Urząd Miasta i 

Gminy Łomianki) 
 

 Grupa Partnerska „ARCHIPELAG” w Pionkach (partner wiodący – Jolanta 
Michajluk, MOPS w Pionkach) 

 
 Partnerstwo „Nasza 19” w Słupnie (partner wiodący – Joanna Jakubowska, GOPS w 

Słupnie) 
 

 Partnerstwo na rzecz rozwoju Ziemi Krasnosielckiej (partner wiodący - Urszula 
Dembicka, GOK w Krasnosielcu) 

 
 Partnerstwo dla Mokotowa (partner wiodący – Magdalena Matuszyk, Urząd 

Dzielnicy Warszawa-Mokotów) 
 

 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Michałowice „OGNIWO” (partner wiodący – 
Iwona Radzimirska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach) 

 
 Partnerstwo „Teraz Sochaczew” (partner wiodący – Marek Książek, ŚDS w 

Sochaczewie) 
 

 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego (partner wiodący – Andrzej 
Rakszewski, Starostwo Powiatowe). 

 
Jednocześnie trwają prace nad sformalizowaniem „Partnerstwa 1+1=3 na Rzecz Rozwoju 
Góry Kalwarii” (partner wiodący – Arkadiusz Strzyżewski, GCI).  
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Inicjatorzy i członkowie Partnerstw tak 
piszą o swoich oczekiwaniach:  
„Partnerstwo ma umożliwić nasze 
wzajemne poznanie się, wymianę 
informacji, o tym co możemy zrobić 
wspólnie – chociażby korzystając z tych 
zasobów, które mamy – jak poprawić 
współpracę, jak stworzyć strategię 
rozwiązywania problemów 
społecznych. Na początku naszego 
Partnerstwa ważnym elementem było 
wzajemne poznanie się i nabranie 
zaufania do siebie. To nasze wzajemne 
poznawanie się, rozmowy prowadzą do 
lepszej współpracy i nowych 
pomysłów. W partnerstwie ważne jest 
to, że każdy może mieć jakiś pomysł, 
projekt i może go zrealizować z innymi 
chętnymi osobami. Doświadczenia 
innych partnerstw pokazują, że 
wspólnie robiąc ‘małe’ rzeczy 
(organizują wspólnie festyn) dochodzą 
do ‘większych’ projektów (budowanie 

systemowej pomocy dziecku). Współpraca i nowe pomysły może też zaowocować 
wspólnymi projektami finansowanymi ze środków unijnych” (Partnerstwo dla Mokotowa). 
 
ORGANIZACJA I STRUKTURA PARTNERSTW LOKALNYCH 
 
Partnerstwa działają w oparciu o wspólnie przyjęty regulamin, opisujący cele partnerstwa i 
sposoby ich realizacji, kwestie członkowstwa, strukturę. Grupy są otwarte na uczestnictwo 
wszystkich zainteresowanych środowisk, a jedynym warunkiem przystąpienia do 
partnerstwa jest zadeklarowanie chęci współpracy w osiąganiu celów partnerstwa. Każdy 
zainteresowany podmiot składa taką pisemną deklarację uczestnictwa Zespołowi 
Koordynacyjnemu (zarządowi) danego partnerstwa. Powinien też określić rodzaj i poziom 
zaangażowania w struktury partnerstwa, których zresztą nie ma zbyt wiele, aby nie 
komplikować rzeczy z natury prostych.  
 
Według promowanego przez BORIS modelu Partnerstwo Lokalne powinno się składać z 
następujących elementów: 
 
Rada Partnerstwa 
 
 Inaczej: Partnerstwo lub Grupa Partnerska - grupa stałych reprezentantów 

oddelegowanych pisemnie przez organizacje członkowskie 
 Tworzy i czuwa nad realizacją polityki Partnerstwa 
 Podejmuje decyzje wyłącznie w drodze konsensusu (jednomyślnie, bez głosowań) 
 Spotyka się regularnie 4-10 razy w roku (odpowiada Zespół Koordynacyjny i 

Sekretariat) 
 Wybiera spośród siebie członków Zespołu Koordynacyjnego Partnerstwa (zarząd) 
 Opracowuje i zatwierdza Regulamin Partnerstwa – najważniejszy dokument 

konstytuujący grupę 
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Sekretariat Partnerstwa 
 
 Min. 1 pracownik lub wolontariusz, stażysta, absolwent pracujący u jednego z 

partnerów  
 Pracuje jako wolontariusz 

lub jest finansowany przez 
Partnerstwo, jedną 
instytucję członkowską lub 
w części przez wszystkich 
(np. sekretarz otrzymuje 
umowy zlecenia na 
konkretne działania 
organizacyjno-biurowe od 
kolejnych partnerów co 
miesiąc) 

 Podejmuje działania 
organizacyjne na rzecz 
partnerstwa (pomoc w przygotowaniu materiałów, spotkań, pisaniu sprawozdań i 
projektów, promocji) 

 
Zespół koordynacyjny Partnerstwa (zarząd) 
 
 Wybierany jest przez Radę Partnerów spośród jej członków i składa się z osób 

reprezentujących administrację publiczną, sektor pozarządowy, inne podmioty 
 Podejmuje bieżące decyzje dotyczące partnerstwa 
 Spotyka się pomiędzy zebraniami plenarnymi partnerstwa 
 Rekomendowane jest utworzenie Zespołu Koordynatorów z osób będących 

koordynatorami grup tematycznych 
 Opracowuje plan operacyjny w oparciu o rekomendacje grup tematycznych i Rady 

 
Grupy tematyczne 
 
 Są podstawowym narzędziem współpracy partnerów 
 Powoływane są przez Radę Partnerstwa jako zespoły stałe lub ad hoc 
 Łączą przynajmniej 3 członków partnerstwa 
 Możliwy jest ekspercki lub organizacyjny udział instytucji spoza partnerstwa 
 Opracowują analizy, materiały lub projekty i przedstawiają je partnerstwu do 

akceptacji 
 
Przykłady grup tematycznych działających w ramach mazowieckich Partnerstw: 
 

1. Dzieci, młodzież, rodzina 
2. Aktywizacja mieszkańców 
3. Bezrobotni i rolnictwo niskotowarowe  
4. Turystyka i czas wolny 
5. Niepełnosprawni i seniorzy  
6. Inicjatywy wiejskie 
7. Zespół ds. strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-2020  
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Przykładowa struktura Partnerstwa wygląda zatem następująco: 
 

 
 
Praktycznym rozwiązaniem ułatwiającym delegowanie zadań oraz koordynację działań i 
przepływ informacji jest wyłonienie w grupach tematycznych koordynatorów, którzy 
wchodzą następnie do Zespołu Koordynacyjnego. Grupy opracowując plany lub konkretne 
projekty otrzymują błyskawiczne sygnały zwrotne ze strony reprezentacji partnerstwa 
(zarządu) o ich zgodności z misją i celami Partnerstwa oraz o możliwościach ich realizacji. 
 
INTEGRACJA, PROMOCJA, RZECZNICTWO NA RZECZ PARTNERSTW 
 

Ważnym elementem procesu 
budowy i wzmacniania 
mazowieckich partnerstw są 
coroczne spotkania szkoleniowe 
Partnerstw. W Jachrance (15-16 
czerwca 2007) po raz pierwszy 
mieli możliwość spotkania się 
reprezentanci wszystkich 10 
partnerstw lokalnych – już 
zawiązanych oraz powstających – 
działających na terenie 
województwa mazowieckiego. 
Blisko 50 osób spędziło ze sobą 2 
dni, przedstawiając swoje 
partnerstwa, ich dorobek oraz 

plany, dyskutując o przyszłości. Nie zabrakło też integracji uczestników, która zaowocowała 
następnie wzajemnymi wizytami. Jednym z efektów było zebranie potrzeb edukacyjnych, 
które BORIS zaczął sukcesywnie realizować w drugiej połowie 2007 r. 
 
Działaniem propagującym mazowieckie Partnerstwa i zachęcającym do ich tworzenia było 
zorganizowane przez Stowarzyszenie BORIS Forum Aktywnych Społeczności na Mazowszu 
(15 grudnia 2006). Podczas Forum zaistniała możliwość wymiany doświadczeń między 
grupami partnerskimi na Mazowszu, był też czas na omówienie najważniejszych problemów 
i wyzwań, związanych z nowym okresem programowania na lata 2007-2013.  W Forum 
uczestniczyło ponad 40 osób.  
 
Przedstawiciele istniejących i powstających partnerstw uczestniczyli też w specjalnie 
poświęconym partnerstwom panelu w ramach IV Mazowieckiego Forum Inicjatyw 
Pozarządowych (19 października 2007). Forum było przedsięwzięciem wielu organizacji: 
Centrum Wolontariatu, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, WRZOS oraz instytucji 
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finansujących - Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich, Fundacji Batorego i firmy Provident. Wśród patronów medialnych Forum 
znaleźli się: portal organizacji pozarządowych ngo.pl, portal Pracuj.pl oraz Kwartalnik III 
Sektor. Głównymi inicjatorami i organizatorami IV MFIP było Stowarzyszenie BORIS, 
Federacja MAZOWIA oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.  
 
W czasie panelu 
poświęconego budowaniu 
partnerstw lokalnych na 
Mazowszu rozmawiano o 
Partnerstwach w nowym 
okresie programowania w 
latach 2007 – 2013, w 
szczególności w świetle 
dotychczasowych 
doświadczeń w woj. 
mazowieckim. W panelu 
uczestniczyło 40 osób. 
 
Jako promocyjne wydarzenie regionalne grupa partnerska z Łomianek zorganizowała 
Forum Organizacji Pozarządowych: „Partnerstwo dla Łomianek - przykład współpracy 
lokalnych organizacji” (17 grudnia 2007 r.). Na całodzienne seminarium w którym wzięło 
udział 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych władz i innych partnerstw z 
Mazowsza złożyły się prezentacje wybranych partnerstw (Łomianki, Słupno, Nowy Dwór 
Mazowiecki), omówienie szans i barier rozwoju partnerstw i innych form współpracy 
międzysektorowej (BORIS), dyskusje o lokalnych Programach Współpracy (Łomianki).  
 
Ważnym narzędziem wymiany informacji i gromadzenia wspólnych doświadczeń jest 
prowadzony przez BORIS serwis internetowy „partnerstwa.boris.org.pl”. Jest to obecnie 
jedyna platforma wymiany informacji i promowania dobrych praktyk w zakresie tworzenia 
partnerstw na terenie województwa mazowieckiego. Na stronie można znaleźć konkretne 
przykłady funkcjonujących już partnerstw, dane kontaktowe, opisy ich działań. Ponadto 
serwis stara się upowszechniać dostępną literaturę poświęconą metodologii partnerstw 
lokalnych, zagadnieniom prawnym, dobrym praktykom. 
 
Partnerstwa Lokalne docelowo mają inicjować różnego typu nowe instrumenty rozwoju 
społecznego na swoim obszarze działania. Aby czerpać dobre wzorce i sprawdzone 
rozwiązania powstał internetowy Bank Dobrych Praktyk opisujący modelowe inicjatywy 
społeczne z Mazowsza. Bank Dobrych Praktyk to narzędzie prezentujące najciekawsze 
inicjatywy realizowane na rzecz rozwoju lokalnego na Mazowszu. Idea Banku odpowiada 
na często artykułowana potrzebę sięgania po najlepsze wzorce rozwoju, podpatrywania 
doświadczeń innych środowisk lokalnych, szukania inspiracji oraz gotowej, sprawdzonej 
metodologii wprowadzania zmian społecznych.  
 
Bank Dobrych Praktyk w sposób możliwie przystępny prezentuje konkretne przykłady 
rozwiązań problemów społecznych oraz wypowiedzi osób, które zabiegały o ich wdrożenie 
w swojej miejscowości. Poprzez stronę internetową można też skontaktować się z 
ekspertami-praktykami z Mazowsza, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i chętnie 
pomogą w interesującej nas kwestii związanej z budowaniem partnerstw i koalicji, 
organizacją czasu wolnego różnych grup, animacją kulturalną, pracą w środowiskach 
wiejskich, aktywizacją mieszkańców. Więcej na stronie „partnerstwa.boris.org.pl”. 
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INSTYTUCJONALIZACJA – CZYLI CO DALEJ? 
 
Jednym z częściej pojawiających wśród uczestników Partnerstw pytań jest kwestia legalizacji 
działań Partnerstwa. Jest to zagadnienie szczególnie istotne dla przedstawicieli władz 
lokalnych – urzędów gmin i powiatów – oraz instytucji publicznych (ośrodków pomocy 
społecznej, domów kultury, szkół), dla których sama decyzja o przystąpieniu do partnerstwa 
– wobec braku jasnych przesłanek prawnych - już jest ogromnym wyzwaniem. 
 
