
PARTNERSTWO LOKALNE  
WSPÓLNIE  

 

Sprawozdanie z real izacji  działań skierowanych do mieszkańców 

Szczecinka w 2017 roku.  

W roku 2017 w działania podejmowane w ramach Partnerstwa Wspólnie zaangażowały  
się następujące instytucje i organizacje pozarządowe: 
 

 Miasto Szczecinek, 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, 
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku, 
 Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku, 
 Fundacja Przystań, 
 Stowarzyszenie Atut, 
 Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet, 
 Fundacja Inicjatywa Społeczna FIS 
 Fundacja „Miłosierdzie i Wiedza” 
 Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom, 
 Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek, 
 Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 Fundacja Jaś i Małgosia,  
 Klub Strzelecki Impuls Szczecinek 
 grupa nieformalna BASTA Inicjatywa na rzecz zwierząt 
 Pracownia Artystyczna MONALI-ART, 
 Grupa nieformalna Bell Canto, 
 TV Gawex,  
 TV Zachód,  
 Tygodnik Temat,  
 iszczecinek.pl, 
 miastozwizja.pl,  
 Dzień Dobry Szczecinek,  
 Głos Koszaliński,  
 Polskie Radio Koszalin.  

 
Działania realizowane w ramach Partnerstwa koordynował pracownik MOPS 

w Szczecinku - animator społeczności lokalnej. Stałym elementem funkcjonowania 
Partnerstwa były cykliczne spotkania robocze oraz spotkania grup zadaniowych. 
W 2017 roku odbyły się 2 robocze spotkania, które miały na celu analizę potrzeb 
zgłaszanych przez mieszkańców, określenie  planowanych działań  oraz podział zadań 
pomiędzy członków Partnerstwa. W ramach realizowanego w 2017 wspólnego projektu 
Partnerstwa odbyło  
się też 10 spotkań warsztatowych z udziałem Partnerów. 

 

OBIERAMY KIERUNEK! 

 
Podczas spotkania  inaugurującego prace Partnerstwa w 2017 r.:  
 
1. Dokonano wyboru głównego obszaru zainteresowania Partnerstwa na najbliższy rok. 

Partnerzy zaakceptowali projekt działań zaproponowany przez przedstawiciela MOPS  
pn. Zakręceni dla Społeczności zakładający wzmocnienie kompetencji szczecineckich 
społeczników w dziedzinie współpracy z mediami i informowania o realizowanych 
działaniach społecznych.  

 



2. Ustalono zakres współpracy Partnerów przy realizacji działań aktywizujących 
mieszkańców  

 Pikniku Integracyjnego zainicjowanego przez Szczecinecką Spółdzielnię 
Mieszkaniową,  

 Projektu pn. Sportowe środy realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowe 
Pomagamy dzieciom,  

 Biegu im. Winanda Osińskiego oraz maratonu organizowanego przez OSiR 
Szczecinek, 

 Działaniach aktywizujących społeczności sąsiedzkie koordynowanych przez 
Fundację Inicjatyw Społecznych FIS. 

3. Zaprezentowano materiały promocyjne z logo Partnerstwa oraz omówiono plan 
promocji obejmujący:  

 aktualizację zakładki na stronie www MOPS w Szczecinku, 
 powstanie „grupy” na portalu Facebook dla usprawnienia bieżącej komunikacji 

partnerów, 
 umieszczenie logo  Partnerstwa na stronach poszczególnych partnerów, 
 zwiększenie kompetencji partnerów w zakresie działań informacyjnych i promocji  

w lokalnych mediach. 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PARTNERSTWIE! 

 

W 2017 roku członkowie Partnerstwa Lokalnego Wspólnie za cel główny obrali  
promocję aktywności społecznej oraz inspirowanie mieszkańców do podejmowania 
działań na rzecz miejskiej wspólnoty.  

Cel ten zamierzano osiągnąć poprzez realizację projektu Zakręceni dla 
Społeczności zakładającego zwiększenie kompetencji lokalnych społeczników w zakresie 
informowania  
o realizowanych działaniach społecznych, współpracy z mediami,  tworzenie stałych relacji 
międzysektorowych (NGO - Media) oraz poprzez inspirowanie społeczników do odważnego  
i twórczego opowiadania o swoich inicjatywach.   

