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Cz#owiek – najlepsza inwestycja 
Projekt wspó!finansowany ze "rodków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Spo!ecznego Szko#a wysokich lotów

Ogólnopolska Federacja Orga-
nizacji Pozarz!dowych jest 
ponadbran#owym zrzeszeniem 
organizacji pozarz$dowych. 
Misj$ istniej$cej od 10 lat Fe-
deracji jest dzia!anie na rzecz 
rozwoju spo!ecze%stwa obywa-
telskiego i wzmacniania aktyw-
nego obywatelstwa na pozio-
mie krajowym i europejskim.

Budujemy rzetelny wizeru-
nek III sektora. W!$czamy si& 
w rzecznictwo interesów NGO, 
w tym proces legislacyjny, 
dzia!ania interwencyjne oraz 
szkoleniowe. Prowadzimy Se-
kretariat sta!ej konferencji ds. 
konsultacji funduszy europej-
skich 2014-2020 oraz spotkania 
Krajowej Sieci Tematycznej ds. 
Partnerstwa. Jeste"my cz!onka-
mi mi&dzynarodowych organi-
zacji ENNA oraz CIVICUS.

Regionalny O"rodek Polityki 
Spo#ecznej w Zielonej Górze, 
od niespe!na dwóch lat funk-
cjonuje jako samodzielna jed-
nostka, która zgodnie z ustaw$ 
o pomocy spo!ecznej wykonu-
je zadania samorz$du woje-
wództwa w zakresie pomocy 
spo!ecznej. 

Jako ROPS kreujemy na po-
ziomie regionalnym polityk& 
spo!eczn$, podejmuj$c naj-
istotniejsze zadania w zakre-
sie diagnozowania, wdra#ania 
i koordynowania projektów 
aktywnej integracji (projek-
tów systemu pomocy spo-
!ecznej i podmiotów ekono-
mii spo!ecznej) na rzecz osób 
zagro#onych wykluczeniem 
spo!ecznym, oraz wdra#ania 
systemu us!ug spo!ecznych 
u#yteczno"ci publicznej.

Fundacja na rzecz Collegium 
Polonicum powsta!a w pa'-
dzierniku 2002 roku. Od po-
cz$tku opiera!a si& na aktywnej 
wspó!pracy z Uniwersytetem 
im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu i Europejskim Uniwer-
sytetem Viadrina we Frankfur-
cie nad Odr$. Dzi" jest jedn$ 
z wi&kszych organizacji poza-
rz$dowych w województwie.

Staramy si& aktywowa( lokal-
ne spo!eczno"ci. Chcemy, by 
mieszka%cy mieli "wiadomo"( 
potrzeb swojej wspólnoty, 
wspólnie d$#yli do ich zaspo-
kajania, kieruj$c si& poczuciem 
solidarno"ci i wspó!odpowie-
dzialno"ci za wspólne dobro. 
T& wielk$ misj& realizujemy 
ma!ymi kroczkami – i cieszy 
nas, #e widzimy pozytywne 
zmiany.



Szko!a Dialogu rozpoczyna wdra#anie modelu 
wspó!pracy w konkretnych samorz$dach. Od 
kwietnia do wrze"nia 2014 w Szkole Dialogu 
udzia! bierze 26 uczestników: 13 przedstawicie-
li samorz$dów oraz 13 przedstawicieli organiza-
cji pozarz$dowych. Idealnie jest, gdy uczestnicy 
tworz$ pary mi&dzysektorowe (np. z jednej gmi-
ny obecni s$ pracownik urz&du i spo!ecznik).

Podczas 3 zjazdów szkoleniowych (kwiecie%, 
czerwiec, wrzesie%) uczestnicy pog!&biaj$ wie-
dz& niezb&dn$ do praktycznych dzia!a% na tere-
nie samorz$du. Trzydniowe szkolenia dotycz$ 3 
obszarów:
• standardów partnerstwa – reprezentatyw-

no"(, konsultacje i zasady budowania doku-
mentów strategicznych

• modelu wspó#pracy – wspó!dzia!ania w pla-
nowaniu, wdra#aniu i tworzeniu konkretnych 
rozwi$za% wspó!pracy

• partnerstwo w perspektywie finanso-
wej 2014-2020 – zasady finansowania NGO 
i wsparcie dla ekonomii spo!ecznej.