Pomimo faktu, że partnerstwa są dość nowym zjawiskiem w Polsce, w istniejącym i 
projektowanym ustawodawstwie ten fenomen został już na szczęście dostrzeżony. Obecnie 
w Polsce istnieją co najmniej 4 ustawy lub projekty nowelizacji funkcjonujących ustaw 
zawierające pojęcie „partnerstw” i prawne regulacje dotyczące ich powstawania, rejestracji, 
zarządzania i merytorycznego funkcjonowania. Jest to ustawa o promocji zatrudnienia i 
instrumentach rynku pracy, ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, ustawa o 
partnerstwach publiczno-prywatnych i ustawa o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (projekt nowelizacji). 
 
Niestety, ustawy te są ze sobą do tego stopnia niespójne, że grupy partnerskie powinny 
zdecydować się na obranie jednej optymalnej dla ich sytuacji, zainteresowań i potrzeb 
środowiska drogi. Łączenie w jednym lokalnym podmiocie  formuły choćby „partnerstw 
publiczno-społecznych” z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
„partnerstw publiczno-prywatno-społecznych” z ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich wydaje się zadaniem zbyt karkołomnym. I to pomimo, że oba 
wymienione wyżej partnerstwa mogą funkcjonować jak rejestrowane w KRS podmioty 
prawa – stowarzyszenia, działające w oparciu o Prawo o stowarzyszeniach z 1989 r. Z kolei 
nic wspólnego ze sobą nie mają reaktywowane ostatnio w świadomości społecznej i 
politycznej partnerstwa publiczno–prywatne oraz – znane z ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy – partnerstwa lokalne na rzecz zmniejszania bezrobocia. 
 
Optymalnym zatem wariantem jest posiadanie Rady Partnerstwa złożonej z przedstawicieli 
wszystkich podmiotów tworzących formalne – choć niezarejestrowane – partnerstwo. W 
ramach takiej grupy powinien znaleźć się przynajmniej jeden silniejszy organizacyjnie 
partner, który bierze na siebie obsługę projektów partnerskich w zakresie księgowej, 
bankowej, osobowej. Może to być urząd gminy czy powiatu, gdyż dysponuje największym 
do tego potencjałem organizacyjnym (a często jako jedyny spełnia „powielaczowy” wymóg 
wykazywania, że dotacja o którą się ubiega maksymalnie dwukrotnie przewyższa jego 
ubiegłoroczne przychody).  
 
Czasami jest to organizacja pozarządowa, mająca doświadczenie w ubieganiu się metodą 
projektową o środki zewnętrzne. Liczne partnerstwa „grają” na taką organizację swoje 
projekty wypracowane w grupach tematycznych, organizacja nabywa doświadczenia w 
zarządzaniu coraz większymi programami, ma też coraz większy budżet roczny. W 
ubieganiu się o środki Unii Europejskiej organizacja pozarządowa wnosi do 3% wkładu 
własnego w realizowany projekt, co jest również argumentem za jej większym 
angażowaniem jako lidera – w takiej sytuacji podmioty publiczne muszą deklarować do 25% 
wkładu własnego w planowane przedsięwzięcia projektowe. 
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ZAKOŃCZENIE 
 
Do przełomu lat 2007 i 2008 Partnerstwa nie miały większych możliwości sprawdzić swoich 
umiejętności planowania, aplikowania i wdrażania projektów finansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. Obecnie jednak ogłaszane są coraz to nowe konkursy, wiadomo jaki jest 
też kalendarz rocznych tych konkursów, tj. jakie zagadnienia będą przedmiotem 
finansowania. Można zatem przygotować się w ramach swojego partnerstwa do złożenia 
wniosku aplikacyjnego, określić schemat zarządzania i podziału kompetencji w ramach 
projektu, zaplanować udział zasobów ludzkich i rzeczowych.  
 
Stawką są nie tylko środki finansowe – tu chodzi o wykorzystanie pieniędzy publicznych w 
sposób nieprzypadkowy, apolityczny, sensowny i przydający całości przedsięwzięcia pewną 
wartość dodatkową. Jaką? Przepraszam, to jest chyba pytanie retoryczne… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
Przedstawiciele Partnerstw Lokalnych z Mazowsza, Jachranka listopad 2007 
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PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI KRASNOSIELCKIEJ 
 
Historia Partnerstwa 
 
Początki współpracy gminy Krasnosielc ze Stowarzyszeniem BORIS to udział 
przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury w programie edukacyjnym CAL, 
następnie w międzynarodowym programie CELODIN. Oba programy przyniosły 
tyle korzystnych zmian zarówno w funkcjonowaniu samej placówki kultury w 
gminie, jak i w jej otoczeniu, że krasnosielcki GOK zdecydował się bez wahania 
przystąpić do kolejnego przedsięwzięcia firmowanego przez  BORIS, tym razem w 
ramach działalności ROEFS. 
Przedstawiciele społeczności 
Krasnosielca uczestniczyli w  
szkoleniach oraz spotkaniach 
poświęconych metodyce tworzenia i 
funkcjonowania grup partnerskich 
wraz z kolegami z Makowa 
Mazowieckiego. Niestety, Maków 
ostatecznie – pomimo dobrego 
przygotowania i chęci – nie 
zdecydował się na dalszą współpracę 
w ramach programu. Tworzenia partnerstwa podjął się za to sąsiedni Krasnosielc. 
 
W efekcie dalszych wspólnych prac w dniu 09.11.2006r. w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Krasnosielcu odbyło się zebranie grupy założycielskie „Partnerstwa na 
rzecz rozwoju Ziemi Krasnosielckiej”. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 
instytucji publicznych, różnych zakładów pracy, przedsiębiorcy, społecznicy 
działający na terenie gminy Krasnosielc. W trakcie spotkania założycielskiego 
uczestnicy przedyskutowali i przyjęli projekt Regulaminu Partnerstwa oraz złożyli 
deklaracje uczestnictwa. Z czasem, wraz z rozwojem Partnerstwa i poszerzaniem 
celów oraz zadań do grupy dołączały kolejne organizacje i osoby. 
 
Partnerstwo w Krasnosielcu – podobnie jak inne mazowieckie Partnerstwa - nie 
posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznym i działa na zasadzie 
dobrowolnego wkładu pracy członków. Jest organizacją apolityczną, otwartą dla 
wszystkich wykazujących gotowość działania zgodnego z głównymi zasadami 
Partnerstwa.  
 
Celem Partnerstwa jest zintegrowanie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji 
pozarządowych, samorządu lokalnego, przedsiębiorców i innych podmiotów 
działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej poprzez: 
 
 Łączenie i animowanie do współdziałania różne grupy społeczne 
 Wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych 
 Organizowanie pomocy i samopomocy 
 Zapobieganie patologiom społecznym 
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 Stworzenie sprzyjających warunków służących rozwojowi zainteresowań, 
twórczości, wiedzy oraz ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych 

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
 Wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich 
 Wspólne pozyskiwanie środków 
 
Struktura Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ziemi Krasnosielckiej 
 
Rada Partnerstwa – członkowie: 
 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Drążdżewie 
2. Publiczne Gimnazjum w Krasnosielcu 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu 
4. Zespół Szkół w Krasnosielcu   
5. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” w Krasnosielc 
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rakach 
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Amelinie  

 

8. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krasnosielcu 
9. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Krasnosielcu 
10. Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu 
11. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
12. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 
13. Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu 
14. Koło Gospodyń Wiejskich w Niesułowie 
15. Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie 
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Niesułowie 
17. Radni Rady Gminy w Krasnosielcu 
18. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu 
19. Sołtysi Gminy Krasnosielc 
20. Parafia rzymskokatolicka w Amelinie 
21. Tartak w Pienicach 
 
Zarząd Partnerstwa tworzą obecnie: 
 
1. Urszula Dembicka – Przewodnicząca 
2. Grzegorz Gałązka – Z-ca Przewodniczącej 
3. Małgorzata Bielawska – Sekretarz 
4. Ks. Szczepan Borkowski – Członek Zarządu 
5. Mirosława Rakowska – Członek Zarządu 
 
Sekretariat Partnerstwa tworzą: 
 
1. Kazimierz Mackiewicz 
2. Lidia Kryszk 
3. Sławomir Wilkowski 
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Po prawie roku od momentu oficjalnego zawiązania się Partnerstwa jego członkowie 
zdecydowali o utworzeniu mniejszych zespołów, zajmujących się wybranymi 
sferami życia społecznego, opracowującymi projekty i proponującymi wspólne 
działania. Na zebraniu w dniu 06.12.2007r. powołano 4 grupy tematyczne: 
 
 problemy dzieci i młodzieży (w tym dzieci niepełnosprawnych) 
 rozwój kultury i sportu  
 koła gospodyń i kluby seniora oraz inne inicjatywy wiejskie 
 grupa pisania projektów i wniosków  
 
Działania zrealizowane przez Partnerstwo w 2007  

 
Ze względu na skład i pola zainteresowań początkowej grupy partnerskiej imprezy i 
wydarzenia organizowane przez członków Partnerstwa skoncentrowane były na 
obszarze kultury, integracji mieszkańców i sportu: 

 
 Spotkanie Bożonarodzeniowe (grudzień 2006) 
 Zimowiska dla dzieci z Grabowa – realizacja projektu „Wehikuł czasu” 

(finansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w kwocie 2.000 zł) 
 Zimowiska dla dzieci w Amelinie – realizacja projektu „Podróż do Nibylandii” 

(finansowanego przez FWW w kwocie 2.000 zł) 
 Przegląd Zespołów Zapustnych (luty 2007) 
 Prezentacja zwyczajów wielkanocnych (marzec/kwiecień 2007) – realizacja 

projektu „Od Popielca do Kropielca” dofinansowanego 7.000 zł. przez Urząd 
Marszałkowski) 

 Pomoc w organizacji 104 Rocznicy Powstania OSP Niesułowo (czerwiec 2007) 
 Kupalnocka nad Orzycem (czerwiec 2007) - realizacja projektu dofinansowanego 

przez Urząd Marszałkowski w kwocie 7.000 zł 
 Gminny Dzień Sportu (czerwiec 2007) 
 Piknik Rodzinny w Grabowie (lipiec 2007) 
 Obchody Dni Krasnosielca (sierpień 2007) 
 Święto Kapusty w Drążdżewie (wrzesień 2007) - projekt dofinansowany przez 

Urząd Marszałkowski w kwocie 5.000 zł 
 Obchody Święta Niepodległości (patronat honorowy Marszałka Województwa 

Mazowieckiego) 
 
Warto dodać, że dzięki inicjatywie Partnerstwa na terenie gminy Krasnosielc: 
 
 powstały 2 Koła Gospodyń Wiejskich (które wkrótce przystąpiły do Partnerstwa) 
 powstał miesięcznik „Wieści znad Orzyca” 
 przygotowano projekt inwestycyjny we wsi Niesułowo 
 przygotowane zostały 3 projekty grantowe 
 w nadaniu imienia szkole w Amelinie współpracowali członkowie Partnerstwa 
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Ponadto istnienie i funkcjonowanie Partnerstwa na rzecz rozwoju Ziemi 
Krasnosielckiej przyniosło dla społeczności, dla instytucji członkowskich i dla osób 
uczestniczących w pracach grupy następujące jakościowe zmiany: 

 
 Łatwiej jest organizować imprezy kulturalne (więcej ludzi do pracy i 

zmniejszenie kosztów) 
 Lepsza integracja środowiska lokalnego 
 Łatwiejszy przepływ informacji 
 Wzajemna pomoc w wyszukiwaniu konkursów grantowych i pisaniu projektów 
 Zwiększona liczba liderów środowiskowych  
 Udział w szkoleniach 
 Korzystny wizerunek Partnerstwa oraz jego członków w oczach władz 

samorządowych i środowiska lokalnego 
 
Naszymi mocnymi stronami jest umiejętność współdziałania, duże zaangażowanie, oraz 
wzajemne zaufanie. Reprezentujemy różne środowiska zawodowe, dzięki czemu w grupie 
generujemy więcej pomysłów – mówią członkowie „Partnerstwa na rzecz rozwoju 
Ziemi Krasnosielckiej”. Partnerstwo daje większe szanse na osiągnięcie określonego 
wspólnie celu, na integrację środowiska lokalnego oraz pozyskanie zewnętrznych środków 
finansowych. 
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PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU GMINY GÓRA KALWARIA 
 
Historia Partnerstwa 
 
Początki „Partnerstwa 1+1=3” sięgają lutego 2007 r., kiedy to przedstawiciel 
społeczności Góry Kalwarii uczestniczył w konferencji inaugurującej nową edycję 
programu ROEFS przy Stowarzyszeniu BORIS. Wówczas to ogłoszono nabór 
miejscowości zainteresowanych budową Partnerstw Lokalnych do udziału w tym 
nowatorskim przedsięwzięciu. Miasto i Gmina Góra Kalwaria wzięła udział w 
konkursie i została zakwalifikowana do dalszych działań.   
 
