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Szanowni Państwo!

Pierwszy numer Biuletynu NGO, który mamy przyjemność 
Państwu zaprezentować, jest rezultatem działań 
podjętych ponad rok temu przez trzy organizacje: 

Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej, Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji i Starostwo Powiatowe 
w Krakowie. Podejmując decyzję o zawiązaniu partnerstwa 
mieliśmy na względzie rozwój sektora NGO w powiecie 
krakowskim poprzez wypracowanie nowych zasad współpracy 
w poczuciu wzajemnego poszanowania i szeroko pojętego 
dialogu organizacji pozarządowych z administracją publiczną. 
Projekt „Jedność w rozmaitości – rozmaitość w jedności. 
Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu 
Krakowskiego” jest również odpowiedzią na nurtujące nas od 
wielu lat przekonanie, że współpracę sektora NGO w powiecie 
krakowskim należy usprawnić i podnieść do odpowiedniej rangi.
Biuletyn ma być przede wszystkim płaszczyzną wymiany 
informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi 
na terenie powiatu.
Bardzo nam zależy, by wszystkie organizacje mogły przedstawić 
swoje osiągnięcia, zaprezentować efekty prowadzonych od lat 
projektów, ponieważ często spotykamy się z opinią, że wiedza 
o Państwa działalności kończy się w miejscowości, bądź na 
terenie gminy, w której prowadzicie działalność.
Budując potencjał kapitału społecznego, opartego w dużej 
mierze na aktywności organizacji pozarządowych nie możemy 
zapomnieć o współpracy i dialogu w szerokim tego słowa 
znaczeniu, ponieważ tylko takie wartości mogą być początkiem 
trwałej współpracy i pozytywnych relacji.
Wierzymy, że efektem projektu będzie wiele lokalnych 
partnerstw, które w przyszłości przyczynią się do pełniejszego 
rozwoju społeczności lokalnych.

Zapraszamy do współpracy!
Mirosław Golanko 

sekretarz Powiatu Krakowskiego

PO CO NAM TAKI PROJEKT?

Realizatorzy projektu

LIDER: PARTNERZY:

Zapraszamy do zapoznania się z gazetą Biuletyn NGO 
Powiatu Krakowskiego „Jedność w rozmaitości – 
rozmaitość w jedności” wydawaną przez Starostwo 
Powiatowe w Krakowie w ramach projektu o tym samym 
tytule.

Celem projektu, współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach POKL, jest rozwój 

potencjału trzeciego sektora w powiecie krakowskim. 
Gazeta ma wpisywać się w ten cel, promując działania 
projektowe, poruszając ważne zagadnienia dotyczące 
działań organizacji pozarządowych, a także opisując 
ciekawych ludzi, pomysły, inicjatywy. 

Przedstawimy portrety lokalnych liderów, pokażemy jakie 
działania realizują poprzez swoje organizacje. Chcemy 
aby nasz biuletyn w ciekawy sposób dotykał ważnych 
aspektów funkcjonowania NGO na terenie powiatu 
krakowskiego i pokazywał ile dobrego dzieje się w trzecim 
sektorze. Ta gazeta ma być tworzona przez NGO i dla 
NGO! W ramach projektu ukaże się 10 numerów, każdy 
w nakładzie 500 sztuk. Wydania elektroniczne znajdą się 
na stronie internetowej: www.ngo.powiat.krakow.pl.

Redakcja zaprasza organizacje pozarządowe z terenu 
powiatu krakowskiego do kontaktu i zaprezentowania się 
w kolejnych wydaniach gazety.

tel. 12 3979 313  
e-mail.: ngo@powiat.krakow.pl

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) uczestniczy w realizacji projektu „Jedność w rozmaitości – 

rozmaitość w jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” ze względu na przyjętą 

i realizowaną misję wspierania rozwoju organizacji pozarządowych, w tym także rozwoju procesów partycypacyjnych, dialogu 

obywatelskiego i współpracy między NGO a jednostkami samorządu terytorialnego. Bez wątpienia realizowany projekt jest nie 

tylko interesujący z punktu widzenia dotychczasowego dorobku Fundacji GAP, ale przede wszystkim jest on także ważny dla 

naszego regionu. Uważamy, że promowanie i wspieranie wspólnych przedsięwzięć publiczno-społecznych przyczyni się do 

poprawy warunków życia i wzrostu aktywności mieszkańców powiatu krakowskiego do angażowania się w działania na rzecz 

wspólnoty. Osiągnięcie tego celu umożliwi realizacja założeń projektowych, które określono jako zwiększenie zakresu i poprawę 

jakości mechanizmów współpracy oraz inicjatyw społecznych.

Magdalena Banaś, kierownik projektu ze strony Fundacji GAP

Takie pytanie zadali mi redaktorzy nowego 
Biuletynu NGO dla organizacji pozarządowych 
z terenu powiatu krakowskiego, wydawnictwa 

rea l izowanego w ramach pro jektu „JEDNOŚĆ 
W ROZMAITOŚCI - ROZMAITOŚĆ W JEDNOŚCI. 
Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju 
powiatu krakowskiego”, którego pierwszy numer 
trzymacie Państwo w rękach. W przywołanym dialogu 
mają uczestniczyć władze samorządowe i organizacje 
pozarządowe z powiatu krakowskiego, którym mam 
zaszczyt zarządzać od ośmiu lat. Dlaczego ten dialog i te 
organizacje są takie ważne ? Według mnie dlatego, że 
bez nich nie ma prawdziwego społeczeństwa i prawdziwej 
demokracji. Stwarzają one możliwości organizacyjne dla 
naszej aktywności, dla realizacji naszych pasji, a także 
dla działań powodowanych odruchem serca. Działalność 
w organizacjach pozarządowych pozwala członkom 
społeczeństwa spełniać ich funkcje obywatelskie, 
wpływać na zmianę rzeczywistości i sprawować kontrolę. 
Obserwatorzy życia publicznego udowadniają, że 
organizacje pozarządowe pełnią  jeszcze ważniejszą 
rolę, ich zdaniem organizacje są swoistym zderzakiem 
pomiędzy państwem a społeczeństwem. Rozwiązują one 
bowiem trudne problemy społeczne, zmniejszają napięcia 
i łagodzą sytuacje konfl iktowe. 

