
Budowanie partnerstw lokalnych 

W grupie siła. Ta zasada dotyczy także – a może przede wszystkim – partnerstw lokalnych 
zawiązywanych w celu rozwiązania określonego problemu, które dostrzegany jest na 
poziomie lokalnym. Połączenie wiedzy, doświadczenia a także zasobów różnych podmiotów 
pozwala na to, aby w pełni dostrzec złożoność występującego problemu oraz zaproponować 
kompleksowe a nawet innowacyjne sposoby jego rozwiązania. Czy jedna organizacja lub 
instytucja jest w stanie sama temu podołać? Zazwyczaj padnie tutaj odpowiedź negatywna. 
Każda organizacja/instytucja posiada bowiem swoje ograniczenia, które wynikają z 
obowiązujących przepisów prawnych, ograniczeń finansowych czy specyfiki działalności. 
Zwróć jednak uwagę na to, że to co stanowi dla Ciebie czy Twojej organizacji/instytucji 
poważne ograniczenie może być równocześnie ważnym zasobem innego podmiotu lokalnego. 
  
Poniżej znajdziesz założenia, którymi należy się kierować w procesie budowania partnerstwa 
lokalnego. Miej jednak na uwadze, że utworzenie partnerstwa lokalnego to dopiero połowa 
sukcesu. Utrzymanie sprawnie funkcjonującego partnerstwa to również proces, na który 
składają się określone obowiązki i działania. 
 
Etapy budowania partnerstwa lokalnego 
 
Rada 1: Wstępnie określ problem 
 
Zanim przystąpisz do procesu zapraszania do współpracy innych lokalnych organizacji czy 
instytucji musisz mieć dość dużą jasność, jakim konkretnym problemem społecznym chcesz 
się zająć. Nic bardziej nie zniechęca do współpracy niż niejasne oczekiwania czy brak wizji 
współpracy. Zbierz zatem niezbędne informacje odzwierciedlające skalę oraz charakter 
dostrzeganego przez Ciebie zjawiska, z których chcesz się zmierzyć. Pod uwagę weź także 
zagrożenia czy negatywne konsekwencje wynikające z braku podjęcia środków zaradczych. 
Niewątpliwie pomocne będą na tym etapie także informacje dotyczące dotychczas 
stosowanych rozwiązań, a także ich mocne i słabe strony. Obiektywnie i rzetelnie zebrane 
informacje do podstawa do dalszych rozmów z potencjalnymi partnerami. 
Ten etap działań bardzo często jest podejmowany przez liderów lokalnych/liderki lokalne. 
Nie musi to jednak oznaczać, że Ty czy Twoja organizacja będziecie liderem partnerstwa. 
Lider partnerstwa może się wyłonić na późniejszych etapach budowania partnerstwa 
lokalnego. 
 
Rada 2: Dokonaj analizy otoczenia lokalnego 
 
Partnerstwo lokalne to nie jest sieć przypadkowych organizacji lokalnych, ale przemyślana i 
strategiczna współpraca tych podmiotów, które wspólnie mogą znacznie więcej wnieść w 
rozwiązanie określonego problemu społecznego, niż działając w pojedynkę. W sposób 
krytyczny oceń potencjał poszczególnych podmiotów lokalnych, które mogą być zaproszone 
do współpracy w ramach partnerstwa lokalnego. W jaki sposób można dokonać tej oceny? 
Wystarczająca może się okazać analiza SWOT, która określa mocne i słabe strony 
poszczególnych organizacji/instytucji, a także szanse i zagrożenia wynikające ze współpracy 
z nimi. Ważne, aby brane były pod uwagę te podmioty, które mają istotny wpływ na 
położenie osób, do których będzie adresowane wsparcie. 
 
 
 



Rada 3: Pozyskaj partnerów 
 
Pozyskanie organizacji/instytucji do współpracy do proces wymagające odpowiedniego 
przygotowania z Twojej strony. Pamiętaj, że to Ty jesteś stroną zapraszającą innych do 
partnerstwa, zatem to na Tobie spoczywa obowiązek profesjonalnego przygotowania się do 
spotkania. Koniecznie uporządkuj zebrane wcześniej przez Ciebie informacje. Nie ma 
potrzeby, aby każdemu z partnerów przedstawiać wszystkie dane. Skup się na tych, które 
mogą być szczególnie istotne czy ciekawe dla danej organizacji/instytucji. Kluczem do 
owocnej współpracy jest dostrzeganie potencjalnych korzyści z niej wynikających. Postaraj 
się zatem przygotować listę korzyści, jakie poszczególne organizacje/instytucje będą mieć z 
tytułu przystąpienia do współpracy. Te korzyści muszą być „szyte na miarę”, tj. odpowiadać 
specyfice działalności danej organizacji/instytucji, a także brać pod uwagę warunki w jakich 
ona działa (np. prawne, organizacyjne, kadrowe czy finansowe). Nie przejmuj się, jeśli 
podczas spotkań zadawane będą Ci trudne pytania, a nawet negowana sensowność czy 
celowość współpracy. Może się tutaj okazać, ze część organizacji/instytucji nie będzie 
zainteresowana bliższą współpracą. Zazwyczaj jednak to co postrzegać możesz jako opór 
będzie formą otwartego dzielenia się z Tobą wątpliwościami i obawami związanymi z samym 
partnerstwem lokalnym. Musisz być osobą przygotowaną do konfrontacji z taką postawą. 
Niewątpliwie pomocne będzie tutaj przygotowanie przed spotkaniem listy potencjalnych 
trudnych pytań czy wątpliwości, na które równocześnie przygotujesz sobie odpowiedzi 
 