Pierwszym wydarzeniem kierunkującym prace nad powstaniem partnerstwa było 
szkolenie dla przedstawicieli wszystkich 5 wytypowanych społeczności (29–
30.03.2007). Celem szkolenia było przybliżenie idei Partnerstw oraz próba analizy 
sytuacji na terenie poszczególnych miejscowości w kontekście podjęcia przez nie 
dalszych wspólnych działań.  
 
Grupę inicjującą na szkoleniu w Rynii ze strony Góry Kalwarii stanowili Arkadiusz 
Strzyżewski (Gminne Centrum Informacji), Jagoda Minicz-Posłuszna (UMiG Góra 
Kalwaria), Łucja Rącz (Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Młodych) oraz Marta 
Hanc (Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii). 
 
Działania podejmowane przez Partnerstwo w 2007 r. 
 
Pierwszym wspólnym przedsiewzięciem grupy inicjatywnej było zorganizowanie I 
Forum Partnerów (18.04.07), które odbyło się w Ratuszu Miejskim. W trakcie 
spotkania przedstawiciele grupy inicjatywnej zapoznali reprezentatnów instytucji 
publicznych, organizacji pozarządowych i innych środowisk z ideą partnerstwa na 
podstawie informacji uzyskanych na szkoleniu, pokazali też kilka dobrych praktyk 
w tym zakresie. W trakcie dyskusji uczestnicy zastanawiali się, czy Górze Kalwarii 
potrzebna jest taka współpraca i w jakiej formie. Uznano, że propozycja tworzenia 
partnerstwa jest atrakcyjna i może zainspirować do wspólnej pracy na rzecz 
społeczności. 
 
Wkrótce niemal te same osoby 
uczestniczyły w szkoleniu 
BORIS w Jachrance (24-
25.04.07). Celem szkolenia była 
próba analizy sytuacji w Górze 
Kalwarii pod kątem 
występujących na jej obszarze 
problemów społecznych 
mogących stać się przedmiotem 
prac przyszłego Partnerstwa. 
Do obszarów zainteresowania 
Partnerstwa wstępnie zaliczono kwestię zagospodarowania czasu wolnego dzieci i 
młodzieży oraz problemy osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i starszych. 
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Miesiąc później wszyscy zainteresowani utworzeniem Partnerstwa spotkali się na II 
Forum Partnerstwa Lokalnego w Gminie Góra Kalwaria (22.05.07). W trakcie bardzo 
ciekawych zajęć animowanych przez członków grupy inicjatywnej uczestnicy 
spotkania analizowali sytuację społeczną gminy, rozmawiali o swoich oczekiwaniach 
i propozycjach działań. Niebawem pierwszą wspólną akcją podjętą przez członków 
powstającego Partnerstwa było zorganizowanie – w nowej formule – Dnia Dziecka.  
 
1 czerwca 2007 r. w korowodzie przebierańców uczestniczyli członkowie grupy 
partnerskiej, nauczyciele oraz dzieci, które otrzymały na ten dzień klucze od miasta z 
rąk pani Burmistrz. Dzień zakończył się wspólnym festynem rodzinnym 
 
Kolejne działania, w jakich brali udział członkowie Partnerstwa to Forum Partnerstw 
Lokalnych (14-15.06) i szkolenie o POKL przeprowadzone przez ROEFS/BORIS 
(18.09) oraz spotkanie plenarne Partnerstwa (listopad 2007). To ostatnie spotkanie 
odbywające się niedługo przed świętami bożonarodzeniowymi zainspirowało 
uczestników do zorganizowania kolejnej wspólnej akcji, tym razem na rzecz dzieci z 
rodzin ubogich i zagrożonych kryzysem – „Podziel się misiem!”. Kolejne spotkania 
grupy zadaniowej Partnerstwa pozwoliły zorganizować bardzo udaną, 
spektakularną i potrzebną akcję charytatywną. 
 
Struktura Partnerstwa na rzecz rozwoju Gminy Góra Kalwaria 
 
Rada Partnerstwa – członkowie: 
 
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria 
Gminne Centrum Informacji w Górze Kalwarii 
Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Młodych 
Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie 
Świetlica Środowiskowa w Górze Kalwarii 
Klub Rowerowy Beżowiak 
Portal gorakalwaria.net 
Call Center Poland  
 
Zespół koordynacyjny tworzą: 
 
Marta Hanc  
Katarzyna Łagowska  
Jurek Walczewski  
Jagoda Minicz-Posłuszna  
Arkadiusz Strzyżewski  
Łucja Rącz  
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Plany Partnerstwa na 2008 r.  
 
Przede wszystkim sformalizowanie Partnerstwa poprzez uchwalenie Regulaminu i 
przyjęcie Deklaracji członkowskich. Sporo materiału do dalszych prac przyniosły 
Partnerstwu oba organizowane przez grupę inicjatywną Fora. Uczestnicy tych 
spotkań zainteresowani są wspólnym działaniem, aby: 
 

 ruszył remont szkoły w Coniewie 
 brak było korków ulicznych i aby nastąpiła istotna poprawa bezpieczeństwa 

w Górze Kalwarii 
 powstało centrum kulturalne i aktywności mieszkańców w nowym lub 

zaadaptowanym budynku (np. w Domu Żołnierza) 
 powstał Park Jordanowski, a miasto było czyste i zadbane  
 odrestaurowano zamek w Czersku jako podstawę do przygotowania 

atrakcyjnej oferty turystycznej 
 pod kontrolą znalazły się przemoc, alkohol, narkotyki 
 stworzono możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, szczególnie tych 

najbardziej marginalizowanych (matki, niepełnosprawni, osoby w średnim 
wieku) 

 zaistniał rzeczywisty dialog między ludźmi (przykładem jest rozwiązanie 
konfliktu między uchodźcami z Czeczenii a mieszkańcami Linina) 

 
Atutami Partnerstwa „1+1=3” jest bez wątpienia zaangażowanie władz Góry 
Kalwarii w Partnerstwo, sprecyzowane i wąskie obszary zainteresowania 
Partnerstwa, wspólne doświadczenia w postaci organizacji 2 imprez oraz 
różnorodność partnerów reprezentujących każdy sektor życia społeczno-
gospodarczego. 
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PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI LIWSKIEJ 
 
Historia i struktura Partnerstwa 
 
Gmina Liw jako jedna z pierwszych na Mazowszu utworzyła formalne porozumienie 
wielu lokalnych instytucji i organizacji pod nazwą Partnerstwo na Rzecz Rozwoju 
Ziemi Liwskiej. Inspiracją i pomocą służyło Stowarzyszenie BORIS, natomiast 
głównym organizatorem całego przedsięwzięcia była kierowniczka Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Lutostańska. 
 

W zebraniu założycielskim 
Partnerstwa 10 marca 2006 
roku uczestniczyły m.in. 
szkoły, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, straż 
pożarna, Urząd Gminy, 
Powiatowy Urząd Pracy 
oraz lokalne organizacje 
pozarządowe. Przyjęto 
regulamin Partnerstwa 
oraz wybrano jego 
siedmioosobowy zarząd, 

którego przewodniczącym został nauczyciel ze szkoły we wsi Ruchna –  Artur 
Chalecki. Sekretariat Partnerstwa mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Liwie z siedzibą w Węgrowie.  

 
Celem Partnerstwa jest zintegrowanie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji 
pozarządowych, samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz innych podmiotów 
działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej poprzez: 
 

 Włączenie grup społecznych, 
 Organizowanie pomocy i samopomocy, 
 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
 Stworzenie sprzyjających warunków służących rozwojowi zainteresowań, 

twórczości, wiedzy oraz ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych, 
 Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, 
 Przeciwdziałanie bezrobociu, 
 Zachęcanie do działania organizacji społecznych, 
 Pomoc prawno - psychologiczną, 
 Pozyskiwanie środków, 
 Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, 
 Animowanie do współdziałania różnych grup społecznych, 
 Wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich.  
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Radę Partnerstwa – członkowie - stanowią: 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liwie  
Urząd Gminy Liw 
Szkoły Podstawowe w Ruchnie, Liwie, Zawadach i Starejwsi 
Zespół charytatywny „Nadzieja” 
Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Aktywizacji Społeczności 
Lokalnej 
Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Kurator sądowy  
Ochotnicza Straż Pożarna  
Świetlica Wiejska Popielów  
Gimnazjum Gminy Liw 
Świetlica Środowiskowa w 
Popielowie 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Liwie 
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
Muzeum Zbrojownia na 
Zamku w Liwie 
Komenda Powiatowa Policji 
w Węgrowie 

 
Każda osoba w Partnerstwie jest świadoma tego co wnosi do partnerstwa, a co z 
niego czerpie. Wiele osób zaoferowało swój wolny czas, zaangażowanie, wiedzę, 
doświadczenie, wsparcie. Naszymi mocnymi stronami są członkowie partnerstwa, 
wsparcie władz samorządowych, zdolność pozyskiwania środków finansowych, 
integracja partnerów – mówi Elżbieta Lutostańska. Mamy nadzieje, że przychylność 
mieszkańców, nowe środki z Unii Europejskiej oraz współpraca z osobami spoza 
partnerstwa, w tym ze Stowarzyszeniem BORIS pozwoli na realizację różnych 
projektów pomagających konkretnym osobom, grupom społecznym, wykorzystując 
te zasoby, jakie posiada nasza społeczność lokalna. 
 
Projekty i wydarzenia realizowane przez Partnerstwo 
 
Projekty realizowane przez Partnerstwo we współpracy z Liwskim Stowarzyszeniem 
Wspierania Przedsiębiorczości i Aktywizacji Społeczności Lokalnej: 
 

 „Wychowanie przez sport” - organizacja dodatkowych zajęć sportowych dla 
dzieci z 9 szkół z terenu Gminy Liw. Czas trwania: maj - grudzień 2007 r. 
Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu w wysokości 50 000 zł.  
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 „Świetlica w Popielowie” - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
ze wsi Popielów. Projekt finansowany przez Wojewodę Mazowieckiego w 
wysokości 5 000 zł. 

 
Klub seniora 
„Aktywni” - 
dofinansowanie zajęć 
dla seniorów ze wsi 
Borzychy (m.in. zabiegi 
rehabilitacyjne, wyjazdy 
do teatrów, muzeów). 
Projekt finansowany 
przez Mazowieckie 
Centrum Polityki 
Społecznej w wysokości 
5 150 zł oraz przez 
Urząd Wojewody 

Mazowieckiego dotacją 1 950 zł na wyjazd kulturalno-integracyjny. 
 

 „Bez agresji – zdrowo, bezpiecznie, pożytecznie” - projekt realizowany w 
Samorządowej Szkole Podstawowej w Ruchnie, którego celem była 
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, m.in. poprzez zajęcia sportowo 
– rekreacyjne i wyjazd edukacyjno-kulturalny. Projekt dofinansowany przez 
Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 3 050 zł 

 „Janko Muzykant” - rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez 
prowadzenie dodatkowych kółek zainteresowań (plastyczne, historyczne, 
teatralne) w Samorządowej Szkole Podstawowej w Zawadach. Projekt 
finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w kwocie 6 000 zł. 

 Programy „I ty masz szansę” oraz „Znów masz szansę” - prowadzenie zajęć 
wyrównawczych i kół zainteresowań w Samorządowej Szkole Podstawowej. 
Projekt realizowany w 2006 r. oraz 2007 r., dofinansowany przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej odpowiednio kwotą 18 137 zł oraz 57 690 zł. 