Na Zachodzie żaden ważny problem społeczny nie może 
być rozwiązany bez udziału trzeciego sektora. To właśnie 
organizacje pozarządowe, nagłaśniając te najbardziej 
palące problemy, zmusiły władze do ich rozwiązania. 
Organizacje pozarządowe są tam ważnym partnerem 
władz, których głos nie może być lekceważony i których 
stanowisko w dyskursie publicznym jest zawsze brane 
pod uwagę. Stopień zrzeszania się, odsetek obywateli, 
którzy należą do organizacji dobrowolnych, jest 
najprostszą miarą stanu społeczeństwa obywatelskiego.  
A jak ta sytuacja wygląda w Polsce ? Według „Diagnozy 
społecznej 2013”,  raportu opisującego warunki 
i jakość życia Polaków,  w 2013 roku członkami „ jakichś 
organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup 
religijnych, związków lub kół” było niecałe 14 procent 
obywateli naszego kraju. Tylko 15,2% badanych w ciągu 
ostatnich dwóch lat angażowało się w działania na rzecz 
społeczności lokalnej. Jesteśmy w absolutnym ogonie 
europejskich rankingów aktywności obywatelskiej ! 
Niestety, niewiele lepiej wygląda sytuacja w powiecie 
krakowskim. Mamy wprawdzie zarejestrowanych 537 
organizacji pozarządowych, ale zamknięcie się w obrębie 
własnej aktywności i społecznikowski charakter tych 
NGO, a także koncentracja działań na wąskim obszarze 
statutowej aktywności to przejawy słabości organizacji.  

Sytuacja ta powoduje, że istniejący potencjał trzeciego 
sektora, wyrażony w ich wielkości i rozmaitości, 
nie jest wystarczająco wykorzystany we wspólnych 
przedsięwzięciach na rzecz wspólnoty samorządowej. 
Z drugiej strony dostrzegamy, że istniejący system 
wsparcia dla NGO jest  niewystarczający, co nie pozwala 
na większą aktywność i profesjonalizację ich działalności.

Poprzez realizację wszystkich przewidzianych w projekcie 
działań chcemy tę sytuację zmienić, dlatego gorąco 
zachęcam wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu 
krakowskiego do aktywnego w nim uczestnictwa.

Ktoś może zapytać dlaczego organizacje pozarządowe 
pow inny  wsp ie rać  l ub  zas tępować  pańs two 
w zaspokajaniu potrzeb obywateli. Odpowiedź jest prosta 
- bo robią to taniej i lepiej. I przede wszystkim dlatego, 
że znają lokalne potrzeby i działając poprzez swoich 
członków tworzą niezmiernie ważne poczucie lokalnej 
wspólnoty, którą realnie kształtują.

Zarówno to, że organizacje pozarządowe korzystają 
z czyichś pieniędzy, jak i to, że powinny być sprawne 
i transparentne powoduje, że coraz większe znaczenie 
ma fachowe nimi zarządzanie. Szlachetny cel, który 
jest  podstawą działania NGO, nie powinien przesłaniać 
tej konieczności, bo aby być wiarygodnym partnerem 
dla wszystkich zainteresowanych ich działalnością, 
organizacje pozarządowe  potrzebują dobrego kierowania 
i fachowego przygotowania osób odpowiedzialnych za 
prowadzenie spraw organizacyjno-fi nansowych.

W Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013 
– 2020, zapisana została Wizja Powiatu Krakowskiego 
w roku 2020. Brzmi ona tak:

W 2020 roku powiat krakowski w pełni korzysta ze 
swojego położenia w sąsiedztwie miasta Krakowa, 
walorów środowiskowych i dostępności komunikacyjnej. 
Rozwinęły się konkurencyjne i innowacyjne sektory 
gospodarki oraz turystyka. Efektywne zarządzanie 
publiczne, aktywność wspólnot samorządowych, 
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zapewniły 
wysoki poziom życia mieszkańców i dostęp do usług o 
wysokim standardzie.

Nie będzie to możliwe bez naszej najlepszej współpracy 
i dialogu obywatelskiego, do których wszystkich Państwa 
serdecznie zapraszam.

Józef  Krzyworzeka 
starosta  krakowski

Fundacja Gospodarki
 i Administracji Publicznej
ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków
NIP: 676 22 93 050
tel./fax: 12 423 76 05, wew.33
www.fundacja.e-gap.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
NIP: 522 00 01 895
tel./fax: 12 633 82 85, wew.142
www.mistia.org.pl

Powiat Krakowski
al. Słowackiego 20, 30-037  Kraków
NIP: 677 23 64 194
tel./fax: 12 634 42 70, 12 632 59 22
www.powiat.krakow.pl
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N
azwa organizacje pozarządowe odwołuje się do 

pojęcia rządu (państwa) i podkreśla, „nierządowość” 

i niezależność tych organizacji. Jest przeniesieniem 

z języka angielskiego (non-govermental organizations), 

dlatego często również w Polsce używa się angielskiego 

skrótu NGO. Obiegowo przez organizacje pozarządowe 

rozumie się stowarzyszenia i fundacje, choć Ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

wprowadziła rozszerzoną definicję organizacji 

pozarządowej.

Projekt

JEDNOŚĆ W ROZMAITOŚCI-ROZMAITOŚĆ W JEDNOŚCI
Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju powiatu krakowskiego

realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013

Projekt „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość 
w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na 
rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” realizowany 

w ramach Poddziałania 5.4.2. Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego,  realizowany jest  w okresie od 1 stycznia 
2014 roku do 30 czerwca 2015 roku przez:  Lidera projektu 
Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie 
w  partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej  
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 
w Krakowie i  Powiatem Krakowskim jako Partnerami 
projektu. 
Projekt ten ma przyczynić się do zwiększenia zakresu 
i poprawy jakości mechanizmów współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego (JST) Powiatu Krakowskiego 
i organizacji pozarządowych (NGO) oraz inicjatyw 
społecznych.  Cele szczegółowe projektu zakładają 
wypracowanie propozycji nowych i modyfi kację istniejących 
mechanizmów współpracy międzysektorowej pomiędzy 
JST i NGO w powiecie krakowskim, osiągnięcie wyższej 
efektywności i jakości funkcjonowania NGO oraz 
wzmocnienie procesów komunikacji i integracji sektora 
społecznego w powiecie krakowskim.  W projekcie mogą 
uczestniczyć: organizacje pozarządowe w rozumieniu  
art. 3 ust. 2  Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, w tym członkowie, pracownicy, 
wolontariusze organizacji, związki i porozumienia organizacji 
pozarządowych, w tym m.in. tym przedstawiciele 4 
Lokalnych Grup Działania oraz administracja publiczna 
samorządowa Powiatu Krakowskiego, w tym podległe 
jednostki organizacyjne.