Rada 4: Wspólnie z partnerami określ problem lokalny 
 
Po zakończeniu serii spotkań z różnymi organizacjami/instytucjami zapraszanymi do 
współpracy w ramach partnerstwa lokalnego, zainicjuj wspólne spotkanie. Podczas tego 
spotkania – lub serii spotkań – postarajcie się wspólnie doprecyzować problem, którym 
chcecie się zająć w ramach partnerstwa lokalnego. Może okazać się tutaj konieczne 
wypracowanie wspólnych definicji czy obszarów składających się na Wasz problem. Nie bój 
się zachęcać partnerów do wskazywania, jakie konkretne korzyści chcą osiągnąć w wyniku 
współpracy partnerskiej. To, że takie oczekiwania są –  jest czymś oczywistym. Im szybciej 
szczerze je nazwiecie, tym prościej będzie Wam realizować wspólne działania w taki sposób, 
aby każda ze stron odczuwała realną satysfakcję z tej współpracy. 
 
Rada 5: Określ kierunek zmian 
 
Partnerstwo lokalne przyczyniać się ma do rozwiązania określonego problemu lokalnego. 
Koniecznie zadbaj o to, aby w sposób jasny i czytelny określić kierunek działań, które mają 
być zrealizowane w  ramach tej współpracy. Zalecane jest, aby część działań miała charakter 
krótkoterminowy (do realizacji praktycznie od zaraz), część z kolei miała charakter 
długoterminowy (do realizacji w przeciągu najbliższych lat). Nie wolno tutaj pominąć kwestii 
monitoringu działalności partnerstwa lokalnego. W  tym celu należy określić narzędzia oraz 
procedury, w oparciu o które oceniana będzie efektywność i skuteczność partnerstwa, jak 
również określić częstotliwość tego pomiaru. Nierozłącznym elementem monitoringu 
powinna być także ocena zadowolenia z tej współpracy przez poszczególne 
organizacje/instytucje należące do partnerstwa. 
 
Rada 6: Określ rol ę partnerów 
 
Każda organizacja/instytucja przystępująca do współpracy powinna mieć jasno określoną 
rolę, jaką pełnić będzie w partnerstwie. Co więcej, warto tutaj wskazać bardzo konkretne 



zadania do realizacji, terminy ich realizacji oraz zasoby niezbędne do wykorzystania. Tylko 
wówczas poszczególne podmioty będą mieć jasność do czego są zobowiązane w ramach 
partnerstwa lokalnego. Współpraca w partnerstwie może mieć charakter nieformalny, jak i 
bardziej sformalizowany. To drugie rozwiązanie może być pomocne w egzekwowaniu od 
poszczególnych partnerów zaangażowania. Z drugiej jednak strony w przypadku małych 
społeczności lokalnych wystarczająca może się okazać mniej sformalizowana forma 
współpracy pomiędzy osobami, które i tak dobrze się znają. To do Ciebie należy decyzja, 
które z tych rozwiązań posiada więcej zalet w przypadku Twojego partnerstwa lokalnego. 
 
Rada 7: Określ zasady obowiązujące w ramach partnerskiej współpracy 
 
Bez względu na to czy zdecydujesz się na sformalizowany czy mniej formy charakter 
współpracy, koniecznie określ zasady obowiązujące w ramach partnerstwa. Nie ma znaczenia 
jakie organizacje/instytucje są reprezentowane w partnerstwie – podstawowa zasada to 
równość wszystkich partnerów wobec siebie. Ta zasada równości przejawiać się powinna 
między innymi wspólnym planowaniem i podejmowanie decyzji, a następnie wspólnym 
wdrażaniem działań. Do zasad współpracy należą także zasady określające sposób 
komunikacji pomiędzy partnerami, rozliczania się ze zrealizowanych zadań czy nawet 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ustalenie tych zasad na samym początku współpracy 
znacznie usprawni funkcjonowanie partnerstwa, a także pozwoli reagować z wyprzedzeniem 
na trudne sytuacje, z którymi będzie się musiało zmierzyć partnerstwo. 
 