 
Inne działania realizowane przez Partnerstwo to: 
 

 5 styczeń 2007 - oficjalne otwarcie programu „Okno na świat” w 
Samorządowej Szkole Podstawowej w  Zawadach 

 20 styczeń 2007 - Choinka dla niepełnosprawnych dzieci w Gimnazjum 
Gminy Liw 

 28 marca 2007 - spotkanie dla osób starszych na Zamku w Liwie 
 20 maja 2007 – festyn rodzinny w Samorządowej Szkole Podstawowej 

w  Zawadach 
 27 maja 2007 – festyn rodzinny w Samorządowej Szkole Podstawowej  

w  Ruchnie. 
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Projekty realizowane przez Partnerstwo mogą pozyskiwać zewnętrzne 
dofinansowanie dzięki temu, że jednym z uczestników Partnerstwa jest Liwskie 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz Aktywizacji Społeczności 
Lokalnej. To stowarzyszenie służy swoim statusem prawnym, kontem i 
zaangażowanymi wolontariuszami wspierając pomysły Partnerstwa – od idei, 
poprzez napisanie i złożenie wniosku, pomoc w prowadzeniu i ostatecznym 
rozliczeniu projektu. Dzięki takiej współpracy możliwe było pozyskanie w drodze 
konkursów ok. 180 000 zł na projekty realizowane przez członków Partnerstwa. 
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PARTNERSTWO DLA ŁOMIANEK 
 
Historia powstania Partnerstwa  
 
Powstanie Partnerstwa dla Łomianek łączą się ze spotkaniami z członkami 
organizacji pozarządowych, inspirowanych przez ówczesnego pracownika Urzędu 
Miasta i Gminy Łomianki, Beatę Tuzimek, które odbyły się już w 2005 r. W czasie 
tych lokalnych seminariów zapoznano zaproszone organizacje z zapisami Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pokazano przykłady Partnerstwa 
z Gminy Zielonka oraz innych prezentowanych przez BORIS, wystąpili też 
przedstawiciele Starostwa Powiatu Warszawsko–Zachodniego. Ważną prezentację 
pokazał gość z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich na temat Programu Leader. 
 
Ścisła współpraca inicjatorki łomiankowskiego partnerstwa ze Stowarzyszeniem 
BORIS w ramach programu ROEFS datuje się od początku 2006 r. W okresie styczeń 
– marzec odbyły się 3 zjazdy szkoleniowe dla członków organizacji pozarządowych i 
pracowników urzędu oraz instytucji samorządowych. Było to pierwsze tak 
kompleksowe wydarzenie wzmacniające potencjał organizacji i przygotowujące do 
zacieśnienia współpracy oraz upowszechniające wiedzę o możliwych formach 
pomocy w rozwoju Łomianek. Co dały nam szkolenia BORIS? Poznaliśmy lepiej 
potencjalne źródła finansowania, podnieśliśmy umiejętności pisania wniosków, dzięki czemu 
częściej próbujemy pozyskiwać środki i nierzadko to się nam udaje - mówi Beata Tuzimek. 
Już w 2006 r. w konkursach organizowanych przez gminę i starostwo organizacje z grupy 
partnerskiej otrzymały dofinansowanie na wszystkie 8 złożonych wniosków. W roku 
następnym  organizacje członkowskie skutecznie aplikowały o pieniądze z tzw. funduszy 
norweskich, FIO, czy EFS. Oczywiście zdarzały się i porażki: 2 wnioski grupowe, złożone do 
Akademii Rozwoju Filantropii oraz do MIPS, nie dostały dofinansowania.  
 

W rezultacie spotkań, 
szkoleń i dyskusji 31 marca 
2006r. w Integracyjnym 
Centrum Dydaktyczno-
Sportowym w Łomiankach 
uczestnicy programu 
szkoleniowego „Partnerstwo 
lokalne na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego” 
prowadzonego przez 
Stowarzyszenie BORIS oraz 
inne instytucje wzięły udział 
w zebraniu inicjującym 
utworzenie lokalnego 
partnerstwa na rzecz 

rozwoju społeczno – gospodarczego. Spotkanie zakończyło się uroczystym 
zawiązaniem nowej instytucji społecznej – „Partnerstwa dla Łomianek”. W ten 
sposób utworzenie Partnerstwa wpisało się również w realizację zapisów Strategii 
Rozwoju Łomianek do 2014r. 
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Celem Partnerstwa jest zintegrowanie działań instytucji, stowarzyszeń i innych 
organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz innych 
osób działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Partnerstwo nie posiada 
osobowości prawnej, jest ciałem społecznym i działa na zasadzie dobrowolnego 
wkładu pracy. Jego forma jest otwarta dla wszystkich wykazujących gotowość 
działania zgodnego  z głównymi celami powstania Partnerstwa. Podstawowe zasady 
partnerstwa to: dobrowolność udziału, równość, otwartość, wspólne cele, włączanie 
mieszkańców do działań partnerstwa, wspólna praca. 
 
Partnerzy składali deklaracje na zebraniu założycielskim, uchwalono też wspólnie 
regulamin Partnerstwa. Cele wymienione w regulaminie Partnerstwa to: 
 

 wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich, 
 włączanie grup społecznych w rozwój lokalny, 
 zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
 organizowanie szkoleń, pomocy i samopomocy, 
 pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, 
 przeciwdziałanie bezrobociu, 
 pomoc prawna i psychologiczna, 
 pomoc organizacjom w pozyskiwaniu środków na działalność i realizację 

różnych inicjatyw, 
 przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, 
 animowanie i pobudzanie do działania różnych grup społecznych, 
 stworzenie sprzyjających warunków służących rozwojowi zainteresowań 

twórczości, wiedzy oraz ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych, 
 
Członkowie Partnerstwa wybrali 5 – osobowy zarząd. Sekretarzem Partnerstwa 
została Beata Tuzimek, inicjatorka całego przedsięwzięcia. W dyskusji o strukturze 
Partnerstwa ustalono, że po przystąpieniu większej liczby partnerów publicznych 
zarząd będzie uzupełniony o 2 osoby – przedstawicieli sektora publicznego. 
 
Struktura Partnerstwa dla Łomianek 
 
Rada Partnerstwa – członkowie: 
 

 Parafialny Zespół „Caritas” przy parafii św. Małgorzaty w Łomiankach 
 Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych 

„Swing-Duet” 
 Stowarzyszenie „W Stronę Dziewcząt” 
 Stowarzyszenie Ośrodka Kultury Regionalnej Wsi „Eko - Kiełpin”   
 Jacht Klub Łomianki  
 Fundacja Kultury i Edukacji Europejskiej „Alfa-Omega” 
 Fundacja Pomoc Rodzinie 
 Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Studiów nad Rodziną  
 „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom”, przy DPS w Sadowej 
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 Stowarzyszenie Wyścigu Izerski Szlak  
 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej  

oddział Łomianki  
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach 

 
Zarząd Partnerstwa tworzą: 
 

 Katarzyna Sicińska 
 Iwona Ciok 
 Anna Wołosik 
 Teresa Prejs 
 Anna Dziewulska 
 Beata Tuzimek 

 
Sekretarzem Partnerstwa jest Beata Tuzimek (kontakt: partnerstwo_lomianki@o2.pl)  
 
Działalność Partnerstwa dla Łomianek  
 
W 2006 r. Grupa Partnerska włączyła się m.in. w przygotowywanie Festynu 
Rodzinnego Caritasu, rejsów Jacht Klubu (3 rejsy z udziałem osób 
niepełnosprawnych  i  z rodzin o niskich dochodach), organizację Zabawy 
Andrzejkowej  na auli Integracyjnego Centrum Dydaktyczno–Sportowego, imprezy 
kulturalno-rekreacyjne Fundacji Kultury i Edukacji Europejskiej oraz obozów  letnich 
z udziałem osób niepełnosprawnych. Została też przygotowana ulotka promocyjna 
Partnerstwa. Grupa Partnerska aktywnie uczestniczyła w festynie Dni Łomianek, 
który odbywa się 16 września każdego roku. 
 
W 2007 r. Partnerstwo nawiązało współpracę z nowymi władzami gminy Łomianki, 
ważnym wydarzeniem 
były m.in. udział 
przedstawicieli 
Partnerstwa w 
spotkaniu komisji 
społecznej Rady Miasta 
Łomianek z lokalnymi 
organizacjami 
pozarządowymi oraz 
udział  w posiedzeniu 
komisji dotyczącym 
opracowania 
programu współpracy 
z organizacjami na 
2007 r. Współpraca 
Partnerstwa z Urzędem Gminy w sprawie uszczegółowień do Gminnego Konkursu 
Ofert zaowocowała publikacją w Gazecie Łomiankowskiej. 
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Do najważniejszych działań Partnerstwa w 2007 r. zaliczyć można: 
 

 pomoc organizacyjną Partnerstwa w realizacji Projektu ”Mistrzostwa Polski w 
Tańcu na Wózkach” (Łomianki, maj 2007), organizowanego przez 
Stowarzyszenie „Swing –Duet”; 

 inicjatywa Jacht Klub Łomianki: dwa rejsy zagraniczne z udziałem członków 
Partnerstwa i osób niepełnosprawnych, w tym dla członków Domu Pomocy 
Społecznej w Sadowej 

 inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych: obóz letni 
 inicjatywa Stowarzyszenia „Dom” przy DPS w Sadowej i dwóch organizacji 

partnerskich: organizacja pikniku dla osób niepełnosprawnych  
 inicjatywa Stowarzyszenia Eko-Kiełpin: organizacja trzech pikników w 

Kiełpinie   
  
oraz współpracę z partnerami zagranicznymi: 
 

 inicjatywa Jacht Klubu Łomianki: wizyta członków Yacht Klubu z 
Regensburga (maj 2007), rewizyta w Regensburgu z udziałem przedstawicieli 
Partnerstwa (czerwiec 2007)  

 inicjatywa Stowarzyszenia Eko-Kiełpin: wizyta grupy z Białorusi, 
upowszechnianie dobrych praktyk, spotkanie z przedstawicielami 
Partnerstwa (sierpień 2007) 

 
Ponadto Partnerstwo prezentowało się w trakcie Forum Organizacji Pozarządowych 
sąsiedniego Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek z siedzibą w Nowym Dworze 
Mazowieckim oraz na konferencji „Trudne, ale możliwe – EFS na Mazowszu” we 
wrześniu 2006 r. Ważnym wydarzeniem dla Partnerstwa dla Łomianek było 
zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych „Partnerstwo dla Łomianek - 
przykład współpracy lokalnych organizacji” (17 grudnia 2007 r.), w którym 
uczestniczyło blisko 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych władz 
i innych partnerstw z Mazowsza.  
 
Pracom Partnerstwa przyświeca hasło „Działaj lokalnie – pracuj z nami!”. 
Członkowie Partnerstwa mają nadzieję, że swym entuzjazmem i zaangażowaniem w 
pracę zachęcą inne osoby do aktywności na rzecz poprawy jakości życia w ich 
gminie. Naszymi mocnymi stronami jest zakorzenienie społeczne, chęć do działania, 
wzajemne ‘nakręcanie’ się, integracja działań na rzecz środowisk wykluczonych społecznie, 
otwartość, doświadczenia i osiągnięcia organizacji członkowskich – mówią członkowie 
„Partnerstwa dla Łomianek”. Powstanie i działania Partnerstwa spowodowały wzrost 
‘temperatury’ społecznej, wpływu trzeciego sektora w Gminie Łomianki. Widzimy, że 
możemy pomóc innym ludziom, że jest u nas korzystny klimat społeczny do tworzenia takich 
inicjatyw.  
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PARNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU GMINY MICHAŁOWICE „OGNIWO” 

 
Historia powstania Partnerstwa 
 
Prace nad powołaniem lokalnego Partnerstwa na rzecz rozwoju Gminy Michałowice 
rozpoczęto cyklem szkoleniowym prowadzonym przez Stowarzyszenie BORIS. 
Gmina Michałowice jako jedna z 5 społeczności została wybrana w 2007 r. do 
współpracy programowej z Regionalnym Ośrodkiem EFS działającym przy BORIS.  
 
W trakcie pierwszego spotkania szkoleniowego (29-30.03.07) 4 osobowa grupa 
przedstawicieli Gminy - pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz jedna z mieszkanek Komorowa - rozpoczęła wspólną refleksję nad zasadnością 
budowy lokalnego partnerstwa. Uznali oni, że partnerstwo takie służy lokalnemu 
rozwojowi, pozwala na efektywniejsze osiąganie celów, prowadzi do wzajemnego 
poznania się osób i instytucji, stworzenia więzi opartych na wzajemnym zaufaniu, 
odpowiedzialności i równości, pozwala na łączenia zasobów i możliwości 
partnerów, prowadzi do wieloaspektowego oraz systemowego rozwiązania 
problemów czy zaspokojenia potrzeb. Ważne jest to, że partnerstwo - obok instytucji 
- skupia konkretne osoby, dla których lokalne potrzeby i problemy nie są obojętne, 
łączy tych, którzy chcą i potrafią wspólnie dokonywać zmiany społecznej. 
 
Do kolejnego spotkania szkoleniowego grupa inicjatywna zaprosiła szersze grono 
lokalnych instytucji i organizacji, a także mieszkańców. Zaproszenie przyjęli, typując 
swych reprezentantów: Zespół Szkół w Komorowie, Zespół Szkół w Nowej Wsi, 
Zarząd Osiedla Komorów, Koło Emerytów i Rencistów w Nowej Wsi, Sołectwa z  
Pęcic Małych, Opaczy oraz Nowej Wsi. Nie zabrakło też przedstawicieli Urzędu 

Gminy oraz GOPS. W trakcie 
dwudniowego szkolenia (22-
23.05.07) uczestnicy zastanawiali się 
nad szansami jak i zagrożeniami 
dla partnerstw, dokonali analizy 
zasobów, wyłonili interesujące ich 
obszary problemowe: 1 obszar - 
„zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży”, 2 obszar –
„poprawa czystości i estetyki”, 3 
obszar – „poprawa przepływu 
informacji”.  
 