Zakres wsparcia dla uczestników projektu przedstawia 
się następująco: 

 1.Uczestnictwo w procesie opracowywania procedur 
i standardów konsultacji społecznych dokumentów 
strategicznych, aktów normatywnych dla Powiatu 
Krakowskiego odnoszących się do współpracy Powiatu  
Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi. 

 2.Uczestnictwo w systemie wsparcia dla organizacji 
pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, obejmującego:

a. Cykl szkoleniowy Akademia NGO – cztery edycje 
80-godzinnego cyklu szkoleniowego;

b. Wsparcie dla organizacji pozarządowych i inicjatyw 
obywatelskich, prowadzone przez Ośrodek Wsparcia 
dla Organizacj i  Pozarządowych i  Inicjatyw 
Obywatelskich, utworzony na terenie powiatu 
krakowskiego, w tym m.in:

- Bezpłatny dostęp do infrastruktury biurowej 
i teleinformatycznej oraz sprzętu do organizacji 
spotkań oraz pracy merytorycznej. 

- Prowadzenie spotkań branżowych dla organizacji 
pozarządowych z terenu powiatu krakowskiego.

- Animacja lokalna. 

- Usługi doradcze dla organizacji pozarządowych 
i inicjatyw obywatelskich. 

 3.Uczestnictwo w procesie doskonalenia standardów 
wsparcia fi nansowego i pozafi nansowego organizacji 
pozarządowych w realizacji zadań publicznych 
w powiecie.

 4.Kampania informacyjno-upowszechniająca współpracę 
międzysektorową w powiecie krakowskim za pomocą 
następujących nośników:

- Portal internetowy NGO Powiatu Krakowskiego. 

- Atlas Dobrych Praktyk promujący inicjatywy 
podejmowane przez organizacje pozarządowe. 

- Interaktywna Mapa NGO i Inicjatyw Obywatelskich. 

- Biuletyn Informacyjny NGO.

Wsparcie będzie realizowane przez cały okres trwania 
projektu. Harmonogramy i miejsce spotkań, szkoleń 
i innych wydarzeń organizowanych w ramach projektu 
będą publikowane na stronie internetowej projektu, na 
stronach internetowych Lidera i Partnerów projektu oraz 
za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych z co 
najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Wszystkie formy 
wsparcia są świadczone bezpłatnie.

Jednym z elementów projektu „Jedność w rozmaitości 
– rozmaitość w jedności. Wzmocnienie dialogu 
obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu 

Krakowskiego”,  jest badanie oceny jakości współpracy 
organizacji pozarządowych ze Starostwem Powiatowym 
w Krakowie za pomocą Lokalnego Indeksu Jakości 
Współpracy (LIJW). Do badań realizowanych w kwietniu 
2014 r. zaproszono blisko 200 organizacji pozarządowych 
(NGO) mających s iedz ibę na teren ie  powiatu 
krakowskiego. Uzyskano 52 w pełni wypełnione ankiety, 
a otrzymane wyniki zostały przedstawione poniżej. 
Ogólną jakość współpracy między SP a NGO oceniono 
na 3,1 w skali 1-5, natomiast cząstkowe noty dla 
poszczególnych kategorii tej współpracy przedstawiają 
się następująco: A. Zakres realizowanej współpracy – 
2,81; B. Ocena administracji samorządowej – 3,05; C. 
Ocena organizacji pozarządowych – 3,13; D. Ocena 
zewnętrznych uwarunkowań współpracy – 3,13; E. Ocena 
rezultatów współpracy NGO–SP– 3,13.Z otrzymanych 
danych szczegółowych wynika, że w opinii NGO należy 
podjąć działania wzmacniające takie obszary jak: 

tworzenie nowych rozwiązań prawnych, programów 
i strategii, realizacja zadań publicznych, korzystanie 
ze wsparcia niefinansowego samorządu. Na uwagę 
zasługuje pozytywna ocena jaką ankietowani przyznali 
przedstawicielom samorządu w zakresie: woli współpracy 
i partnerskiego podejścia, diagnozowania lokalnych 
problemów oraz informowania o swoich działaniach.
Wyniki badań pozwalają też na dokonanie charakterystyki 
NGO funkcjonujących na terenie powiatu krakowskiego. 
Ich aktywność koncentruje się w obszarach takich jak: 
kultura i sztuka, turystyka, krajoznawstwo, edukacja 
i wychowanie, wspólnoty lokalne, sport i kultura fi zyczna.
Otrzymane w badaniu Metodą Lokalnego Indeksu 
Jakości dane ukazują stan współpracy NGO-SP. W opinii 
respondentów rysuje się on pozytywnie. Wprawdzie 
w badaniu występują obszary, w których uzyskane noty 
plasują się poniżej średniej, jednak należy je potraktować 
jako kierunki działań doskonalących. Na zakończenie tej 
syntezy należy dodać, że kolejne badania planowane są 
w pierwszym kwartale przyszłego roku. Pełny raport jest 
do pobrania ze strony internetowej Projektu.

RAPORT LIJW
Wyniki badania jakości współpracy organizacji pozarządowych ze Starostwem Powiatowym w Krakowie 
za pomocą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

CO TO SĄ NGO-sy?