Model wspó!pracy zakorzeniony jest w istniej$cych 
rozwi$zaniach prawnych zapisanych w Ustawie o 
dzia!alno"ci po'ytku poblicznego i o wolontariacie. 
Jego sukces uzale#niony jest w du#ej mierze od kul-
tury wspó!pracy, która wykracza daleko poza zapisy 
prawa. Ponadto w samych przepisach prawa cz&"( 
rozwi$za% jest obligatoryjnych (np. roczne progra-
my wspó!pracy), cz&"( fakultatywnych (np. rady 
dzia!alno"ci po#ytku publicznego czy wieloletnie 
programy wspó!pracy), a cz&"( w ogóle nie wyni-
ka z regulacji prawnych (np. partnerstwa lokalne) 
Katalog form wspó#pracy jest otwarty, ale zasto-
sowanie konkretnych rozwi$za% powinno zale#e( 
od partnerów, którzy kieruj$ si& kryterium przydat-
no"ci rozwi$za% na swoim terenie.

Model Wspó!pracy opracowany zosta! na potrzeby 
dwóch partnerów – zarówno organizacji pozarz$-

Dodatkowo szkolenia stacjonarne uzupe!nia 
e-learning. Ka#dy uczestnik otrzymuje indywi-
dualny dost&p do platformy internetowej, która 
pog!&bia wiedz& i zawiera praktyczne zadania 
dla uczestników.

Szko!a Dialogu jest dla tych samorz$dów i organi-
zacji pozarz$dowych, które faktycznie chc$ popra-
wi( wspó!prac& mi&dzysektorow$. Organizatorzy 
wy!aniaj$ podczas Szko!y Dialogu najaktywniej-
szych uczestników i oferuj$ im poszerzon$ wspó!-
prac& nad wdro#eniem modelu wspó!pracy na ich 
terenie. Ta pomoc zawiera: dodatkowe warsztaty 
z moderatorem dopasowane do indywidualnych 
warunków, wsparcie ekspertów, dla uczestników 
wy#ywienie, koszty dojazdu, materia!y. (lato/je-
sie% 2014)

Celem Szko!y Dialogu jest wypracowanie nowych, 
ulepszonych rozwi$za% na terenie przynajmniej 3 
samorz$dów poprzez wpisanie ich w akty prawa 
lokalnego i wdra#anie od nowego roku bud#eto-
wego. Celem jest praktyczna i realna wspó!praca!

dowych jak i jednostek samorz$du terytorialnego.
Zasady wspó#pracy k!ad$ szczególny nacisk na: 
efektywno"(, pomocniczo"(, jawno"(, suweren-
no"( stron, uczciw$ konkurencj& i partnerstwo.

Model Wspó!pracy jest wskazaniem ogólnej me-
tody budowania w!a"ciwych relacji mi&dzy sek-
torami. Za jego pomoc$ mo#na uregulowa( 3 
p!aszczycny wspó!pracy: w zakresie tworzenia 
polityk publicznych, w zakresie realizacji zada% pu-
blicznych oraz w zakresie tworzenia warunków do 
aktywno"ci spo!ecznej.

Podczas Szko!y Dialogu uczestnicy poznaj$ Model 
Wspó!pracy i ucz$ si& go wdra#a( w praktyce.

Szko!a Dialogu

Model Wspó!pracy
Lokalny Indeks 
Jako"ci Wspó!pracy (LIJW)

LIJW to narz$dzie do (samo)oceny wspó!pracy 
samorz$du z organizacjami pozarz$dowymi. Jest 
to zbiór metod diagnostycznych, które w prosty i 
praktyczny sposób pomagaj$ oceni( relacje mi&-
dzysektorowe na danym terenie. LIJW jest jed-
nym z elementów Modelu Wspó!pracy. W proce-
sie wdra#ania modelu niezb&dne jest zbadanie 
zastanej sytuacji i dopasowanie dzia!a% do lokal-
nej spo!eczno"ci. Indeks posiada te# t& zalet&, #e 
przeprowadzony kilkakrotnie w odst&pach czasu 
mo#e pokaza( zaistnia!$ zmian&. Porównuj$c 
wyniki LIJW przez kilka lat z rz&du dany samorz$d 
potrafi pokaza( zmian& w relacjach z NGO. 

Podczas Szko!y Dialogu ka#dy z uczestników re-
alizuje LIJW na swoim terenie. Jest to jedno z wie-
lu zada% praktycznych w ramach szkole%. Dopiero 
dobra diagnoza lokalna pokazuje, gdzie kierowa( 
dzia!ania poprawiaj$ce i porz$dkuj$ce wspó!pra-
c& mi&dzysektorow$. Na pocz$tku 2015 roku LIJW 
powtarzany jest w wybranych 3 samorz$dach.