Spośród zaproszonych do uczestnictwa w projekcie redakcji lokalnych mediów 
wszystkie wyraziły chęć poprowadzenia nieodpłatnych warsztatów dla szczecineckich 
społeczników. Na apel pozytywnie odpowiedział także rzecznik Urzędu Miasta oraz 
specjalistka budowania wizerunku i kreowania marki - członkini zarządu  
TV Gawex).  W ramach projektu odbyło się 10 spotkań warsztatowych prowadzonych 
przez wolontariuszy-specjalistów, w trakcie których szczecineccy społecznicy szlifowali 
umiejętności z zakresu nawiązywania relacji i podtrzymywania zainteresowania opinii 
publicznej, tworzenia zaproszeń na wydarzenia, pisania i opowiadania o realizowanych 
projektach oraz wydarzeniach, tworzenia grafik, wykorzystywania zdjęć, oraz budowania 
marki organizacji lub instytucji. Dodatkowo wypracowano bazę danych kontaktowych oraz 
wzory materiałów prasowych dla mediów. W warsztatach uczestniczyło 20 szczecineckich 
społeczników. Spotkania organizował animator społeczności lokalnej MOPS Szczecinek  
a odbywały się one w przyjaznej przestrzeni  Publicznej Biblioteki Miejskiej.  

Głównym wydarzeniem projektu Zakręceni dla społeczności była wystawy zdjęć 
prezentująca działania różnych organizacji instytucji i grup nieformalnych na rzecz 
szczecineckiej społeczności. Otwarcie wystawy nastąpiło 7 grudnia w Sali obrad Rady 
Miasta podczas organizowanej przez Burmistrza Miasta Szczecinek Gali Konkursu 



„Wolontariusz Roku”. Od dnia 8 do 19 grudnia wystawa była ogólnodostępna na dziedzińcu 
Ratusza, a począwszy od roku 2018 prace będą stale eksponowane w MOPS Szczecinek. 

  Prócz realizacji projektu Zakręceni dla Społeczności członkowie Partnerstwa wspierali 
działania aktywizujące mieszkańców oraz wzmacniające więzi sąsiedzkie.  
Jednymi z większych była koordynowana przez MOPS Szczecinek kwesta „Pola Nadziei” 
oraz Bieg im. Winanda Osińskiego, w które na różny sposób angażuje się spora grupa 
Partnerów. W ten priorytet wpisały się również pikniki sąsiedzkie organizowane przez 
Szczecinecką Spółdzielnię Mieszkaniową przy wsparciu Szkoły Podstawowej nr 6 oraz 
Fundację Inicjatyw Społecznych, a także działania sąsiedzkie na terenie Osiedla Marcelin 
organizowane przez Fundację FIS. 
 

Poszczególni partnerzy wspierali również działania związane z animacją czasu 
wolnego. Działo się to między innymi podczas projektu Sportowe środy organizowanego 
przez Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom na terenie osiedla Zachód. Z kolei  
na terenach rekreacyjnych przy Jeziorku Kopernik, gdzie przez całe wakacje odbywały  
się cotygodniowe spotkania animacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Fundusz 
Tratwa Szczecinek. Tu także do organizacji spotkań zapraszano Partnerów. Łącznie odbyło 
się 12 otwartych spotkań związanych z animacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
 

CO DALEJ? 

 
Poprzez zaprezentowane powyżej działania kontynuowany był proces integracji i aktywizacji 
społecznej mieszkańców Szczecinka, który jest celem głównym Partnerstwa Lokalnego 
Wspólnie. Wypracowana strategia spotkań roboczych, współpracy partnerskiej oraz 
partnerskich działań edukacyjnych powoli staje się stałym elementem środowiska osób, 
podmiotów i organizacji działających na rzecz naszej społeczności. Cieszy nas fakt,  
że działania zapoczątkowane w ubiegłych latach są kontynuowane, a podjęte  
w ramach Partnerstwa inicjatywy nadal aktywizują i integrują naszą społeczność. Dobre 
praktyki działań partnerskich coraz częściej wykorzystywane są przez różne podmioty życia 
społecznego a sam model współpracy Partnerstwa Lokalnego Wspólnie nadal się rozwija  
i jest otwarty na nowe inicjatywy. 
 
Przed nami kolejny rok wspólnych spotkań, dyskusji, planów i współpracy w działaniach 
Partnerstwa Lokalnego Wspólnie. 

 
                                          
 
Szczecinek, dnia 22 lutego 2018 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:   Agnieszka Piskozub-Rynkiewicz 

    koordynator działań Partnerstwa Lokalnego Wspólnie  
    MOPS w Szczecinku 

 