III sektor to nazwa stosowana wobec ogółu 
organizacji pozarządowych. Określenie to, 
przeniesione z języka angielskiego (third 

sector), nawiązuje do koncepcji podziału dzielącego 
aktywność społeczno-gospodarczą nowoczesnych 
państw demokratycznych na trzy sektory. Tak więc obok 
instytucji państwa (administracji publicznej, sektora 
państwowego – pierwszego sektora) oraz podmiotów 
for-profi t, nastawionych na zysk (biznes, sektor prywatny 
– drugiego sektora) istnieją organizacje, które ani nie 
są nastawione na zysk (non-profi t), ani nie stanowią 
elementu struktury państwa – są zatem trzecim sektorem.

Wobec podmiotów tworzących III sektor  najczęściej – 
przynajmniej w dokumentach administracji państwowej 
– używa się pojęcia „organizacje pozarządowe”. Prawną 
defi nicję takiej organizacji podaje Ustawa o pożytku 
publicznym i o wolontariacie, jednakże obok tego 
określenia funkcjonuje jeszcze kilka nazw: organizacje 
charytatywne, organizacje non-profit, organizacje 
społeczne, organizacje wolontarystyczne, organizacje 
obywatelskie. 

Także na świecie używane są różne nazwy: charitable 
organizations, non-profi t organizations, voluntary sector 
czy independent sector.

Każde z tych określeń odwołuje się do innej cechy 
charakteryzującej te organizacje.

(defi nicja za Stowarzyszeniem Klon/Jawor)
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i promowanie dziedzictwa kulturowego wsi Tenczynek 
oraz gminy Krzeszowice, zachowanie tradycji naszego 
regionu, lokalnych zwyczajów oraz wartości duchowych 
istotnych dla społeczeństwa i jego rozwoju, szczególnie 
w kontekście tzw. „małych ojczyzn”. Przez cały dzień, 1 
maja 2014, słuchaliśmy opowieści starszych osób, które 
dzieliły się swoimi wspomnieniami z czasów wojennych 
i przedwojennych. Wśród zaproszonych gości byli także 
historycy, nauczyciele, pasjonaci historii.

Natomiast grupa młodzieży i osób dorosłych, nazwanych 
Łowcami Historii, przygotowała scenariusz gry terenowej, 
oparty o wiedzę, którą zdobyli w czasie warsztatów 
i rozmów z ekspertami i mieszkańcami wsi. Gra 
„Tenczynek na starej fotografii” została przeprowadzona 
podczas Nocy Świętojańskiej 21 czerwca br.  Tworzymy 
także pierwsze w gminie ścieżki questingowe, promujące 
Tenczynek.

Fundacja działa głównie na terenie Gminy Krzeszowice, 
ale realizuje także projekty obejmujące swym zasięgiem 
powiat krakowski i całe województwo małopolskie. 

S z t a n d a r o w e  w y d a r z e n i e  f u n d a c j i  t o  N o c 
Świętojańska w Tenczynku, organizowana od 
2012 roku – impreza, która corocznie przyciąga do 
naszej miejscowości ponad 1000 uczestników. Jej 
najciekawszym elementem jest korowód, w którym 
nocą maszerują setki osób: z pochodniami, światłem 
i muzyką przemierzają wieś, idąc w stronę Stawu 
Wrońskiego, położonego w lesie, gdzie odbywa się finał 
Nocy – widowisko muzyczno-taneczne oraz teatr ognia. 
Wydarzenie nawiązuje do starych wierzeń, magii ognia 
i wody, ma charakter ludyczny i radosny.

Natomiast pierwszy międzynarodowy projekt, ściśle 
powiązany  z zadaniami statutowymi organizacji to 
ENWRA - European Network of Women from 
Rural Areas.  Jest on realizowany w ramach Programu 
„Uczenie się przez całe życie”, Projekty Partnerskie 
Grundtviga i został zaplanowany na lata 2013-2015. 

W ramach tego projektu zostanie m. in. stworzona 
Mapa Kobiet  Regionu,  prezentu jąca twórcze, 
aktywne kobiety, l iderki, społeczniczki, artystki 
z terenu gminy Krzeszowice, powiatu krakowskiego 
i całej Małopolski. Zainteresowani mogą przysyłać 
opisy sylwetek kobiet, które będą prezentowane 
na stronie www.mapakobietregionu.pl i których 
działalność mogłaby stać się inspiracją dla innych osób. 
Mapa obejmie artystki, twórczynie ludowe, kobiety 
zajmujące się rękodziełem, agroturystyką, działające 
w obszarze pomocy społecznej, kobiety przedsiębiorcze, 
działające w szczególności na rzecz swojego lokalnego 
środowiska, animujące życie kulturalne i społeczne swojej 
wsi i regionu.

KOBIETA W REGIONIE może wiele....
FUNDACJA KOBIETA W REGIONIE
ul. Dębowa 14
32-067 Tenczynek
tel.: 600 559 490
e-mail.: monika@kobietawregionie.pl
www.kobietawregionie.pl

KRS 0000400609
REGON 122445905
NIP 513-023-12-84
Alior Bank: 15 2490 0005 0000 4500 5837 9461

Noc Świętojańska w Tenczynku, czerwiec 2014 r.

Fundacja Kobieta w Regionie, z siedzibą 
w Tenczynku, działa od listopada 2011 roku.

Idea jej powstania to wynik pasji, efekt pracy z ludźmi 
i dla ludzi, poszanowania tradycji regionu, zrozumienia 
codzienności kobiet z różnych środowisk, małych, 

lokalnych społeczności. Dlatego podstawowe cele 
działania fundacji to propagowanie i realizowanie idei 

szeroko pojętego rozwoju osobistego i zawodowego 
kobiet, ich dzieci oraz rodzin, szczególnie tych, 
zamieszkałych na obszarach wiejskich oraz rozwijanie więzi 
społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców 
regionów, na obszarach, na których działa Fundacja.  
Istotne są także działania na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, planowanie i organizowanie działań kulturalnych 
i społecznych dla harmonijnego i zrównoważonego 
rozwoju wsi i stałego podnoszenia poziomu życia ich 
mieszkańców.