Jednocześnie uczestnicy wypracowali wstępną strukturę partnerstwa. Wyłoniono: 
zespół koordynacyjny, sekretariat, zespoły tematyczne oraz forum Partnerów. 
Ustalono jako podstawową zasadę, że Partnerstwo ma charakter otwarty, więc 
chętnie widzi nowych członków. 
 
 
 



 31 

Struktura Partnerstwa OGNIWO 
 
Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Michałowice „Ogniwo” oficjalnie zawiązane w 
11 grudnia 2007 r. skupia obecnie przedstawicieli następujących instytucji 
samorządowych oraz organizacji pozarządowych: 
 

 Urząd Gminy 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 Komenda Hufca ZHP Pruszków 
 Stowarzyszenie K40 
 Stowarzyszenie Kulturalny Komorów 
 Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Michałowice 
 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi 
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie 
 Sołectwo Opacz Kolonia 
 Sołectwo Pęcice Małe 
 2 radne Gminy Michałowice 
 Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło Wiejskie Nr 9 Nowa Wieś 
 Zarząd Osiedla Komorów 

 
 
 

 

Zespoły tematyczne powołane przez Partnerstwa to: 
1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
2. Czystość i estetyka Gminy Michałowice 
3. Przepływ informacji w Gminie Michałowice 

 
Każdy zespół tematyczny ma swojego koordynatora, który – obok koordynatora 
partnerstwa – jest równocześnie członkiem Zespołu Koordynacyjnego Partnerstwa. 
Siedzibą Partnerstwa jest Urząd Gminy Michałowice, zaś sekretariat znajduje się w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Adres mailowy to ogniwo@michalowice.pl 
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Wydarzenia i projekty zrealizowane przez Partnerstwo w 2007 r. 
 
Pierwsze spotkanie zespołu koordynacyjnego Partnerstwa odbyło się 4 czerwca 2007 
i miało charakter edukacyjny (szkoleniowy) oraz planistyczny. Koordynatorzy 
zespołów tematycznych przygotowywali się do przeprowadzenia pierwszego 
posiedzenia zespołów. Omówiono narzędzia, które posłużą do pracy w grupach: 
drzewo celów, drzewo problemów, matryca logiczna. Koordynatorzy podjęli 
decyzję, iż pierwszym zadaniem zespołów tematycznych będzie ponowne bardzo 
dokładne przeanalizowanie obszarów tematycznych z wykorzystaniem tych 
narzędzi. 
 
Od tego czasu zarówno zespoły tematyczne, jak i zespół koordynacyjny zbierały się 
kilkukrotnie, aby bliżej przyjrzeć się wybranym obszarom problemowym, 
podsumować dotychczasowe prace i zaplanować kolejne kroki. Jako przykład tego 
typu analitycznych działań Partnerstwa Ogniwo pracownicy GOPS Michałowice 
wraz z Sołtysem Pęcic w dniach 26 XI - 3 XII przeprowadzili we wsi Pęcice Małe 
badanie ankietowe po to, aby mieć większą wiedzę w zakresie problemów 
mieszkańców tej miejscowości. Uzyskane informacje będą stanowiły podstawę do 
planowania dalszych działań, tworzenia projektów i występowania o środki w celu 
zaspokojenia wskazanych w ankietach potrzeb. 
 
Ponadto Partnerstwo 
organizowało i 
uczestniczyło w 
spotkaniach poświęconych 
Programowi 
Operacyjnemu Kapitał 
Ludzki, spotykało się z 
ekspertami zewnętrznymi 
w danej dziedzinie 
(ekonomii społeczna, 
planowanie przestrzenne, 
prawo w zakresie ochrony 
środowiska), 
organizowało też liczne 
imprezy i wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym: 
 

1. Promocja idei Partnerstwa i wolontariatu podczas Pikniku Rodzinnego 
2. Szkolenie na temat PO KL 
3. Przygotowanie ulotki informacyjnej 
4. Opracowanie i przyjęcie logo Partnerstwa 
5. Przeprowadzenie badań ankietowych Wsi Pęcice Małe w zakresie potrzeb 

społeczności lokalnej 
6. Zainicjowanie działalności Kół Wolontariatu w szkołach 
7. Oficjalne utworzenie Partnerstwa 11 grudnia 2007. 
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W ramach Partnerstwa działania na najbliższe miesiące koncentrować się będą 
wokół problematyki społecznej. Zagadnienia, jakie pojawiły się w dotychczasowych 
pracach grupy partnerskiej to: 
 

 dzieci i młodzież - zagospodarowanie ich czasu wolnego 
 estetyka przestrzeni publicznej w Gminie 
 realizacja działań projektowych na rzecz mieszkańców wsi Pęcice Małe 

(wynikających z przeprowadzonych badań ankietowych w listopadzie 2007) 
 rozwój wolontariatu na terenie Gminy 
 zagadnienia włączenia grup marginalizowanych  

 
Istotnym zagadnieniem do wypracowania w 2008 r. jest kwestia usprawnienia 
komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami Partnerstwa oraz organizowanie 
poszczególnych spotkań Partnerstwa i jego zespołów tematycznych w siedzibach 
instytucji członkowskich. 
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PARTNERSTWO DLA MOKOTOWA 
 
Historia powstania Partnerstwa 
 
W wyniku konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie BORIS dla miejscowości 
zainteresowanych pomocą w tworzeniu partnerstwa lokalnego ze zgłoszonych ofert 
do udziału w programie wybrana została – obok 4 innych społeczności z Mazowsza - 
również Dzielnica Warszawa Mokotów, reprezentowana przez Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów.  
 
W okresie kwiecień-listopad 2007 r. uczestnicy grupy inicjatywnej zainteresowani tą 
ideą i pomysłem wspólnej pracy na rzecz swojej dzielnicy spotykali się 7 razy 
plenarnie, raz w 3 zespołach roboczych oraz 3 razy na wyjazdowych szkoleniach 
organizowanych przez BORIS. Ponadto poszczególni partnerzy włączali się w 
imprezy i wydarzenia przygotowywane przez członków Partnerstwa: 
 

 Jesienny Piknik Profilaktyczny organizowany przez Zespół Ognisk 
Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" Ognisko Mokotów 
(15.10.2007), w którym uczestniczyli i wspierali organizacyjnie przedstawiciele 
m.in. Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz inne organizacje 
partnerskie;  

 Spotkanie dla służb społecznych na temat Rodzin Zastępczych w Dzielnicy 
Mokotów (14.11.2007);  

 Warsztat ,,Trudne Dziecko w szkole. Formy pomocy'' przeznaczony dla 
pedagogów nauczycieli, wychowawców w świetlicach środowiskowych i 
socjoterapeutycznych, kuratorów itp., zorganizowane dla zainteresowanych 
członków Partnerstwa przez jednego z partnerów (15.11.2007). 

 
W efekcie wspólnych dyskusji i spotkań w dn. 14 grudnia 2007 r. oficjalnie 

zawiązano Partnerstwo dla 
Mokotowa. W uroczystości, 
która odbyła się w 
mokotowskim Ratuszu wzięło 
udział ok. 30 partnerskich 
organizacji i instytucji, które 
złożyły deklarację współpracy i 
przyjęły wspólny regulamin 
Partnerstwa. Zastępca 
Burmistrza Dzielnicy Mokotów 
p. Grzegorz Okoński 
zadeklarował poparcie dla 
inicjatyw wychodzących z 

Partnerstwa. Słowa uznania ze strony uczestników Partnerstwa usłyszała też główna 
inicjatorka powstania Partnerstwa dla Mokotowa, Magdalena Matuszyk z Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów. 
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Struktura organizacyjna Partnerstwa 
 
W grupie partnerskiej biorą udział następujące podmioty sektora samorządowego i 
obywatelskiego: 
 

1. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów 
2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów Dział ds. Uzależnień 
3. Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót 

z U” 
4. Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej 
5. Stowarzyszenie „Ordo EX Chao” 
6. Młodzieżowy Dom Kultury 
7. IV Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy dla Warszawy 

Mokotów  
8. Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy 
9. Fundacja Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych dla 

Niepełnosprawnych – TUS 
10. Stowarzyszenie Mokotów Bliżej Siebie 
11. Dzielnicowy Zespól Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
12. Rada Dzielnicy Warszawa-Mokotów 
13. Stowarzyszenie PARAFIADA 
14. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
15. Fundacja PRAESTERNO 
16. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 
17. Komenda Główna Policji 
18. Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów 
19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 
20. Stowarzyszenie KARAN 
21. II Ogród Jordanowski 
22. Poradnia Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
23. Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją” 
24. Klub Sportowy Delta Warszawa 
25. Zespół Ognisk Wychowawczych im Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 

Ognisko „Mokotów” 
26. Hufiec ZHP Warszawa – Mokotów 
27. Stowarzyszenie PLATAN 

 
Partnerstwo dla Mokotowa jako grupa spotyka się regularnie na spotkaniach 
plenarnych, na których uczestnicy coraz lepiej poznają się, omawiają rodzące się 
pomysły, wyznaczają sobie zadania do realizacji, proponują swoje zasoby do 
dyspozycji członków grupy. Podstawowa działalność Partnerstwa toczy się w 4 
zespołach roboczych: 
 

 zespół „Dzieci, młodzież, rodzina”  
 zespół „Osoby niepełnosprawne”  
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 zespół „Osoby starsze”  
 zespół ds. dzielnicowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na 

lata 2008-2020 
 
Każdy zespół wyznaczył spośród 
siebie sekretarza, który jest 
jednocześnie członkiem 
pięcioosobowego zespołu 
koordynującego prace Partnerstwa. 
Dzięki temu przepływ informacji 
(np. sporządzanie notatek ze 
spotkań) oraz podejmowanie 
bieżących decyzji (chociażby co do 
tematu czy miejsca kolejnego 
spotkania) jest maksymalnie 
uproszczone i efektywne. Docelowo 
informacje o Partnerstwie 
zamieszczane będą na własnej 
witrynie, prowadzonej przez jednego z partnerów.  
 
Plany Partnerstwa dla Mokotowa  
 
Proponowane przez zespoły robocze kierunki działań Partnerstwa na najbliższe 
miesiące to: 
 
Zespół „Dzieci, młodzież, rodzina”: 

 Dopasowanie ofert instytucji i organizacji do potrzeb młodzieży (utworzenie 
Młodzieżowej Rady Dzielnicy i włączenie jej do Partnerstwa) 

 Zwiększenie liczby rodzin zastępczych w dzielnicy 
 Organizacja Targów prezentujących mieszkańcom oferty pomocy ze strony 

instytucji i organizacji działających na rzecz Mokotowa 
 Programy dla kobiet z małymi dziećmi – alternatywne metody pracy 

zawodowej, możliwości opieki nad dzieckiem 
 Włączenie lokalnych przedsiębiorców do programów zwalczających 

bezrobocie  
 
Zespół „Osoby Niepełnosprawne”: 

 Utworzenie internetowej szczegółowej bazy danych o ofercie pomocy dla 
mieszkańców dzielnicy z problemem niepełnosprawności 

 Włączenie się w prace Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób 
Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Warszawy 

 
Zespół „Osoby starsze”: 

 Wdrożenie programów wielopokoleniowych (np. spotkania młodych matek z 
doświadczonymi „babciami”) 

 Wolontariat na rzecz osób starszych (np. program Wolontariat w OPS) 
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 Uruchomienie kawiarenek internetowych dla seniorów oraz kursów 
samoobrony 

 Opracowanie lokalnego standardu usług opiekuńczych w celu podniesienia 
jakości obecnie realizowanych usług 

 
Stopniowe wdrożenie przedstawionej idei partnerstwa lokalnego na rzecz 
Mokotowa, czyli budowania długofalowej współpracy i związków między 
instytucjami, organizacjami, sektorem prywatnym, którzy są zainteresowani 
wspólnymi działaniami na rzecz rozwiązywania problemów dużej dzielnicy 
Warszawy spowoduje, że instytucje i organizacje, które obecnie ze względu na 
wielkość dzielnic znają się za mało, a poziom wymiany informacji czy współpracy 
jest wysoce niewystarczający, stworzą sobie szansę efektywniejszego działania.  
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PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU PIONEK - GRUPA PARTNERSKA 
„ARCHIPELAG” 

 
Historia powstania Partnerstwa  
 
W dniu 7 lipca 2006 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli administracji 
samorządowej, organizacji społecznych i aktywnych mieszkańców Pionek, na 
którym powołano jedno z pierwszych w woj. mazowieckim partnerstw lokalnych. 
Pomysłodawcą i realizatorem projektu było Stowarzyszenie BORIS oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach. Dotychczasowa współpraca obu parterów 
w innych projektach dawała duże szanse na powodzenie tego przedsięwzięcia.  

