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PARTNERSTWO, BUDOWANIE SIECI 
WSP�ŁPRACY

Agnieszka Wargowska-Dudek



Sojusznicy
Czy warto szukać sojuszników do działań organizacji, a jeśli tak, to 
jakich? Czy trzeba się sieciować i dlaczego? Czy współpraca 
międzysektorowa z samorządem (w tym instytucjami 
samorządowymi, państwowymi, naukowymi i biznesem) wpływa na 
sprawczość naszej organizacji i czy wprowadza realne zmiany w 
politykach naszych lokalnych społeczności?



Wsp�łczesne NGO
A jak działają współczesne NGO? Wydaje się,  że dotychczasowe 
opieranie ich działalności na środkach i  zadaniach zlecanych 
przez administracje powoli  przechodzi do przeszłości? Czy 
myślenie wyłącznie w kategoriach organizowania projektów, 
które mogą zostać sfinansowane ze środków zewnętrznych w 
konkursach będzie w stanie zaspokoić potrzeby większości 
organizacj i? Może takie rozumienie fundraisingu jest na 
wyczerpaniu? Może szeroko pojmowana współpraca i  nowo- 
stare inspiracje sprowokują nowe myślenie o rozwoju organizacj i  
pozarządowych, rozwoju opierającym się na własnych zasobach 
i  poszukiwaniu nieoczywistych rozwiązań.



Czerpanie z przeszło�ci
Czy zatem dzisiejsze sposoby funkcjonowania i rozwoju 
organizacji się wyczerpały? Czy w związku z tym warto 
spojrzeć z refleksją wstecz i odwołać się do historii 
działań społecznych – zainspirować się i przejąć z praktyk 
z przeszłości to, co warte jest zaimplementowania w 
obecnych warunkach?



Kooperacja

Określenie kooperacja wywodzi się z języka łacińskiego i  oznacza tyle 

co pracować razem (cooperatio: co  – razem, operami – pracować ) .  

Pojęcie współdziałania można zatem określić jako zdolność tworzenia 

więzi i  współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz 

osiągania wspólnych celów, zespołowego wykonywania zadań i  wspólnego 

rozwiązywania problemów.



Kooperacja



ogół czynności zorganizowanej zbiorowości,  zmierzających do 

osiągnięcia wspólnych  planów ,  korzyści ;

działania mające na celu niesienie  pomocy  jednostce, organizacj i ;

umiejętność pracy w zespole;

znaczenie ekonomiczne :  czynności ukierunkowane na maksymalizację 

korzyści ekonomicznych;

znaczenie ekologiczne :  sprzyjające egzystowaniu organizmów na 

określonej przestrzeni ;

znaczenie socjologiczne :  rozdzielenie zadań i  funkcj i ,  aby osiągnąć 

obopólne korzyści .

Do najważniejszych kwesti i  dotyczących pojęcia kooperacj i/współpracy 

należy:

Kooperacja



Kooperacja



zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom realizacji 
zadań publicznych;
wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i 
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów 
oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
współrealizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem potencjałów i 
poszanowaniem odrębnej kultury organizacyjnej

Formy i zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogą polegać na:

 

Wsp�łpraca międzysektorowa



Wsp�łpraca międzysektorowa



Partnerstwo, czyli wybrane fundusze
Fundusze, które obligatoryjnie wymagają współpracy

AKTYWNI OBYWATELE

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/o-programie/


Partnerstwo, czyli wybrane fundusze
Fundusze, które obligatoryjnie wymagają współpracy

KREATYWNA EUROPA

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/


Partnerstwo, czyli wybrane fundusze
Przykładowe sieci

Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich
(konkursy grantowe)

https://ksow.pl/
https://ksow.pl/


odbywają się każdego roku w drugi i trzeci 
weekend września. W 2021 były to kolejno 
11-12 i 18-19 września

Wybrane narzędzia technologiczne 
sprzyjające sieciowaniu w obszarze dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa

https://edd.nid.pl/


Partnerstwo, czyli wybrane fundusze
Przykładowe sieci

Liderzy Dialogu 
(fundusz grantowy)

http://dialog.org.pl/liderzy-dialogu/pl/
http://dialog.org.pl/liderzy-dialogu/pl/
http://dialog.org.pl/liderzy-dialogu/pl/


Partnerstwo, czyli wybrane fundusze
Przykładowe sieci

Ośrodki Działaj 
Lokalnie (granty dla 
organizacji i grup 
nieformalnych, 
wsparcie doradcze)

http://dzialajlokalnie.pl/osrodki-dzialaj-lokalnie/
http://dzialajlokalnie.pl/osrodki-dzialaj-lokalnie/
http://dzialajlokalnie.pl/osrodki-dzialaj-lokalnie/


Partnerstwo, czyli wybrane fundusze
Przykładowe sieci

Liderzy PAFW 
(Fundusz 
Absolwencki)

https://liderzy.pl/
https://liderzy.pl/
https://liderzy.pl/


Partnerstwo, czyli wybrane fundusze
Przykładowe sieci

Nowe 
Technologie 
Lokalnie – 
Sektor3.0 
(Fundusz 
Sektora)

https://sektor3-0.pl/
https://sektor3-0.pl/
https://sektor3-0.pl/
https://sektor3-0.pl/
https://sektor3-0.pl/


Partnerstwo, czyli wybrane fundusze
Przykładowe sieci

Sieć 
Lokalnych 
Doradców 
Fimango 
(wsparcie 
merytoryczne)

https://frso.pl/doradcy-lokalni/
https://frso.pl/doradcy-lokalni/
https://frso.pl/doradcy-lokalni/
https://frso.pl/doradcy-lokalni/
https://frso.pl/doradcy-lokalni/
https://frso.pl/doradcy-lokalni/