W fundacji dostrzegamy potrzebę głębokiej zmiany 
w podejściu do tematów bliskich kobietom, takich jak 
godzenie roli matki z życiem zawodowym, brak wsparcia 
dla młodych matek chcących wrócić na rynek pracy (brak 
żłobków, przedszkoli) czy też powszechny, akceptowany 
w społeczeństwie problem przemocy i współuzależnienia 
kobiet, żon alkoholików. 

W naszym środowisku obco brzmią takie pojęcia jak 

partycypacja społeczna czy społeczeństwo obywatelskie. 
Dlatego fundacja Kobieta w Regionie nie powstała po to, 
by raz w roku aplikować do konkursu ogłaszanego przez 
samorząd. Chcemy zmieniać życie naszych społeczności, 
pokazywać, że można żyć i współdziałać inaczej.

Jak  to  rob imy? K ładz iemy nac isk  na  re lac ję 
z drugim człowiekiem. Wydarzenia, które organizujemy 

są odpowiedzią na potrzeby szerokiej grupy odbiorców, 
w tym potrzebę integracji, wspólnotowego działania, 
budowania więzi, ale także uczestnictwa w kulturze.

Od początku działalności szczególny nacisk kładziemy na 
budowanie lokalnych wspólnot i pielęgnowanie tradycji 
i dziedzictwa kulturowego regionu, dlatego pierwszy 
projekt (rozpoczęty już w marcu 2012), to Warsztaty 
tradycyjnych pieśni ludowych Krakowiaków 
Zachodnich, prowadzone przez trzy śpiewaczki 
ludowe z gminy Krzeszowice.

W warsztatach brało udział około 40 osób, w tym głównie 
ludzie młodzi z Krakowa i okolic, chcący poznać folklor 
muzyczny tego regionu.

Jeden z ostatnich projektów, doceniony przez Muzeum 
Historii Polski w Warszawie to Otwarte Posiady Historyczne 
Mój Tenczynek. Tu zaczyna się nasza historia. 
Głównym celem projektu było zachowanie, pielęgnowanie 

Projekt ma służyć kobietom z różnych środowisk, tak by 
wzajemnie się inspirowały i wspierały, tworzyły lokalne 
wspólnoty i poszerzały swoje możliwości rozwoju 
osobistego i zawodowego. Ma promować ich działania, 
ich twórczość, ich idee.

Bardzo wartościowym dla nas doświadczeniem była 
współpraca z krakowskim Stowarzyszeniem Doradców 
Europejskich PLinEU. Realizowaliśmy wspólnie dwa 

projekty: Mama wraca do pracy (akcje lokalne 
w Krzeszowicach, Chrzanowie i Oświęcimiu) oraz 
Kobiety. Liderki. Obywatelki.

Drugi z wymienionych projektów skierowany był do kobiet 
z małopolskich wsi i miast (z wyłączeniem miasta Kraków), 
które działają na rzecz rozwoju lokalnych społeczności 
lub mają duży potencjał, aby stać się liderkami w swoim 
środowisku. Roczny projekt zakończyła konferencja, 
organizowana w czerwcu w Krzeszowicach, na którą 
przybyło prawie 100 kobiet z całej Małopolski. Te działania, 
realizowane z bardziej doświadczonym partnerem, dają 
nam inspirację do dalszych działań i wnoszą nową jakość 
do środowiska naszej gminy.

Budowan ie  loka lnych  pa r tne rs tw  to  d la  nas 
sprawa priorytetowa, dlatego po raz drugi, wraz ze 
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rudno przygotowujemy 
się do wydarzenia, które nazwaliśmy Ziele z ziół. 
Konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki 
Boski Zielnej. Organizowane jest  ono  15 sierpnia, 
w kaplicy p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Rudnie (parafia 
Tenczynek) i jest odpowiedzią na potrzebę kultywowania 
i zachowania lokalnej, ważnej tradycji święcenia bukietów 
z ziół. Wydarzeniu towarzyszy piknik rodzinny pod 
zamkiem w Rudnie.

Inne, ważne partnerstwo, z Akademią Lekkoatletyczną 
Wioletty Frankiewicz z Krzeszowic zaowocowało 
realizacją powiatowego turnieju sportowego Rodzina na 
Medal oraz bezpłatnymi treningami lekkoatletycznymi 
w ramach projektu Mała Diamentowa Liga, 
współfinansowanymi przez Ministerstwo i Sportu 
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Dyskusja była bardzo ożywiona i merytoryczna. 
Poruszano wiele wątków, tym bardziej, że była to jedna 
z niewielu możliwości prowadzenia debaty w otwarty 
i nieskrępowany sposób. Przedstawiciele różnych 
organizacji pozarządowych chwalili sobie możliwość 
otwartego wyrażenia swych poglądów, idei i pomysłów 
na intensyfikację i poprawę warunków współpracy 
międzysektorowej w poszanowaniu często mocno 
różniących się poglądów i stanowisk. Dyskutanci 
wprost wyrażali oczekiwanie, że takie spotkania będą 
organizowane cyklicznie i to w różnych miejscach powiatu, 
aby wszyscy mogli się lepiej poznać i by możliwe stało się 
poszerzenie kręgu zainteresowanych współpracą. Wśród 
części z tych, którzy nie uczestniczyli w Forum, zrodzić 
się może wątpliwość co do sensowności organizowania 
takich debat. Wszystko zależy od nastawienia obu 
stron do siebie i chęci skorzystania z wniosków 
płynących z dyskusji oraz od rzeczywistej zdolności 
do współtworzenia - z wykorzystaniem możliwości 
projektu - realnego i użytecznego modelu współpracy 
samorządu Powiatu Krakowskiego i organizacji 
pozarządowych. I Forum wyraźnie pokazało, że wola 
jest po obu stronach, możliwości również (co zapewnia 
projekt) i są też konkretne propozycje zmian i modyfi kacji 
dotychczasowych form współpracy, co jest rzadkością 
w tego typu spotkaniach. Kolejne działania zaplanowane 
w projekcie na lato i jesień br. będą realną formą i metodą 
budowania modelu nowoczesnej współpracy Powiatu 
Krakowskiego i organizacji społecznych zgodnie ze 
zgłoszonymi postulatami. 

