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Zespół ds. Współpracy  

Województwa Zachodniopomorskiego 

z Organizacjami Pozarządowymi 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 

Urząd Marszałkowski  

 

 

Szanowni Państwo,  

Zarząd Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, który zrzesza obecnie ponad  

90 organizacji pozarządowych, działających w obszarze: edukacji, kultury, niwelowania bezrobocia, opieki  

nad osobami z niepełnosprawnością, czy też aktywizacji seniorów, pragnie dołączyć się do dyskusji na temat 

PROGRAMU na 2017 rok Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi. 

Z naszych doświadczeń wynika potrzeba tworzenia wszechstronnej płaszczyzny współpracy organizacji 

pozarządowych i organów administracji publicznej. „Strategia Rozwoju Sieci ZaFOS na lata 2015-2020” określa 

budowanie kooperującej sieci organizacji pozarządowych. Już od 2 lat buduje zespół regionalnych 

Ambasadorów, którzy są rzecznikami i łącznikami pomiędzy przedstawicielami NGO  

a Pełnomocnikami ds. Współpracy z NGO w samorządach lokalnych. Tę formę działań warto zintensyfikować,  

a nawet usankcjonować prawnie, także na szczeblu gminnym, by kontynuować  

to przetestowane już podejście. Wymianie informacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć mogą służyć 

spotkania Ambasadorów z Pełnomocnikami ds. NGO z całego województwa (co najmniej 2 spotkania rocznie). 

Takie oddolne funkcjonowanie łączników musi być wsparte stałym, systematycznym, finansowaniem 

w wysokości 50 000 zł  rocznie. 

Ponadto proponujemy nadanie priorytetowego charakteru działaniom łączącym organizacje, czyli 

wzmacniających partnerstwa. Kluczowe jest systematyczne uczenie wzajemnego wspierania się organizacji  

o podobnych celach działalności w aktywnościach, które prowadzą na rzecz poszczególnych grup odbioru.  

Warto też nieustannie promować wymianę dobrych praktyk pomiędzy regionami bardziej rozwiniętymi  

w zakresie aktywizacji i pomocy społecznej, a obszarami, na których aktywności pro-społeczne są słabsze. 

Obserwując i uczestnicząc w działaniach realizowanych w poszczególnych powiatach zauważamy,  

że rośnie w społeczeństwie naszego regionu podział międzypokoleniowy. Przyczynia się on  

do znaczącej utraty potencjału tkwiącego w synergii poszczególnych grup wiekowych. Coraz rzadziej młodzi 

kooperują ze starszymi, a starsi korzystają z pomocy młodych. To ważny i mocno zaniedbany aspekt obecnych 

prac społecznych. Warto uwzględnić go w przyszłorocznych planach współpracy  

z organizacjami pozarządowymi.  
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Kolejnym elementem, z którym przychodzi się Polsce, więc i regionowi, mierzyć po raz pierwszy 

to napływ obcokrajowców do pracy w Polsce. Zjawisko to będzie się intensyfikować, to pewne. Dlatego 

działania społeczne muszą dotyczyć także uczenia nas Polaków funkcjonowania wobec wzmożonego napływu 

imigrantów. Ważne jest uczenie różnic kulturowych i wskazywanie na skutki całego wachlarza postaw,  

jaki mamy do wyboru w kontakcie z obcokrajowcami.   

W odniesieniu do zagadnień finansowych postulujemy o dofinansowanie wkładów własnych organizacji, które 

ubiegają się o realizację ciekawych projektów ze środków zewnętrznych, mając trudności z wykazaniem się 

wystarczającym własnym budżetowaniem. 

Wielkim wyzwaniem przyszłorocznego PROGRAMU działań byłoby wspieranie takich projektów, które mogłyby 

być stale kontynuowane w miejsce akcyjnych działań, które niepowtarzane stają się jednorazowym, znikomym 

w skutkach działaniem.  

Puentując, niezmiennie wszystkim organizacjom społecznym wciąż potrzeba wiedzy i umiejętności 

promocyjnych. Nawet najlepiej zrealizowany projekt jeśli nienagłośniony, nie istnieje w przestrzeni społecznej.  

 

Z życzeniami owocnych prac, 

Z deklaracją wszelkiej otwartości na współpracę konsultacyjną, 

Z poważaniem, 

 

 

W imieniu Zarządu ZaFOS 

 

Dorota Kamecka 

Wiceprezes 

 

Ewa Giza 

Członek Zarządu 

 

 

 

 