 
Świadomie podjęliśmy to wyzwanie 
– mówi Jolanta Michajluk, 
kierowniczka MOPS. Określenie 
kryteriów zaproszenia 
potencjalnych partnerów do 
zawiązania partnerstwa 
lokalnego nie było jednak 
rzeczą łatwą. Po pierwsze 
zależało nam aby stworzyć 
grupę ludzi, przedstawicieli 
lokalnych instytucji, organizacji 
i stowarzyszeń oraz firm i osób 
fizycznych, którzy są 

zainteresowani WSPÓLNYM działaniem na rzecz rozwiązania danego problemu, 
zgadzając się wspólnie pracować, dzieląc zarówno ryzyko jak i korzyści w celu 
wypełnienia zobowiązania lub podjęcia określonych zadań. Na początku 
towarzyszyła ciągła niepewność czy to się uda, czy poszczególni potencjalni 
partnerzy przyjmą zaproszenie do współpracy i czy wreszcie wytrwają w 
postanowieniach o wspólnym działaniu. Od samego początku założyliśmy, że 
podstawową wartością partnerstwa będzie różnorodność partnerów – im bardziej 
będą różnić się od siebie tym lepiej. Ale tu też pojawiły się obawy o to czy w takim 
układzie, uda się wszystkim znaleźć wspólny język? Czy nie zacznie pojawiać się 
konflikt interesów? I wreszcie czy partnerstwo nie zostanie zdominowane przez 
jedną grupę i w związku z tym przez ich problemy? 
 
Te wszystkie obawy okazały się być na wyrost. Wprawdzie nie wszyscy, którzy 
zostali zaproszeni skorzystali z tej szansy jaką daje wspólne działanie, również nie 
wszyscy, którzy przeszli cykl szkoleniowy, przystąpili do grupy partnerskiej. Były to 
jednak nieliczne przypadki i nie powodowały większych zakłóceń w procesie 
budowania Partnerstwa. Niewątpliwie miłym zaskoczeniem było natomiast to, że 
przyłączyło do nas wiele nowych partnerów, którzy dowiedzieli się o tej nowej inicjatywie lub 
zostali namówieni przez innych  - stwierdza J. Michajluk, kierowniczka MOPS, 
inicjatorka Partnerstwa.  
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Za pierwszy sukces Partnerstwa można zatem uznać szerokie forum przedstawicieli 
instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych, którzy podpisali deklarację 
współpracy - grupa inicjatywna składała się z 17 osób. Podmioty zainteresowane 
udziałem w programie podpisały list intencyjny, przez co zadeklarowały chęć 
zawarcia współpracy. W trakcie spotkania założycielskiego nadano także formalny 
kształt partnerstwu – przyjęto regulamin, powołano władze, zaproponowano 
terminy kolejnych spotkań. 
 
Struktura Grupy Partnerskiej„ARCHIPELAG”  
 
Rada Partnerstwa - członkowie: 
 
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 
2. Miejski Ośrodek Kultury 
3. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia Pionki 
4. Gminne Centrum Informacji 
5. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 
6. Stowarzyszenie SUMUS 
7. Centrum Kształcenia Praktycznego 
8. Miejski Zakład Usług Komunalnych 
9. Komisariat Policji w Pionkach 
10. UKS „Champion” 
11. UKS „Beta” 
12. Stowarzyszenie Seniorów „Barwy 
Życia” 
13. Publiczne Gimnazjum nr 1 
14. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 
15. Publiczne Przedszkole nr 2 
16. Publiczne Przedszkole nr 3 
17. Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Przemysłu Chemicznego 
oddz. Pionki 
18. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec 
Pionki 
19. Stowarzyszenie Przyjaciół Pionek 
20. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „AZYL” 
21. Miejski Zarząd Oświaty i Sportu 
 
Zarząd Partnerstwa: 
 
Jolanta Michajluk - Dyrektor MOPS – Przewodnicząca i koordynator partnerstwa 
Piotr Kowalski - W-ce Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu 
Krzysztof Skomra – Pośrednik Pracy Powiatowego Urzędu Pracy 
Anna Górzyńska – Prezes Stowarzyszenia SUMUS 
Bożena Nakonieczna – Instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Andrzej Iwanowski – Prezes UKS „Champion” 
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Sekretariat Partnerstwa: 
 
Aneta Chołuj – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu 
Bogusława Mykietyn – Doradca Zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy 
Anna Potera – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 
 
Siedzibą Sekretariatu i jednocześnie umowną siedzibą Partnerstwa jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5. Ponadto Partnerstwo posiada 
skrzynkę e-mail: partnerstwopionki@interia.pl, gdzie znajdują się zaprenumerowane 
4 biuletyny informacyjne. Poczta elektroniczna pozwala też przesyłać do 
poszczególnych członków Partnerstwa różne informacje, komunikaty. 
 
Członkowie Grupy Partnerskiej „Archipelag” spotykają się raz w miesiącu, 
najczęściej jest to drugi poniedziałek miesiąca. Za każdym razem spotkanie jest w 
siedzibie jednego z Partnerów, który ma dogodne warunki na takie spotkania. Jest to 
doskonała okazja do tego, aby każdy z Partnerów mógł się zaprezentować, 
przedstawić swoje zasoby i możliwości, jak również podzielić ewentualnymi 
problemami, bolączkami. Ponadto, każdy ma okazję do tego aby poczuć się 
gospodarzem i stara się podejmować gości najlepiej jak potrafi. Dla pozostałych 
natomiast jest to okazja do tego, aby być w danej placówce i przybliżyć sobie jej 
specyfikę. Z każdego spotkania sporządzany jest raport oraz lista obecności. 
 
W początkowej fazie rozwoju Partnerstwo powołało 3 zespoły tematyczne i określiło  
obszary problemowe, które uznano za najważniejsze do rozwiązania w mieście. 
 
 Zespół d/s aktywizacji mieszkańców planuje zajmować się: 
 
- Realizacją projektu „Banki Czasu”  
- Tworzeniem grup samopomocy i grup wsparcia – prowadzone są w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy 
- Integracją osób niepełnosprawnych z młodzieżą – podejmowane są różne 
inicjatywy w tym zakresie, takie jak wycieczki, rajdy piesze i rowerowe, spotkania 
okolicznościowe, bale karnawałowe, zabawy andrzejkowe, wystawy prac osób 
niepełnosprawnych, przeglądy twórczości, regaty kajakowe, działa i wciąż rozwija 
się teatr osób niepełnosprawnych 
- Tworzeniem i reaktywowaniem placów zabaw na osiedlach oraz boisk – udało się 
pozyskać fundusze na budowę boisk szkolnych 
- Organizowaniem festynów dla mieszkańców miasta – z powodzeniem udaje się 
realizować takie przedsięwzięcia (dwa w roku), po raz pierwszy pozyskano też 
fundusze na organizację imprezy w ramach napisanego i wygranego projektu 
- Realizacją projektu: „Poprawa warunków mieszkaniowych osób mieszkających w 
hotelach socjalnych”; dotychczas podjęte zostały bardzo udane działania mające na 
celu integrację mieszkańców jednego z takich hoteli  
- Aktywizacją seniorów  
 
Zespół d/s dzieci i młodzieży planuje zajmować się: 
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- Zwiększeniem ilości zajęć pozalekcyjnych w szkołach, wzbogaceniem oferty szkół – 
w poszczególnych szkołach podejmowane są różne inicjatywy, prowadzonych jest 
wiele zajęć pozalekcyjnych, w tym również dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym 
- Wyrównywaniem szans i niwelowaniem barier edukacyjnych dzieci z Pionek i 
dzieci z dużych 
miast (wyjazdy do 
kina, teatru, 
muzeum) – we 
wszystkich szkołach 
w Pionkach 
realizowany jest 
projekt „Sukces 
ucznia – promocją 
szkoły”, który jest 
finansowany przez 
MEN ze środków UE 
i trwa od lutego 
2007r do stycznia 
2008r. 
- Utworzeniem 
klubów dla 
młodzieży  
- Utworzeniem świetlicy socjoterapeutycznej – został już napisany projekt  
 
Zespół d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywanie problemów uzależnień 
planuje zajmować się: 
 
- Zawiązaniem koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
- Utworzeniem punktu informacji w sytuacji kryzysowej 
- Utworzeniem Centrum Interwencji Kryzysowej 
 
Zostały też podjęte działania w kierunku utworzenia Poradni Wspierania Rodziny, 
która miałaby zajmować się również interwencją w sytuacjach kryzysowych, jednak 
pierwszy złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
 
Nie udało się wypracować systematycznych spotkań poszczególnych zespołów, tak 
jak ma to miejsce w przypadku całego Partnerstwa. Zespoły spotykają się wówczas 
gdy jest do zrealizowania konkretny pomysł, projekt czy zadanie. Pomysły na 
podejmowanie poszczególnych przedsięwzięć rodzą się najczęściej na spotkaniach 
ogólnych całej Grupy Partnerskiej i na nich następuje podział zadań, obowiązków 
itp. oraz terminy spotkań mniejszych zespołów roboczych. 
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Sukcesy, akcje, wydarzenia w latach 2006 i 2007 
 
Luty 2006 – rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem BORIS nad utworzeniem 
Lokalnego Partnerstwa w Pionkach 
Marzec 2006 – udział grupy inicjatywnej w szkoleniach BORIS/ROEFS 
Maj 2006 - wpis do KRS uzyskało Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w 
Pionkach, którego inicjatorami są członkowie Grupy Partnerskiej ARCHIPELAG, 
wielu z nich stanowi grupę założycielską SCW 
Czerwiec 2006 – Piknik z okazji Dnia Dziecka 
23 – 25 czerwiec 2006 – VI Regaty Kajakowe Osób Niepełnosprawnych 
24 czerwiec 2006 – VIII Sobótki, Janki, wianki 
24 wrzesień 2006 – Festyn „Babie Lato” 
Listopad 2006 – Projekt „Razem dla naszego miasta” 
22 listopada 2006 – Zabawa Andrzejkowa dla Osób Niepełnosprawnych 
Grudzień - Akcja „Gwiazdka dla dzieci w sieci” w ramach programu „Rodzina 
rodzinie” 
1-3 grudzień 2006 – Świąteczna Zbiórka Żywności „Spraw aby inni mieli święta” 
5-6 grudzień 2006 – Projekt „Czy wierzyć w Świętego Mikołaja?” 
8 grudzień 2006 – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
Wspólna Wigilia Partnerstwa z udziałem Burmistrza (18.12. 2006 oraz 21.12.2006) 
25 stycznia 2007 – Zabawa Choinkowa dla dzieci z najuboższych rodzin 
23-25 marzec 2007 – Wielkanocna Zbiórka Żywności 
6 turniejów Pionki Champion (Styczeń-marzec 2007) 
28 kwietnia 2007 – Piknik mieszkańców „13-ki”: integracja mieszkańców byłego 
hotelu robotniczego 
26 maja 2007 – Zbiórka Słodyczy 
Festyn Dzień Dziecka - 03.06.2007 
Regaty kajakowe osób niepełnosprawnych - 22-24.06.2007 
Spotkanie rocznicowe partnerstwa - 26.06.2007 
18 sierpnia 2007 – Wycieczka do Kazimierza Dolnego mieszkańców „13-ki” 
23 wrzesień 2007 – Festyn „Integracyjne Babie Lato” zorganizowany w ramach 
Mazowieckich Dni Integracji 
27 listopada 2007 – Zabawa Andrzejkowa dla Osób Niepełnosprawnych 
30 listopad/2 grudzień 2007 – Świąteczna Zbiórka Żywności „Pomyśl: Święta… 
Możesz pomóc” 
7 grudzień 2007 – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  
 
Obok realizacji wspólnych akcji i wydarzeń członkowie Grupy Partnerskiej bardzo 
cenią sobie możliwość udziału w wyjazdowych szkoleniach organizowanych przez 
BORIS. Czas spędzony na takich szkoleniach jest niezwykle owocny, ponieważ 
oprócz zdobycia cennej wiedzy i nabycia wielu umiejętności pracy w grupie i z 
grupą, udaje nam się podsumować dotychczasową działalność, jest wtedy również 
czas na zastanowienie się i opracowanie planu dalszych działań, sprecyzowanie 
oczekiwań, przeanalizowanie barier i zagrożeń jakie mogą się pojawić. Niemniej 
cenne są również spotkania z innymi działającymi Partnerstwami, które służą m.in. 
wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. 
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Dlaczego Partnerstwo? Refleksje uczestnika Partnerstwa 
 
Po wielu miesiącach współpracy można bardziej świadomie odpowiedzieć sobie na 
pytanie o sens takiego działania. Najogólniej można powiedzieć, że żyjemy w świecie 
współzależności, świecie za który możemy i musimy wziąć wspólną 
odpowiedzialność. Dotyczy to wszystkich tych sfer, które bezpośrednio lub 
pośrednio wpływają na jakość życia. Proces  wypracowania wspólnego stanowiska 
jest długotrwały i mozolny. Partnerstwo jest trudną formą uzgodnień, ale też 
wypracowane w taki sposób rozwiązania przynoszą najlepsze i trwałe rezultaty.  
 