Klimat do tego jest doskonały, zważywszy na fakt, że 
niniejszy projekt zrodził się z potrzeb dostrzeganych przez 
władze Powiatu Krakowskiego w zakresie wzmocnienia 
społeczeństwa obywatelskiego Powiatu. Podjęcie tych 
potrzeb przez dwie znaczące organizacje pozarządowe, 
MISTiA i Fundację GAP, jest wystarczającym dowodem 
na sensowność zarówno debaty o współpracy, jak 
i realizacji takich projektów zbliżających ludzi do siebie – 
bez względu na to, czy są urzędnikami, radnymi, władzami 
samorządowymi, czy też po prostu mieszkańcami Powiatu. 
Bo przede wszystkim, wszyscy jesteśmy mieszkańcami 
powiatu, pełniącymi różne funkcje społeczne, zawodowe, 
publiczne. Efekt projektu i tej współpracy zależny będzie 
zatem od spełnienia wyzwania, jakie w słowie wstępnym 
postawił p. Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, a które 
stało się motywem przewodnim całego Forum i być może 
całego projektu. To wyzwanie brzmi krótko, ale niezwykle 
treściwie: RESPECT! Poszanowanie różnorodności 
w jedności i jedności w różnorodności.

Jacek Kwiatkowski 
dyrektor Wydziału Programów i Projektów MISTIA

Powiatowy Turniej Sportowy „Rodzina na Medal” Powiatowy Turniej Sportowy „Rodzina na Medal”

I FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
I INICJATYW OBYWATELSKICH POWIATU 
KRAKOWSKIEGO

Współpraca  samorządu  t e r y to r i a l nego 
z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami 
obywatelskimi ma decydujący wpływ na jakość 

demokracji lokalnej i poziom kapitału społecznego. Bez 
otwartości i dobrej woli obu stron trudno jest osiągnąć 
harmonijny rozwój wspólnot lokalnych. Między innymi 
te przesłanki miały wpływ na przygotowanie projektu 
„Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. 
Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju 
Powiatu Krakowskiego”, którego partnerami są Powiat 
Krakowski, Fundacja Gospodarki i Administracji 
Publicznej (lider Partnerstwa) oraz FRDL Małopolski 
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (autor 
projektu). Dzięki uzyskanemu wsparciu ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 
5.4.2, projekt realizowany jest od stycznia br. do czerwca 
2015 r. i mamy już jego pierwszego wymierne efekty.

29 maja br. w Dworku Białoprądnickim w Krakowie odbyło 
się I Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw 
Obywatelskich Powiatu Krakowskiego. Forum było 

i Turystyki. Prowadziliśmy także treningi piłkarskie dla 
dziewcząt.

Nasze dodatkowe działania to prowadzenie zajęć 
i warsztatów dla dzieci i młodzieży, szczególnie z zakresu 
sztuk plastycznych, tańca, śpiewu, lokalnych tradycji. 

Jesteśmy małą organizacją, działamy od niespełna 

trzech lat, ale nasz atut to ludzie z pasją, kreatywni, 
myślący, chcący zmieniać na lepsze  świat w którym żyją. 
I z pomocą ludzi dobrej woli, przyjaciół i wolontariuszy 
zaczyna nam się to pomalutku udawać...

Monika Dudek
prezes zarządu fundacji

okazją do spotkania i dyskusji pomiędzy przedstawicielami 
organizacji pozarządowych a władzami samorządowymi 
gmin i powiatu krakowskiego. Tematem przewodnim 
forum był „Model współpracy JST-NGO w powiecie 
krakowskim”. Licznie przybyłych przedstawicieli 
lokalnych stowarzyszeń i fundacji przywitał starosta 
krakowski, Józef Krzyworzeka, który życzył wszystkim 
zebranym wypracowania takich pomysłów i rozwiązań, 
które będą służyć wszystkim mieszkańcom powiatu. 
Apelował również o zrozumienie i wzajemny szacunek, 
bez którego nie jest możliwa jakakolwiek współpraca.

W dalszej części spotkania, przedstawicielka Fundacji 
Gospodarki i Administracji Publicznej, Magdalena 
Banaś, kierownik projektu, przedstawiła główne cele 
projektu oraz zaplanowany zakres działań i wsparcia 
dla NGO. Zachęcała też organizacje pozarządowe do 
aktywnego włączenia się do projektu i uczestnictwa 
w przeznaczonych dla nich konsultacji założeń modelu 
współpracy, jak również bezpłatnych szkoleniach 
i usługach doradczych.

Anatol Władyka, zastępca dyrektora MISTiA, przybliżył 
uczestnikom forum główne warunki, które są niezbędne 
do właściwej współpracy sektora pozarządowego i władz 
samorządowych. Szczególnie podkreślił znaczenie 
zaufania we wzajemnych relacjach oraz zrozumienia 
i akceptacji. Dość powiedzieć, że pomimo 25 lat 
transformacji ustrojowej i zasadniczej zmiany społecznej, 
jaka w tym okresie była udziałem Polaków, wśród innych 
krajów europejskich należymy w dalszym ciągu niestety 
do tych, którzy raczej słabo ufają sobie nawzajem. 
Jak tu zatem budować kapitał społeczny wspólnot 
lokalnych, tak ważny dla rozwijania społeczności i ich 
różnych reprezentacji? Dlatego istotne jest pokazywanie 
głównych obszarów współpracy wraz z przykładami 
dobrych praktyk, co tylko wzmacnia poczucie, że, choć 
współpraca międzysektorowa nie jest łatwa, to dla 
chcącego nic trudnego.

