
 

                                                                                                          
 

 

KONSPEKT SZKOLENIA 

3 MODUŁU  SZKOLENIOWEGO: 

„TWORZENIE PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI 

KOMERCYJNYMI I ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ” 

 

realizowanego  przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” projektu „E-

learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” w ramach Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO). 

 

1. Cel warsztatów: 

 Przekazanie wiedzy z zakresu partnerstw i współpracy partnerskiej.  

 Ukazanie specyfiki funkcjonowania społeczności lokalnej w partnerskim 

podejmowaniu przedsięwzieć  i wpływ partnerów na jej  kształtowanie. 

 Kształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole lub/i kierowania nim.  

 Motywowanie sektora pozarządowego do podejmowania inicjatyw na rzecz 

rozwoju społeczności lokalnych. 

 Nabycie umiejętności decydujących o wpływie członków organizacji na zmianę w 

społeczeństwie lokalnym; lider i jego rola w społeczności. 

 Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów interpersonalnych  w partnerstwie. 

 Przekazanie wiedzy na tematwspółpracy partnerskiej , jako aktywnego narzędzia 

służącego podniesieniu wartości, zasobów i możliwości organizacji. 

 Przekazanie informacji praktycznych na temat działalności partnerskiej 

organizacji. 

2. Metody pracy: 

 Systematyczny kontakt e-learningowy z uczestnikami projektu 

 Odpowiedzi na zadawane pytania, poparte praktyką z tematyki funkcjonowania 

partnerstw. 

3. Formy pracy: 

 Praca indywidualna z uczestnikiem projektu na platformie e-learningowej. 

4. Materiały i pomoce dydaktyczne dla uczestników: 

 Materiały tekstowe. 

 Prezentacje dla uczestników projektu nt zagadnień związanych z partnerstwami. 

 Quizy i testy. 

 Graficzne przedstawienie danej informacji. 

5. Tematyka warsztatów: 



 

                                                                                                          
 

 

Lp. 

 

Temat wiodący. 

 

Zagadnienia szczegółowe. 

1.  

 

 

 

Partnerstwa 

1. Co rozumiemy pod pojęciem 

partnerstwo? 

2. Czym jest partnerstwo lokalne? 

a) Definiecje partnerstwa 

lokalnego 

b) Formy funkcjonowania 

partnerstw lokalnych 

3. Środowiska inicjujące 

zawiązanie partnerstwa 

lokalnego; analizy czynników, 

które łączą i dzielą. 

4. Cechy partnerstwa i dobrej 

współpracy. 

5. Korzyści płynące ze wzajemnej 

współpracy. 

6. Bariery współpracy 

uświadomienie znaczenia 

zaufania, komunikacji i 

logistyki powodzenia 

partnerstwa. 

7. Analiza ryzyka partnerstwa- 

określenie problemów 

związanych z utworzeniem i 

funkcjonowaniem partnerstwa. 

8. Rola, znaczenie i sposoby 

kreowania Lidera w 

partnerstwach. 

9. System komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej w 

partnerstwie. 

 

2. Partnerstwa 

międzysektorowe 

(sektor 

pozarządowy,sektor 

publiczny, sektor 

prywatny) 

1. Rodzaje partnerstw; 

podstawy prawne. 

2. Konstruowanie partnerstwa 

lokalnego z wykorzystanie 

lokalnych zasobów; fazy 

nawiązywania współpracy i 

tworzenia partnerstw: 

a) Zasady skutecznej 

współpracy partnerskiej, 

b) Warunki skutecznej 

współpracy partnerskiej 

c) Etapy tworzenia 

partnerstwa lokalnego. 



 

                                                                                                          
 

3. Rola partnerstw 

międzysektorowych w 

realizacji projektów 

wspierajacych rozwój 

lokalny. 

4. Cele partnerstw i 

skuteczność ich realizacji. 

 

3.  

Bariery w funkcjonowaniu 

partnerstwa. 

1. Mocne strony funkcjonowania 

partnerstwa. 

2. Metody i formy zaangażowania 

poszczególnych partnerów, 

celem zacieśnienia współpracy 

partnerskiej ( tj. sektora 

pozarządowego, publicznego i 

prywatnego). 

 

4.  

Kierowanie i zarządzanie 

partnerstwem – rola lidera 

partnerstwa. 

1. Zespół Zarządzający 

Partnerstwa. 

2. Rozumienie roli lidera 

partnerstwa. 

3. Kryteria wyłonienia lidera. 

4. Narzędzia pracy lidera. 

 

5. Funkcjonowanie 

partnerstwa i jego wpływa 

na lokalne środowisko 

społeczno- gospodarcze i 

rynek pracy. 

1. Rozpoznanie rzeczywistych 

potrzeb i problemów 

społeczności lokalnej. 

2. Funkcjonowanie partnerstwa i 

podejmowanie inicjatyw 

skierowanych na dobro 

społeczności lokalnych. 

 

6.  

Przykłady dobrych praktyk. 

1. Przykłady listu intencyjnego. 

2. Umowa partnerska- 

konstruowanie w zależności od 

rodzaju partnerstwa i formy 

podejmowanych inicjatyw 

lokalnych, bądź o zasiegu 

ponadlokalnym. 

3. Przykłady działalności 

partnerstw i ich decyzyjna rola 

w realizowanych inicjatywach. 

4. Partnerstwa i ich rola w 

ubieganiu się o środki zewn. 

5. Wkład 

osobowy/rzeczowy/finansowy 

partnerów w realizowaniu 



 

                                                                                                          
 

wspólnych przedsięwzieć- 

praktyczne przykłady. 

 

 

6. Oczekiwane efekty pracy- uczestnik warsztatów: 

 Ma wiedzę na temat  tworzenia funkcjonowania partnerstw międzysektorowych i 

potrafi współdziałać w grupie. 

 Zna specyfikę funkcjonowania społeczności lokalnych i ma świadomość wpływu 

organizacji na jej kształtowanie, poprzez działania partnerskie. 

 Posiada motywację do samodzielnego decydowania o swoim uczestnictwie w życiu 

społeczności lokalnej. 

 Nabył umiejętności pracy i współdziałania w zespole. 

 Potrafi zachować się asertywnie, konstruktywnie rozwiązywać konflikty i 

negocjować podczas współpracy partnerskiej na rzecz społęczności lokalnych i w 

działaniach ponadlokalnych. 

 Posiada wiedzę na temat rodzajów partnerstw, podstaw prawnych ich tworzenia i 

skuteczności wspólnej, zespołowej pracy trójsektorowej. 

 Nabył wiedzę na temat aktywnych organizacji z umiejętnością jej wykorzystania. 

 Poznał cechy lidera i jego roli. 

 Potrafi samodzielnie sporządzić umowę partnerską z wykorzystaniem mocnych 

stron organizacji. 

 Zna i potrafi przełamywać bariery pojawiające się w pracy partnerskiej.  
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