Te mechanizmy są jak najbardziej potrzebne w naszych małych ojczyznach. Jakość 
życia w naszym mieście to 
bowiem z jednej strony 
zasobność portfeli jego 
mieszkańców, z drugiej zaś: 
możliwości pracy i rozwoju 
zawodowego, bezpieczne drogi, 
place zabaw dla dzieci, boiska 
sportowe, jakość edukacji, służby 
zdrowia, imprezy kulturalne i 
wiele innych. Zdecydowana 
większość tzw. usług 
publicznych „dostraja” się do 
zasobności całej społeczności. 
Ale problemem nie jest tylko 
poziom dochodów społeczeństwa, lecz umiejętność wspólnego, mądrego działania. 
W istocie rzeczy obie te sfery są z sobą powiązane i współzależne, a wspólne 
działanie na rzecz rozwoju lokalnego przynosi wzrost jakości rzeczywistości 
społecznej. Należy podkreślić, że „partnerstwo jest też szansą na otworzenie się 
nowych dróg finansowania wspólnych działań z funduszy strukturalnych” – jak 
powiedziała jedna z uczestniczek partnerstwa w Pionkach. 
 
Natomiast z pewnością dla inicjatorów lokalnego partnerstwa największą satysfakcją 
i zarazem sukcesem jest to, że członkami Grupy Partnerskiej „ARCHIPELAG’ są 
ludzie, dla których istnienie jakiegoś problemu jest wystarczającym powodem dla 
aktywnego działania na rzecz jego rozwiązania i są oni najważniejszymi 
sojusznikami zmiany. 
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PARTNERSTWO LOKALNE „NASZA 19” W SŁUPNIE 

 
Historia powstania Partnerstwa 
 
Partnerstwo Lokalne pod nazwą „NASZA 19” funkcjonuje na terenie gminy Słupno 
zlokalizowanej w powiecie płockim na terenie województwa mazowieckiego. 
Lokalnym inicjatorem powstania Partnerstwa na terenie gminy, a zarazem 
partnerem wiodącym Stowarzyszenia BORIS był Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słupnie. 
 
To właśnie OPS organizował spotkania informacyjne dotyczące idei działania w 
partnerstwie, mające na celu zdobywanie kolejnych podmiotów do partnerstwa. Na 
spotkania zapraszano organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa działające na terenie 
gminy Słupno. Uwzględniano te, które  funkcjonują na terenie gminy od lat oraz te 
dopiero powstałe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie jako inicjator 
powstania Partnerstwa zwracał szczególną uwagę na to, aby w grupie uczestniczyli 
przedstawiciele trzech sektorów, publicznego, pozarządowego i biznesowego. 
Oczywiście potencjalni członkowie partnerstwa uczestniczyli w cyklu szkoleń 
organizowanych przez BORIS w ramach Regionalnego Ośrodka EFS. 
 
W rezultacie spotkań oraz szkoleń Partnerstwo Lokalne „Nasza 19” zostało oficjalnie 
zawiązane jesienią 2007 r. 
  
Ideę Partnerstwa „Nasza 19” najlepiej określa jego misja: Jesteśmy partnerstwem 
skupiającym grupę organizacji, instytucji i osób indywidualnych działających na 
terenie gminy Słupno. Celem istnienia partnerstwa jest niesienie pomocy i integracja 
społeczności lokalnej wykorzystując potencjał i możliwości poszczególnych 
partnerów. Poszczególni partnerzy są równi wobec siebie, zachowując jednocześnie 
autonomię, a podejmowane działania realizowane są bezinteresownie w trosce o 
dobro mieszkańców.  
 
Struktura Partnerstwa Lokalnego „Nasza 19” 
 
Zgromadzenie Partnerów – członkowie: 
 

 Urząd Gminy Słupno 
 Stowarzyszenie PATRON 
 Kowalstwo Artystyczne „Andrzej Kania” 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie 
 Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej 
 Stacja Paliw ANIRAM 
 Centrum Integracji Społecznej 
 Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina w Słupnie 
 Sklep Mini Market 
 Gminne Centrum Informacji „Klub Integracji Społecznej” 
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 Ochotnicza Staż Pożarna  
 Spółdzielnia Socjalna „OPIEKA” 
 Środowiskowy Dom Samopomocy 
 Wolontariat 
 Przedszkole Samorządowe w Słupnie 
 Klub Seniora 
 Szkoły Podstawowe (Słupno, Liszyno, Święcieniec) 
 Gimnazjum w Słupnie 
 Biblioteka Publiczna w Słupnie 
 Posterunek Policji w Słupnie 
 Świetlice Środowiskowe z terenu Gminy Słupno 

 
Zespoły tematyczne (każdy z partnerów deklaruje chęć pracy w jednej z 3 grup): 
 

1. Do spraw dzieci, młodzieży i kultury  
2. Do spraw bezrobotnych i rolnictwa niskotowarowego 
3. Do spraw niepełnosprawnych i seniorów 
 

Zespół koordynacyjny Partnerstwa, składający się z oddelegowanych przedstawicieli 
zespołów tematycznych:  

 
 Monika Pankowska – koordynator grupy do spraw osób niepełnosprawnych i 

seniorów  
 Barbara Włochowska – koordynator grupy ds. dzieci, młodzieży, kultury 
 Marek Zaborowski - koordynator grupy ds. dzieci, młodzieży, kultury 
 Jarosław Paradowski - koordynator grupy ds. bezrobotnych i rolnictwa 

niskotowarowego 
 Anna Maruszewska - koordynator grupy ds. bezrobotnych i rolnictwa 

niskotowarowego 
 Joanna Jakubowska – członek zespołu koordynatorów  
 Jakub Siwek – koordynator Partnerstwa 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Słupnie jest punktem 
informacyjnym Partnerstwa, 
natomiast biurem Partnerstwa 
jest Gminne Centrum Informacji 
„Klub Integracji Społecznej”. 
Właśnie w punkcie 
informacyjnym Partnerstwa lub 
biurze Partnerstwa odbywa się 
rekrutacja nowych partnerów. 
Nowi członkowie podpisują się 
pod tekstem porozumienia o 
utworzeniu Partnerstwa. 
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Zgromadzenie partnerów zbiera się dwa razy do roku. Zespół koordynacyjny 
spotyka się minimum raz na dwa miesiące. Spotkania grup tematycznych odbywają 
się w siedzibach instytucji należących do grup, według ustalonego grafiku lub 
według potrzeb. 
 
Wydarzenia i działania realizowane przez Partnerstwo  
 
W 2006 r. w ramach działań partnerskich zorganizowano m.in. „Dzień Aktywnej 
Społeczności”, spotkania dla seniorów w Bibliotece przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej, festyn rodzinny „Odpust Aniołów Stróżów”. Zrealizowano projekty: 
„Pełna Kultura”, „Odeprzeć Atak”, „Kurs Pierwszej Pomocy”, „Tajemniczy 
Zakątek”, „Barwy Wolontariatu”. W grudniu zorganizowano Wigilię dla 
społeczności gminy oraz Wigilie dla grupy partnerskiej. 
 
W roku 2007 Partnerstwo zorganizowało następujące wydarzenia i imprezy: 
 

 Styczeń - Pogadanki o bezpieczeństwie, przygotowanie do ferii 
 Luty - Spotkanie z poezją „Walentynki” 
 Marzec - Dzień Kobiet w Bibliotece oraz SUMA (Spotkanie Umiejętności Myśli 

i Aktywności) 
 Kwiecień - Bieg Wiosny, spotkanie z poetką W. Gołębiewską, wyjazd 

seniorów do Częstochowy 
 Maj - Ankieta „Mój wolny czas” oraz organizacja konkursu plastycznego i 

literackiego 
 Czerwiec - Dzień Aktywnej Społeczności, dyskoteka, ognisko – zakończenie 

roku szkolnego,  
 targi czytelnictwa w Drobinie 
 Lipiec - Festyn w Wykowie, biegi przełajowe, wyjazd wolontariuszy na 

Europejskie Spotkania Młodzieży 
 Wrzesień - Bieg Jesieni, ognisko integracyjne 
 Październik - Spotkanie z bratem Markiem z Taize  
 Listopad - Poezja zaduszkowa 

 
Działanie w Partnerstwie przynosi 
korzyści przede wszystkim 
społeczności, samorządowi oraz 
każdemu z partnerów. Sukcesem 
jest: poprawa jakości przepływu 
informacji między poszczególnymi 
partnerami, efektywniejsze 
działanie, lepsze i łatwiejsze 
diagnozowanie i rozwiązywanie 
problemów lokalnych, łączenie 
możliwości lokalowych, 
sprzętowych i kadrowych, tańsza 
współpraca.  
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Mamy nadzieję, że „Nasza 19” uaktywni mieszkańców gminy, zwiększy wpływ na 
środowisko biznesu, wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości obywateli, poprzez 
integrację środowiska dla podejmowania działań lokalnych – mówi Joanna Jakubowska, 
inicjatorka Partnerstwa. 
 
W związku z tym, iż w parafii jestem dopiero rok uczestnictwo w Partnerstwie pozwoliło mi 
w miarę szybko zapoznać się ze społecznością lokalną. Dzięki wspólnym działaniom łatwiej i 
efektywniej jest nam poznawać potrzeby i problemy ludzi i starać się je rozwiązywać – mówi 
ks. Marek Zaborowski, proboszcz.  
 
Partnerstwo Lokalne daje możliwość rozwoju lokalnego środowiska, zwiększa możliwości 
działania na jego rzecz – zdecydowanie potwierdza Agnieszka Serafinowicz, 
pracowniczka GOPS.  
 
“Nasza 19 to wspaniała inicjatywa, która uaktywniła wszystkie jednostki organizacyjne 
istniejące na terenie gminy – podsumowuje Jarosław Paradowski, pracownik GOPS w 
Słupnie. 
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LOKALNE PARTNERSTWO„TERAZ SOCHACZEW” 
 
Historia powstania Partnerstwa 
 
Historia Partnerstwa rozpoczyna się w momencie zgłoszenia i zakwalifikowania 
miasta Sochaczew do udziału w programie tworzenia Partnerstw Lokalnych na 
Mazowszu, prowadzonym przez Stowarzyszenie BORIS w ramach Regionalnego 
Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Z początkiem marca 2007 inicjatorzy 
powstania partnerstwa, m.in. przedstawiciela MOPS, ŚDS oraz organizacji 
pozarządowych zaprosili na spotkanie informacyjne 21 osób zainteresowanych 
rozwiązywaniem problemów społecznych i rozwojem Gminy i Miasta Sochaczew. 
Na spotkaniu jednomyślnie uzgodniono, że reprezentując różne instytucje i 
organizacje należy zjednoczyć się w działaniach na rzecz rozwoju społecznego swojej 
społeczności lokalnej. Wsparciem w tych działaniach będzie z pewnością udział w 
programie BORIS. Omówiono też wstępne założenia organizacyjne formalnej grupy 
partnerskiej, kluczowe elementy Regulaminu oraz Deklaracji przystąpienia do 
Partnerstwa.  
 
Członkowie grupy inicjatywnej uczestniczyli 
w szkoleniach organizowanych przez ROEFS 
przy Stowarzyszeniu BORIS. Pozwoliły one 
poznać mechanizmy działania partnerstwa, 
podyskutować o strukturze organizacyjnej i 
zadaniach dla przyszłego partnerstwa w 
Sochaczewie, zintegrować się uczestnikom. 
 
Kolejne ważne spotkanie grupy inicjatywnej 
zorganizowano 14 maja 2007r. w sali 
konferencyjnej MOPS. Przybyli na nie 
przedstawiciele jednostek organizacyjnych 
Urzędu Miasta, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, instytucji oraz 
przedsiębiorców popierających inicjatywę 
utworzenia lokalnego partnerstwa. Zebranie 
otworzyła Zofia Berent, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Przedstawiła cele spotkania, zachęcając wszystkich do opracowania wskazówek i 
kroków na przyszłość. Przedstawiciel Stowarzyszenia BORIS Zbigniew Wejcman 
przybliżył zebranym zasady pracy w partnerstwie, korzyści dla lokalnej 
społeczności. Zachęcał zebranych do wspólnego działania w nowej formie 
organizacyjnej jaką jest Partnerstwo Lokalne.  
 