Z dużym zainteresowaniem przyjęto wystąpienie 
Jerzego Cywickiego, dyrektora Wydziału Informatyki 
Starostwa Powiatowego w Krakowie. Zaprezentował 
on jeden z rezultatów projektu, tj. portal internetowy 
organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 
Powiatu Krakowskiego, zachęcając przy tym wszystkich 
zebranych do aktywnego włączania się w proces 
tworzenia zawartości merytorycznej portalu. Dostępny 
jest on pod adresem internetowym: ngo.powiat.krakow.pl 

Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, 
prof.  Marek Ćwikl icki ,  omówił  główne wnioski 
płynące z badań Lokalnego Indeksu Współpracy 
Starostwa Powiatowego w Krakowie z organizacjami 
pozarządowymi. Badania zrealizowano w I kwartale 2014 
roku, a ich kolejna edycja porównawcza z wynikami 
tegorocznej, przeprowadzona zostanie za rok. Wyniki tej 
edycji Indeksu potwierdzają słuszność podjęcia realizacji 
projektu wzmacniającego zdolność do współpracy 
pomiędzy Powiatem Krakowskim i organizacjami 
oraz inicjatywami społecznymi. Dotychczasowa 
współpraca nie jest krytykowana, ale nie uzyskała wśród 
odpowiadających na ankietę 26% przedstawicieli NGO 
szczególnie wysokich ocen. Oznacza to, że jest zatem 
przez najbliższy rok coś ważnego do zrobienia.

Podsumowaniem i zwieńczeniem wystąpień była debata 
panelowa z udziałem wszystkich uczestników Forum 
moderowana przez Jacka Kwiatkowskiego, dyrektora 
Wydziału Programów i Projektów MISTiA. 

Dyskusja koncentrowała się wokół trzech zasadniczych 
wątków, zawartych w pytaniach: Jakie są blaski 
i cienie współpracy międzysektorowej? Co najbardziej 
przeszkadza i co pomaga we współpracy władz 
samorządowych i organizacji społecznych? Jak powinien 
wyglądać docelowy, nieco idealny model tej współpracy, 
by mógł służyć rozwojowi zarówno samych organizacji 
społecznych, jak i całego Powiatu?
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ale i  bardzo odpowiedzialny pomysł. Młodzież liczy na 
wsparcie ich działalności. Każde dobre słowo czy rada 
będą nieocenioną pomocą. 

Anna Wąsowicz
 członek stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Juvenilis” - z młodzieńczą siłą.  
Obchodzące pierwszy rok działalności Stowarzyszenie Juvenilis – z młodzieńczą siłą powstało 
z inicjatywy młodzieży. Wśród członków założycieli znaleźli się m.in. byli radni Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Skawinie. Pierwszy rok działalności upłynął pod znakiem budowania struktury organizacyjnej stowarzyszenia, 
tworzenia planu działania oraz realizacji pierwszych pomysłów.  

STOWARZYSZENIE „JUVENILIS” – Z MŁODZIEŃCZĄ SIŁĄ
Zelczyna 88, 32-051 Wielkie Drogi
tel. 696-599-331
stowarzyszeniejuvenilis@gmail.com
www.facebook.pl/JUVENILIS
NIP:   9442245559
REGON: 122979541 
KRS:  0000483839
KONTO: BGŻ S.A. 33203000451110000003097400

Doświadczenie zdobyte podczas działalności 
w ramach Młodz ieżowej  Rady Mie jsk ie j  
wzbudziło wśród młodych ludzi chęć dalszego 

działania na rzecz lokalnej społeczności. Byli już, młodzi 
radni w ubiegłym roku podjęli decyzję o utworzeniu 
stowarzyszenia. Główną ideą jego działalności jest 
pokazanie obywatelom, że każdy kto posiada w sobie 
choć odrobinę młodego i silnego ducha potrafi  zdziałać 
cuda. Stowarzyszenie postawiło przed sobą kilka 
celów. Wśród nich są zamierzenia szczególnie istotne. 
A to: zaktywizowanie młodzieży, wspieranie społecznej 
aktywności obywateli, prowadzenie akcji informacyjnych 
uświadamiających społeczeństwu ludzkie problemy 
i aktywizujących do pomagania potrzebującym a także 
promowanie form kreatywnego spędzania czasu wolnego, 
rozwijanie osobowości i poszerzanie zainteresowań oraz 
upowszechnianie zdrowego stylu życia. Jak twierdzi 
prezes stowarzyszenia Grzegorz Knapik,  działanie 
stowarzyszenia można porównać do czterech kierunków 
kompasu. Północ to AKTYWIZACJA! Oznacza, że 
działalność stowarzyszenia ma przynieść  jak najlepsze 
efekty i ma zrzeszać coraz większą liczbę osób, zarówno 
młodych wykazujących się „świeżymi”, ciekawymi 
pomysłami, jak i starszych, którzy mogą pochwalić się 
dużym życiowym doświadczeniem, przydającym się na 
każdym kroku.  Wschód to MOBILIZACJA! Zasób ludzkich 
sił jest najcenniejszą rzeczą jaką organizacja może się 
pochwalić. Dlatego też, ważne jest zapewnienie zajęcia 
wszystkim naszym wolontariuszom. Wspólne spotkania, 
wyjazdy i działania na rzecz potrzebujących to nic innego 
jak przygotowanie do aktywnej współpracy. Południe 
to WSPÓŁPRACA! Komunikatywność, pracowitość 

i zaradność ludzka często bywa zdominowana przez 
strach. Każdy z nas posiada w sobie ukrytą cząstkę 
dobra, którą chce pokazać światu. Celem jest aby 
w jak najlepszym towarzystwie i w jak najlepszy sposób 
pomóc wydobyć to dobro.  I wreszcie zachód, który 
utożsamiany jest z WYKONANIEM!  Projekty, warsztaty, 
zbiórki pieniężne i wiele innych akcji zazwyczaj posiada 
dwa główne etapy realizacji. Najpierw jest pomysł, główne 
idee, cele i zadania, później projekt i przydział zadań.  
Na koniec długo wyczekiwana realizacja. Wszystkie 
te elementy składają się na jedną całość – wykonanie 
projektu.  

