PARTNERSTWO LOKALNE
WSPÓLNIE
S p r aw o z d a ni e z r ea l i z a c j i d zi a ł a ń s k i e r ow a n yc h d o m i e sz k a ń c ów
Szczecinka w 2015 roku.
W okresie od stycznia do grudnia 2015 w funkcjonowanie Partnerstwa „Wspólnie”,
zaangażowanych było 6 instytucji i 6 organizacje pozarządowych:
 Miasto Szczecinek,
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
 Stowarzyszenie Sportowe „Pomagamy Dzieciom”,
 Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek,
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku,
 Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku,
 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Szczecinku,
 Gimnazjum nr 3 w Szczecinku,
 Fundacja Przystań,
 Stowarzyszenie Atut.
 Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych,
 Fundacja Inicjatywa Społeczna FIS.
Za koordynację działań prowadzonych w ramach Partnerstwa odpowiada pracownik
MOPS w Szczecinku - animator społeczności lokalnej. Stałym elementem funkcjonowania
Partnerstwa są cykliczne spotkania robocze. Służą one analizie potrzeb zgłaszanych przez
mieszkańców, wypracowaniu głównych założeń, planowanych działań i podziału zadań
pomiędzy członków Partnerstwa. W 2015 roku odbyły się 4 takie spotkania.
OBIERAMY KIERUNEK!
W 2015 r. pierwsze spotkanie Partnerstwa odbyło się w marcu i zostało poświęcone
omówieniu i przyjęciu działań, które były realizowane w ubiegłym roku.
Ustalono,
że działaniami integracyjnymi objęci będą mieszkańcy osiedla przy ul. Jeziornej, gdzie
funkcjonuje Biblioteka Miejska. Uznano, że Biblioteka to doskonałe miejsce do promowania
aktywności społecznej. Miejsce, z którego mogą korzystać mieszkańcy najbliższej okolicy
w różnym wieku. Biblioteka to również przestrzeń, w którym mieszkańcy mogą dzielić się
swoimi pasjami oraz współtworzyć jej ofertę. Uznano, że działania podejmowane na osiedlu
przy udziale pracowników Biblioteki sprzyjać będą wzrostowi integracji mieszkańców
i wzmacnianiu więzi sąsiedzkich.
W rezultacie przyjęto, iż w 2015 r. działania Partnerstwa „Wspólnie” będą realizowane
na rzecz integracji mieszkańców okolic Biblioteki Miejskiej w Szczecinku przy ul. Jeziornej
i promowania Biblioteki jako miejsca aktywności lokalnej.
DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PARTNERSTWA
Integracja mieszkańców, poprawa relacji sąsiedzkich, wzrost aktywności
mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to cele działań prowadzonych
przez członków Partnerstwa Lokalnego Wspólnie w 2015 roku.
Aby te cele osiągnąć przeprowadzono:
1) działania aktywizujące mieszkańców osiedla przy ul. Jeziornej
Działania te prowadzone było bezpośrednio na osiedlu i obejmowały:
 zaproszenie mieszkańców do udziału w organizacji spotkania integracyjnego.
W sierpniu 2015 r. do mieszkańców ul. Jeziornej, Kościuszki, Koszalińskiej dotarły
ulotki zapraszające ich do włączenia się w organizację spotkania sąsiedzkiego.
W efekcie w organizację spotkania sąsiedzkiego zaangażowało się 2 mieszkańców.

 przeprowadzenie Pikniku Sąsiedzkiego z Biblioteką z udziałem mieszkańców. Piknik
został zorganizowany przez uczestników Partnerstwa we wrześniu 2015 roku.
W trakcie spotkania mogliśmy obejrzeć spektakl teatralny pt. Jaś i Małgosia
przygotowany przez dzieci z Osiedla Marcelin. Odbyły się wspólne tańce
integracyjne, przeprowadzono gry i zabawy dla dzieci oraz warsztaty rękodzieła.
Zaangażowani w organizacje mieszkańcy przybliżyli uczestnikom kulturę i obyczaje
Indian. W pikniku uczestniczyło ok. 60 osób.
2) działania edukacyjne na rzecz mieszkańców.
W Bibliotece Miejskiej przy ul. Jeziornej, w dniu 15 października 2015 r. zorganizowano
warsztaty dla mieszkańców Szczecinka pn. Pierwszy krok do współpracy czyli jak
organizować lokalną społeczność. W trakcie 2 godzinnych warsztatów 12-to osobowa grupa
mieszkańców nabyła wiedzę z zakresu pozyskiwania partnerów w realizacji działań czy
projektów. Uczestnicy zajęć zapoznali się też z praktycznymi narzędziami służącymi do
analizy środowiska lokalnego. Spotkanie było również okazją do integracji lokalnego
środowiska, wymiany doświadczeń i inspirujących rozmów. Warsztaty zorganizowali
i przeprowadzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
EFEKTY I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Poprzez zaprezentowane powyżej działania kontynuowany był proces integracji
i aktywizacji społecznej mieszkańców Szczecinka, który jest celem głównym Partnerstwa
Lokalnego Wspólnie.
W efekcie przeprowadzonych działań Biblioteka Miejska pozyskała nowe osoby
do współpracy oraz wznowiła spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki Plastusiowy
Pamiętnik. Aktywna, zintegrowana grupa mieszkańców, która wyłoniła się z uczestników
wcześniejszego spotkania warsztatowego, chcąc zwiększyć swoją wiedzę z zakresu
fundraisingu i współpracy z darczyńcami wzięła udział w kolejnym spotkaniu szkoleniowym
organizowanym przez OWES Wałcz.
W listopadzie 2015 roku odbyło się spotkanie członków Partnerstwa,
na którym podsumowano zrealizowane zadania. Ustalono, że istnieje potrzeba kontynuacji
działań integrujących społeczność lokalną, w miejscach, gdzie ten proces został rozpoczęty.
Ponadto ustalono, że przyszłoroczne działania będą miały na celu wzmocnienie wizerunku
Partnerstwa Lokalnego w społeczności lokalnej jako płaszczyzny do badania potrzeb
mieszkańców i współpracy międzysektorowej. W tym celu planowana jest wspólna kampania
promocyjna. Pierwszym krokiem jest opracowanie i przyjęcie logo Partnerstwa, które już
teraz mamy okazję Państwu zaprezentować!

Szczecinek, dnia 16 lutego 2016 r.
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