Oba głosy wsparł Marek Książek, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy, 
podkreślając potrzebę połączenia sił i środków w celu podjęcia wspólnych działań w 
rozwiązywaniu różnych problemów, szczególnie w sektorze pomocy społecznej. 
Wywiązała się dyskusja, w której zaproponowano kwestie do działania dla 
przyszłego partnerstwa: 
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 potrzeba zintegrowania działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, 
 zacieśnienie współpracy na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (rodzina w 

kryzysie), 
 promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
 edukacja ekologiczna, 
 samopomoc sąsiedzka, 
 usprawnianie informacji o lokalnym rynku pracy. 
 
W podsumowaniu dyskusji stwierdzono, że większość zebranych jest 
zainteresowana aktywnym działaniem na rzecz w sferze pomocy społecznej, kultury 
i rekreacji. Uczestnicy wyrazili też wspólną wolę zawiązania partnerstwa pod nazwą 
“Teraz Sochaczew”.  
 
Działania podejmowane przez Partnerstwo 
 
Jednym z pierwszych działań Partnerstwa było współorganizowanie - wraz z 
Burmistrzem Miasta i Dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sochaczewie - „Rodzinnej Majówki”. Impreza odbyła się 25 maja 2007 r. w plenerze, 
u uczestnikami byli przede wszystkim mieszkańcy Osiedla przy ul. Korczaka. 
Wspólne rodzinne zabawy, gry i konkursy promowały zdrowy styl życia, 
integrowały środowisko lokalne, umacniały więzi sąsiedzkie. Głównym założeniem 
spotkania było pobudzenie mieszkańców do działania, dostrzeżenie ich, jako osób 
ważnych, mających znaczącą rolę w Sochaczewie. W imprezie uczestniczyły władze 
lokalne, przedstawiciele instytucji i placówek z terenu Miasta, organizacje 
pozarządowe, dzieci i młodzież ze szkół i świetlic. Rodzinną atmosferę tworzyły 
występy dzieci, piosenki i wspólne grillowanie. 
 
Partnerstwo „Teraz Sochaczew” współpracowało też przy organizacji na przełomie 
czerwca i lipca półkolonii, w których uczestniczyło ok. 100 dzieci oraz lipcowego 

Rajdu Rowerowego na trasie 
Sochaczew-Miedniewice – 
Sochaczew, w którym wzięli 
udział mieszkańcy, 
burmistrzowie, radni, 
przedstawiciele różnych 
instytucji z terenu miasta 
Sochaczewa. Inną imprezą 
przygotowaną i poprowadzoną 
przez pracowników MOPS przy 
udziale Grupy Partnerskiej 
„Teraz Sochaczew” było 
spotkanie andrzejkowo-
mikołajkowe dla dzieci 

niepełnosprawnych oraz objętych pomocą TPD (30.11.2007). Całość została 
sfinansowana ze środków PFRON i MOPS, a zorganizowana w salach MOPS. 
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W konsekwencji tych oraz podobnych wspólnych działań 19 grudnia 2007 r. grupa 
inicjatywna formalnie zawiązała Partnerstwo „Teraz Sochaczew”, przyjmując jego 
Regulamin, składając Deklaracje udziału oraz wybierając zespół koordynacyjny 
(Marek Książek, Zofia Berent, Teresa Michałowska). 
 
- Świadczenie usług społecznych w Sochaczewie odbywa się w ramach nowatorskiej metody 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL) i systemu partnerstwa. Stosowanie tego 
rozwiązania przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej we ścisłej współpracy z Dziennym 
Domem Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domem Samopomocy pozwala nam na 
opracowanie nowoczesnych metod pracy w obszarze pomocy społecznej, a jednocześnie 
podnosi ich efektywność - mówi Zofia Berent, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sochaczewie, uczestniczka Partnerstwa. - Przykładami nowatorskich i 
skutecznych działań sochaczewskich placówek pomocy społecznej są bez wątpienia grupy 
samopomocowe dla chorych i ich rodzin oraz osób potrzebujących wsparcia, aktywizacja 
mieszkańców Osiedla przy ul. Korczaka w poprawę ich obecnej sytuacji oraz Partnerstwo 
„Teraz Sochaczew” na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju Miasta - 
dodaje Z. Berent. 
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PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO 
 
Historia Partnerstwa  
 
W marcu 2007 roku Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz 
zgłosił Powiat do udziału w programie "Budowanie Partnerstw lokalnych na 
Mazowszu" Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego przy 
Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych w Warszawie BORIS. 
Kryterium kwalifikacji była ich dotychczasowa aktywność w obszarze tworzenia 
więzi różnych sektorów - publicznego, społecznego i prywatnego. 
 
Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oferta ROEFS okazała się nieodpłatna. 
Udział Powiatu Żyrardowskiego w tym projekcie należało traktować jako wspólny, a 
zatem Powiat współpracował w ramach tworzenia Partnerstwa z Powiatowymi 
Jednostkami Organizacyjnymi, Samorządami Miast i Gmin wchodzącymi w skład 
Powiatu Żyrardowskiego oraz organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. 
 
Początki tworzenia Partnerstwa były dość trudne, ponieważ w środowisku nie było 
zbyt dużego zainteresowania takim nietypowym, niecodziennym zjawiskiem. 
Ostatecznie jednak pewna grupa lokalnych podmiotów spotykała się dość 
regularnie, dyskutując i analizując potencjalne kierunki rozwoju grupy. W chwili 
obecnej w dyskusjach i planach kreślonych przez członków grupy założycielskiej 
dominują zagadnienia sfery polityki społecznej oraz szeroko rozumianej turystyki. 
 

Dotychczas odbyły się 
dwa spotkania 
wyjazdowe tworzonej 
grupy partnerskiej: 
29-30 marca 2007 roku 
w Rynii i 9-10 maja 
2007 roku w 
Jachrance. Część 
grupy inicjatywnej 
miała też okazję 
porównać swoje 
doświadczenia z 
innymi powstającymi 
Partnerstwami w 

trakcie Forum Partnerstw na Mazowszu, zorganizowanym przez BORIS w czerwcu 
2007 r. . Ponadto w dniu 25 kwietnia 2007 roku w Miejskim Domu Kultury w 
Żyrardowie Starostwo Powiatowe zorganizowało otwarte spotkania dla 
samorządów, organizacji i przedsiębiorców.  
 
Efektem spotkania były deklaracje przystąpienia do Partnerstwa 27 organizacji i 
instytucji.  
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Od tego momentu spotkania partnerów odbywają się dość regularnie, zazwyczaj w 
gościnnej Fabryce Wyrobów Lnianych w Żyrardowie, choć bywa, że spotkania 
tematyczne mają miejsce w siedzibach partnerów i są połączone ze zwiedzeniem 
lokalnych atrakcji turystyczno-przyrodniczych. Grupa partnerska spotkała się m.in. 
w Kamiennym Kasztelu i Ciemnognójni na obszarze Rezerwatu Przyrody - Stawy 
Gnojna im. Rodziny Bieleckich na terenie Gminy Mszczonów. Nad pięknymi 
stawami rozciągają się maleńkie dworki, które ze względu na duże zaniedbanie 
wymagają rozpropagowania i idących za tym inwestycji. To właśnie może być 
jednym z zadań dla powstającego partnerstwa. Być może wsparciem będzie udział 
Powiatu Żyrardowskiego w projekcie „Turystyka wspólna sprawa”, do którego 
niedawno przystąpiono. Póki co została nawiązana współpraca z powiatem 
skierniewickim, aby odnowić szlaki turystyczne Rezerwatu Parku Bolimowskiego, 
wydać mapę oraz wspólny folder. 
 
Zamierzenia organizacyjne Partnerstwa 
 
Jedno z ważniejszych spotkań inicjatorów Lokalnego Partnerstwa odbyło się 10 
października 2007 roku w Fabryce Wyrobów Lnianych w Żyrardowie. W programie 
spotkania była relacja ze spotkania 10 funkcjonujących Partnerstw Lokalnych, które 
odbyło się w czerwcu w Jachrance oraz dyskusja o możliwości sformalizowania 
działalności Partnerstwa. Członek Zarządu Powiatu - Arkadiusz Rzepecki i 
Pełnomocnik ds. Promocji i Współpracy z UE Andrzej Rakszewski omówili też inne – 
obok Partnerstwa - możliwości współpracy podmiotów lokalnych w powiecie.   
 
Ustalono, że powstające Partnerstwo powinno być bliskie formule Lokalnej Grupy 
Działania - organizacji społecznej o charakterze non-profit działającej w oparciu o 
przyjęty przez uczestników Partnerstwa regulamin lub w formie zarejestrowanego w 
sądzie stowarzyszenia. Jednym z pierwszych celów tego Stowarzyszenia byłoby 
opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która winna być spójna z aktualizowaną 
Strategią Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego. 
 
Wśród uczestników spotkania byli członkowie grupy inicjatywnej: Danuta 
Litewnicka - Prezes Stowarzyszenia "Równych Szans" w Żyrardowie, Dyrektor 
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej - Ewa Domostowicz, Prezes PTTK w 
Żyrardowie - Jerzy Kwaczyński, Monika Rogowiecka - reprezentująca w 
Partnerstwie Prezydenta Miasta Żyrardów, przedstawiciel sektora MSP w 
Partnerstwie - Tadeusz Adamiak oraz reprezentujący Starostę Powiatu 
Żyrardowskiego Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego - Arkadiusz Rzepecki, 
Pełnomocnicy Andrzej Ciołkowski i Andrzej Rakszewski. 
 
W efekcie spotkań i ustaleń 11 lutego 2008 r. oficjalnie zawiązane zostało Partnerstwo 
na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego. Uczestnicy spotkania przyjęli 
Regulamin oraz złożyli deklaracje uczestnictwa. Należy podkreślić, że formuła 
Partnerstwa Lokalnego jest otwarta. Osoby zainteresowane przystąpieniem do 
Partnerstwa powinny jedynie wypełnić deklarację i przekazać ją do sekretariatu 
Partnerstwa przy Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.  
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* * * 
BORIS 

 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS jest niezależną i niedochodową 
organizacją pozarządową, działającą od 1992 r., której misją jest wspieranie szeroko 
pojętej aktywności obywatelskiej, w tym organizacji pozarządowych oraz inicjatyw 
społecznych w ich działaniach na rzecz dobra publicznego.  
 
Działania BORIS można ująć w 4 podstawowe obszary: 
- odpowiadanie na problemy w zakresie zarządzania organizacjami 

pozarządowymi  
- wsparcie rozwoju organizacji obywatelskich, instytucji publicznych, podmiotów 

ekonomii społecznej i przedsiębiorców w zakresie programów społecznych   
- rozwój współpracy międzysektorowej w społecznościach na Mazowszu  
- pomoc innym państwom Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji 
 
Swoją misję wspierania samopomocy obywatelskiej BORIS traktuje szeroko i 
kompleksowo,  dlatego od początku naszego istnienia inicjowaliśmy lub też 
współtworzyliśmy duże ogólnopolskie projekty sieciowe wypracowujące nowe 
modele i metody działania. Pomagaliśmy przy tworzeniu m.in. Sieci Wspierania 
Organizacji Pozarządowych SPLOT, systemu Biur Porad Obywatelskich, Funduszy 
Lokalnych, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Powołaliśmy 
pierwsze Centrum Wolontariatu w Europie Środkowo-Wschodniej, zainicjowaliśmy 
program Centrów Aktywności Lokalnej oraz Federację Organizacji Służebnych 
MAZOWIA.  
 
Pomagaliśmy wielu liderom budować swoje organizacje, tworzyć programy 
współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, 
integrować trzeci sektor, wspierać powstawanie koalicji do rozwiązywania różnych 
problemów. Na Mazowszu w wielu miejscowościach pomagamy tworzyć Kluby 
Samopomocy, Partnerstwa Lokalne, Lokalne Punkty Informacji dla Organizacji 
Pozarządowych, wdrażamy też model CAL oraz pomagamy w dostępie do środków 
Europejskiego Programu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). 

 

WSPIERAMY, INICJUJEMY, ŁĄCZYMY 
 

Stowarzyszenie BORIS 
00-876 Warszawa, Ogrodowa 50/1 

Tel/fax (+48 22) 890 94 49, 620 31 92 
e-mail: boris@boris.org.pl 

www.boris.org.pl 