Młodym udało się już przygotować i zrealizować pierwszy 
poważny projekt. W czerwcu br. na skawińskim rynku 
odbył się wielki happening pn. „Radosne pożegnanie 
szkoły”. W imprezie udział wzięły setki dzieci z całej gminy 
Skawina. Happening pozwolił dzieciom na miłe i aktywne 
spędzenie ostatnich chwil w szkole i przedszkolu. Przed 
młodymi kolejne wyzwanie. Nowym pomysłem „młodych 
z Juvenilis” jest projekt pn. wZamian.pl. Jego głównym 
założeniem jest bezinteresowna pomoc niesiona zarówno 
młodszym jak i starszym osobom z terenu naszej 
gminy. Jest to serwis internetowy, który pozwoli na 
uzyskanie informacji zarówno o możliwości świadczenia 
jednostronnej pomocy jak i bezgotówkowej dwustronnej 
wymiany usług.  Projekt ten zakłada również opcję 

pomocy osobom starszym, które nie posiadają dostępu do 
internetu lub też nie potrafi ą posługiwać się urządzeniami 
systemowymi. Planowane jest uruchomienie numeru 
telefonicznego, dzięki któremu każda osoba bez względu 
na lokalizację i dostęp do sieci www będzie mogła dodać 
ogłoszenie drogą SMS-ową lub telefoniczną. To odważny 

MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

czyli drogowskaz i katalog dobrych rozwiązań

W ostatnim czasie powstało bardzo dużo 
opracowań na temat współpracy administracji 
publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

W wielu gabinetach półki uginają się wręcz od ciężaru 
różnego rodzaju raportów, analiz, podręczników, 
barometrów itp. Gdyby liczba i obszerność tych 
dokumentów miały rzeczywiste przełożenie na 
efektywność współpracy władz publicznych i sektora 
pozarządowego, to mielibyśmy namiastkę raju na ziemi. 
Niestety, tak jednak nie jest. Rzeczywistość bardzo 
często skrzeczy. Z różnych stron dochodzą wzajemne 
oskarżenia i zarzuty o przedmiotowe traktowanie. 
Organizacje pozarządowe mają za złe samorządom brak 
zrozumienia i właściwego wsparcia dla ich pomysłów. 
Urzędnicy gminni i powiatowi zarzucają natomiast 
organizacjom pozarządowym brak profesjonalizmu 
i nieznajomość uwarunkowań prawnych i fi nansowych. 
Przyczyny takiego stanu rzeczy są z pewnością złożone, 
ale ich źródeł szukać należy m.in. w braku wzajemnego 
zrozumienia oraz kultury współpracy. Wartości te 
powinny stanowić fundament sprawnie funkcjonującego 
modelu współpracy.

Właśnie tą przesłanką kierowali się autorzy opracowania 
„Model współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych”. Urzędnicy, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz eksperci stworzyli dokument, 
który uznać można za drogowskaz dobrej współpracy 
międzysektorowej. Uwzględnia on pełny katalog dziedzin 
będących przedmiotem współpracy administracji i III 
sektora. Autorzy dokonali rozróżnienia trzech płaszczyzn 
współpracy:

• Współpraca jednostek samorządu terytorialnego 
i organizacji pozarządowych przy tworzeniu polityk 
publicznych

• Współpraca jednostek samorządu terytorialnego 
z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

realizacji zadań publicznych

• Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do 
społecznej aktywności

Pierwsza z płaszczyzn obejmuje główne zasady 
oraz konkretne narzędzia i wzorce postępowania na 
rzecz rozwiązywania najważniejszych problemów, 
które dotykają mieszkańców lokalnych społeczności. 
W dokumencie wskazane zostały m.in. przykłady 
zaangażowania organizacji pozarządowych w tworzenie, 
wdrażanie oraz ewaluację lokalnych planów, programów 
i strategii zaspokajania potrzeb obywateli. 

Druga płaszczyzna czyli współpraca jednostek samorządu 
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
realizacji zadań publicznych dotyka całości spraw 
związanych z wykorzystaniem form finansowych, 
niefi nansowych oraz partnerstw projektowych. 

Realizacja szerokiego pakietu rozwiązań opisanych 
w ramach płaszczyzny pierwszej i drugiej wymaga 
odpowiedniej infrastruktury i warunków sprzyjających 
lokalnej aktywności. Katalog tego typu rozwiązań znaleźć 
można w ramach trzeciej płaszczyzny. Obejmuje ona 
system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji 
pozarządowych, działania na rzecz wspieranie procesów 
integracji sektora organizacji pozarządowych oraz 
tworzenia partnerstw lokalnych. 

Konkretne przykłady narzędzi/wzorców działania 
wpisujących się we wszystkie wymiary współpracy 
międzysektorowej, to niewątpliwie jeden z najważniejszych 
walorów modelu współpracy. Ważnym jego elementem 
są również wskaźniki, które stanowić mają podstawę 
pomiaru i dawać odpowiedź na pytanie: czy i w jaki sposób 
realizowana jest współpraca. Co istotne, wskaźniki 
podzielone zostały na dwie kategorie: minimalne 
i dodatkowe. Wskaźniki minimalne określają bardzo 
zachowawczy poziom współpracy przy wykorzystaniu 
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ograniczonych narzędzi i wzorców współpracy. Wskaźniki 
dodatkowe wykraczają zdecydowanie poza wymagane 
prawem niezbędne minimum i odnoszą się do bardziej 
zaawansowanych form współpracy.

P o r a d n i k  „ M o d e l  w s p ó ł p r a c y  a d m i n i s t r a c j i 
publicznej i organizacji pozarządowych” jest zbiorem 
praktycznych i użytecznych zasad i rozwiązań, które 
powinny być traktowane jako fundament współpracy 
międzysektorowej. Będzie on z pewnością inspiracją 
zarówno dla samorządów, jak i  przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. Zachęcam do lektury i wdrażania w życie 
podpowiadanych recept. 

Dokument dostępny jest m.in. na stronie:

www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/model_
wspolpracy.pdf

Anatol Władyka 
zastępca dyrektora MISTIA

DZIAŁA PORTAL INTERNETOWY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Informujemy,  że pod adresem http://ngo.powiat.krakow.pl/  został uruchomiony portal dla organizacji pozarządowych działających na terenie 

powiatu krakowskiego. Jest on obok Biuletynu NGO, kolejnym z narzędzi projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie 

dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”. Nowy portal ma pomóc w lepszej komunikacji i integracji sektora społecznego 

w powiecie krakowskim oraz przyczynić się do wzrostu efektywności i jakości funkcjonowania lokalnych organizacji pozarządowych. Zapraszamy 

wszystkie organizacje pozarządowe do współtworzenia nowej strony internetowej, a szczególnie do prezentacji swoich wizytówek.
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