Partnerstwo, czyli wybrane fundusze
Przykładowe sieci

World Arts 
Foundation

https://www.worldartfoundations.com/
https://www.worldartfoundations.com/
https://www.worldartfoundations.com/


Partnerstwo, czyli wybrane fundusze
Inne sieci:

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”;

https://sokol.zakopane.pl/


Partnerstwo, czyli wybrane fundusze
Inne sieci:

International Council of Organizations of FolkloreFestivals and Folk Arts (CIOFF) Traditionnels 
(Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej);

http://www.cioff.org/
http://www.cioff.org/


Partnerstwo, czyli wybrane fundusze
Przykładowe federacje:

OFOP – Ogólnopolska 
Federacja 
Organizacji 
Pozarządowych

https://ofop.eu/
https://ofop.eu/
https://ofop.eu/
https://ofop.eu/
https://ofop.eu/
https://ofop.eu/
https://ofop.eu/
https://ofop.eu/


Partnerstwo, czyli wybrane fundusze
Przykładowe federacje:

SPLOT – Sieć 
Wspierania 
Organizacji 
Pozarządowych

http://siecsplot.pl/
http://siecsplot.pl/
http://siecsplot.pl/
http://siecsplot.pl/
http://siecsplot.pl/
http://siecsplot.pl/
http://siecsplot.pl/
http://siecsplot.pl/


Narzędzie do budowania wielosektorowej sieci wokół dziedzictwa 
niematerialnego widzianego szerzej, czyli w kontekście 
różnorodności kulturowej (marketingu dziedzictwa, festiwali, mapy 
praktyk dziedzictwa, (wy)twórczości potraktowanej kompleksowo w 
różnych kategoriach razem: kulinaria, rzemiosło, ruch 
folklorystyczny, artystyczny itd.) 
Badania realizowane za pomocą aplikacji mogą być prowadzone 
przez samą społeczność lokalną, lecz mogą być także poszerzone o 
wymiar międzykulturowości, a zatem uwzględniać wymiar 
mniejszości i międzykulturowych aspektów dziedzictwa 
niematerialnego.
 

Wybrane narzędzia technologiczne 
sprzyjające sieciowaniu w obszarze dziedzictwa

Aplikacja EtnoStoria

https://etnostoria.com/




Aplikacja online do stworzenia swojego drzewa 
genealogicznego. Umożliwia przeszukanie miliardów 
rekordów z całego świata – wystarczy sprawdzić 
nazwisko, aby dowiedzieć się więcej o swoich przodkach. 
W chwili, w której stworzone zostanie drzewo 
genealogiczne, rozpoczyna się poszukiwanie powiązań z 
innymi drzewami, archiwalnymi rekordami i artykułami 
prasowymi o przodkach.

 

Wybrane narzędzia technologiczne 
sprzyjające sieciowaniu w obszarze dziedzictwa

MYHERITAGE

https://www.myheritage.pl/


Bezpłatna aplikacja dla podróżników ciekawych kultury. Po zainstalowaniu pozwalamy aplikacji 
na dostęp do lokalizacji, która opowiada o obiektach znajdujących się w otoczeniu. Zawiera 10100 
tras audio, 8000 tras zewnętrznych i 2100 tras muzealnych obejmujących 2500 miast w 102 
krajach w 58 językach.

Wybrane narzędzia technologiczne 
sprzyjające sieciowaniu w obszarze dziedzictwa

izi.TRAVEL

https://etnostoria.com/
https://www.izi.travel/en


Pokazuje stare fotografie z różnych 
miejsc na świecie, wykorzystując obrazy 
z Google Street View. Historypin to 
wirtualne miejsce, w którym ludzie mogą 
dzielić się zdjęciami i historiami, 
opowiadanie historii swoich lokalnych 
społeczności.

Wybrane narzędzia technologiczne 
sprzyjające sieciowaniu w obszarze dziedzictwa

HISTORYPIN

https://www.historypin.org/en/


Bezpłatny Otwarty System Archiwizacji 
(CAS) to platforma do wyszukiwania, 
opisywania oraz udostępniania zbiorów 
archiwalnych, stworzona z myślą o 
archiwach społecznych. Platforma jest 
dostosowana do osób bez wiedzy 
archiwistycznej, a jednocześnie 
umożliwia profesjonalne opracowanie 
zbiorów, oparte na standardach 
Międzynarodowej Rady Archiwów: 
ISAD(G), ISDIAH oraz ISAAR(CPF)

Wybrane narzędzia technologiczne 
sprzyjające sieciowaniu w obszarze dziedzictwa

Centrum Archiwistyki Społecznej 
i Otwarty System Archiwizacji

https://cas.org.pl/
https://etnostoria.com/
https://osa.archiwa.org/


Wszystko jest projektem, czyli zarządzanie projektami artystycznymi (archiwistycznymi) z 
uwzględnieniem szerokiej wsp�łpracy i partnerstw. 
Kontekstem warsztat�w będzie projekt animacyjno-archiwistyczny „Że�szczyzna”

Organizacja koncertu, festynu, spektaklu tanecznego, warsztatu archiwistycznego, stworzenie 
nowej instytucji, otwarcie wystawy… 

Każde działanie kulturalne może zostać zaplanowane i zrealizowane jako projekt, dlatego wiedza 
o zarządzaniu projektami jest dla ludzi działających w sektorze kultury kluczowa.

Wszystko jest projektem

Zarządzanie i style zarządzania
Wprowadzenie do warsztatów
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Dziękuję



Dziękuję
Fundacja Sztuki ,  Przygody i  Przyjemności ARTS
Rynek 27, 32-400 Myślenice

Agnieszka Wargowska-Dudek
a.wargowska-dudek@arts-fun.pl
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