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 2016 roku.
W roku 2016 w działania podejmowane w ramach Partnerstwa „Wspólnie”
zaangażowanych były następujące instytucje i organizacje pozarządowe:
 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.
W działania Partnerskie w 2016 roku włączył się również tygodnik Szczecinecki Temat.
Działania realizowane w ramach Partnerstwa koordynuje pracownik MOPS
w Szczecinku - animator społeczności lokalnej. Stałym elementem funkcjonowania
Partnerstwa są cykliczne spotkania robocze oraz spotkania grup zadaniowych. W 2016 roku
odbyły się 4 takie spotkania, które miały na celu analizę potrzeb zgłaszanych przez
mieszkańców, określenie planowanych działań oraz podział zadań pomiędzy członków
Partnerstwa.
OBIERAMY KIERUNEK!
Podczas spotkania inaugurującego prace Partnerstwa w 2016 r. zaprezentowano
materiały promocyjne z logo Partnerstwa oraz omówiono plan promocji obejmujący:
 powstanie zakładki na stronie www MOPS w Szczecinku,
 powstanie fanpage na portalu społecznościowym Facebook,
 umieszczenie loga na stronach partnerów,
 działania informacyjne w lokalnych mediach.
Dokonano również
wyboru obszarów prac Partnerstwa na najbliższy rok.
Przychylność zyskał projekt pn. Aktywny senior zainicjowany przez dziennikarza Tygodnika
szczecineckiego Temat Panią Magdalenę Szkudlarek zakładający aktywizacje środowiska
szczecineckich seniorów. Ustalono też zakres współpracy przy realizacji działań
aktywizujących mieszkańców realizowanych w ramach Pikniku Integracyjnego
zainicjowanego przez Szczecinecką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz projektu pn. Sportowe
środy realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy dzieciom.
DZIAŁAMY!
W 2016 roku działania Partnerstwa Lokalnego Wspólnie miały na celu zwiększenie
aktywności mieszkańców w tym seniorów, integrację mieszkańców, poprawę relacji
sąsiedzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu . Aby te cele osiągnąć:
1. Podjęto działania aktywizujące szczecineckich seniorów realizując Projektu
Aktywny Senior
Celem Projektu była aktywizacja środowiska osób 60+. Poprzez organizację warsztatów
międzypokoleniowych włączano seniorów w działania na rzecz dzieci i młodzieży
i społeczności lokalnej. Realizacja projektu była okazją do promowania postaw

zmieniających stereotypowy wizerunek seniora powodujący deprecjonowanie roli, jaką
w społeczeństwie odgrywają osoby w podeszłym wieku.
W ramach projektu odbyło się 6 spotkań integracyjno - warsztatowych z udziałem
seniorów oraz powstał cykl artykułów prasowych, reportaży i materiałów wideo
promujących aktywną postawę seniorów oraz dokumentujących działania projektowe.
2. Wspierano działania aktywizujące mieszkańców
Członkowie Partnerstwa wsparli organizację działań aktywizujących mieszkańców oraz
wzmacniających więzi sąsiedzkie. Podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego przez
szkołę Podstawową nr 6, Radę Osiedla Słowiańska-Łódzka oraz Szczecinecką Spółdzielnię
Mieszkaniową animowano organizacje czasu i przestrzeni sąsiedzkiej przeprowadzając
warsztaty rękodzieła i zabawy integracyjne z uczestnikami spotkania. W spotkaniu wzięło
udział ok. 150 osób. Animacja czasu wolnego to również obszar, który wspierano podczas
akcji Sportowe środy organizowane przez Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom.
W miesiącu lipcu odbyły się 4 otwarte spotkania dla dzieci i młodzieży.
3. Działania edukacyjne członków Partnerstwa
Dwunastu członków Partnerstwa miało okazję podnieść kompetencje z zakresu
aktywizowania społeczności lokalnej uczestnicząc w wizycie studyjnej pn. Biblioteka Miejska
jako miejsce aktywizowania Społeczności Lokalnej w Słupsku. Uczestnicy wizyty poznali
działalność słupskiej Biblioteki w współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz wymienili
doświadczenia z zakresu:
 współpracy partnerskiej,
 realizowanych projektów społecznych,
 badania potrzeb społecznych.
CO DALEJ?
Działania podejmowane w ramach Partnerstwa dobrze przyjmowane są w społeczności
lokalnej. Obserwujemy, że mieszkańcy nie tylko są biernymi uczestnikami wydarzeń ale też
coraz chętniej angażują się w ich organizację. Dobre praktyki działań partnerskich
wykorzystywane są przez różne podmioty życia społecznego a model partnerskiej
współpracy nadal się rozwija. To motywuje do dalszej pracy!
Przed nami więc kolejne spotkanie Partnerstwa Lokalnego Wspólnie, na którym
czeka nas twórcza burza mózgów i planowane tegorocznych działań 
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