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Lokalne partnerstwa z udziałem podmiotów 

zatrudnienia socjalnego ważnym elementem 

rozwiązywania problemów społecznych w 

samorządach



Czym jest partnerstwo lokalne?



Partnerstwo lokalne to:

platforma współpracy pomiędzy różnorodnymi 

partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, 

trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz 

środków planują, projektują, wdrażają i realizują 

określone działania i inicjatywy, których celem jest rozwój 

lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego                     

i budowa tożsamości lokalnej wśród członków 

danej społeczności. 



Model współpracy partnerskiej wyrósł z historii



Prawne podstawy rozwoju partnerstwa lokalnego           
w Polsce

1989 - powstają w miarę niezależne organizacje i względna autonomia 
funkcjonowania instytucji samorządowych

Pierwszym sygnałem wprowadzającym możliwość partnerskiej współpracy 
podmiotów społecznych był zapis w Ustawie o pomocy społecznej z 1990 r., 
w którym wskazano na istotne znaczenie organizacji pozarządowych.

W art. 1. pkt. 2 zapisano: „Pomoc społeczną organizują organy administracji 
rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami 
społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 
wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 
fizycznymi i prawnymi”. 



Prawne podstawy rozwoju partnerstwa lokalnego           
w Polsce

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 2004 r.- wprowadza 
termin „partnerstwo”:
„Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i 
samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie 
partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 
Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi 
oraz osobami fizycznymi i prawnymi” (art. 2, pkt. 2). 

Ustawa z dnia z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2017 
poz. 573) opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 17 marca 2017 
r. weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.





XXI w. 

- rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz jego kapitału  

społecznego,

-partycypacja społeczna,  

- NGO, w tym podmioty zatrudnienia socjalnego stają się  

istotnym elementem życia społecznego współczesnych 

państw demokratycznych.    



Państwo 

opiekuńcze:

-bezpieczeństwo etatów 

(niezmienność kariery 

zawodowej)

-gwarancja państwa do 

edukacji, ochrony zdrowia, 

płacy minimalnej, emerytury

-bezwarunkowe transfery 

socjalne

Państwo 

pracowników 

(workfare state):

-bezpieczeństwo zatrudnienia 

(zmienna kariera zawodowa)

-gwarancja państwa w 

dostępie do edukacji, ochrony 

zdrowia, płacy minimalnej, 

emerytury

-transfery socjalne 

(wymagania obustronne „coś 

za coś”)

Społeczeństwo 

opiekuńcze 

(welfare society):

-delegowanie zadań, usług 

(zasada pomocniczości)

-Współpraca różnych instytucji 

w zakresie pomocy dla osób 

potrzebujących (z.partnerstwa)

-Solidarność pokoleń 

(odwoływanie się do historii)



Partnerstwa 

publiczno-

prywatne

tworzone przez 

jednostkę administracji 

z przedstawicielem 

sektora komercyjnego

Partnerstwa 

publiczno-

prywatno-

społeczne

tworzone przez 

jednostkę administracji 

z przedstawicielem 

sektora komercyjnego 

oraz trzeciego sektora

Partnerstwa 

publiczno-

społeczne 

tworzone przez 

jednostkę administracji 

z przedstawicielem 

trzeciego sektora

Typy partnerstw

Według kryterium kategorii partnerów nawiązujących współpracę, 
można wyróżnić:



Partnerstwo trójsektorowe 

Sektor

publiczny

Sektor

biznesu

Sektor

pozarządowy

Partnerstwo 

trójsektorowe

(międzysektorowe)



Niezwykle istotne jest zapewnienie udziału w pracach 

partnerstwa zarówno przedstawicielom społeczności 

lokalnych, organizacji społecznych, podmiotów 

zatrudnienia socjalnego, biznesu jak i lokalnego 

samorządu. 

Jest to zgodne z zasadą społecznej partycypacji                  

w podejmowaniu decyzji dotyczących danej 

społeczności, która ma świadomość wpływu na ważne 

dla siebie sprawy. 

Każdy z partnerów jest równy i żaden nie może zostać 

zredukowany jedynie do roli wykonawcy decyzji innego. 



Sukces Partnerstwa 

związany jest z przestrzeganiem następujących 
zasad:

 równości praw,

 dobrowolności uczestnictwa,

 wspólnego rozwiązywania problemów = 
zaangażowaniu Partnerów

oraz

 otwartości na rozszerzenie Partnerstwa,

 konsekwencji w realizacji działań,

 uczciwości i wzajemnego zaufania.



Sukces Partnerstwa

 Partnerstwo nie zastępuje władzy lokalnej, ale z nią

współpracuje

 Partnerstwo umożliwia w większym niż dotychczas

stopniu zaabsorbowanie środków z funduszy

strukturalnych, szczególnie EFS

 Partnerstwo uaktywnia obywateli w procesie zmian –

wpływ na środowisko działania biznesu, rozwój

przedsiębiorczości obywateli, integracji środowiska

dla podejmowania działań lokalnych.



Rodzaje partnerstw lokalnych:

Partnerstwo projektowe 

(wykonawcze)

Partnerstwo lokalne 

(koordynujące)
•powołane jest odrębną umową partnerską, 

zawartą na potrzeby realizacji konkretnego 

projektu,

•relacja partnerska jest krótkotrwała i ściśle 

zadaniowa

•partnerstwo projektowe ulega rozwiązaniu po 

zakończeniu działań 

•Partnerzy współpracują ze sobą w sposób 

systematyczny i trwały, a ich współpraca nie 

ogranicza się tylko do realizacji konkretnych 

projektów

•Partnerzy mogą tworzyć partnerstwa 

projektowe przeznaczone dla potrzeb realizacji 

konkretnych projektów, które jednak 

funkcjonują w ramach większej całości zwanej 

partnerstwem lokalnym. 

•nie jest możliwe, aby wszyscy Partnerzy 

współpracowali równocześnie w realizacji 

konkretnego działania 

•Partnerstwo lokalne trwa po zakończeniu 

projektu, realizując kolejne zadania 



Potencjalni Partnerzy

Ważne jest,by byli to Partnerzy zainteresowani rzeczywistą i efektywną

– a nie tylko deklaratywną i efektowną współpracą. 



Skojarzenia 

Administracja



Model współpracy JST-NGO



Praca nad Modelem

Grupy 
robocze 

Komitetu 
Ekspertów

Grupy Wymiany 
Doświadczeń 
prowadzonych 
przez Związek 
Miast Polskich 

„Okrągłe 
stoły”

Fora 
Pełnomocników 

Spotkania lokalne 
FAOW



Czym jest Model ? 

Systemowe podejście do współpracy  
samorządu z organizacjami pozarządowymi  



Kto jest odbiorcą Modelu?

Poziom krajowy:

organy administracji 
państwowej 

Poziom lokalny:

jednostki samorządu terytorialnego,

lokalne organizacje pozarządowe, 

podmioty zatrudnienia socjalnego



Zasady współpracy

Zasada 
pomocniczości

Zasada 
partnerstwa 

Zasada 
suwerenności 
stron

Zasada 
efektywności

Zasada jawności

Zasada uczciwej 
konkurencji 

Płaszczyzna 
współpracy

Obszary 
współpracy

Zasada 
pomocniczości

Zasada 
partnerstwa 

Zasada 
suwerenności 
stron

Zasada 
efektywności

Zasada 
jawności

Zasada 
uczciwej 
konkurencji 

Obszary 
współpracy

Zasada 
równości szans

Zasada 
równości szans





http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Produkty,38.html



Dobre praktyki w tworzeniu 

partnerstw lokalnych







Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne



Model współpracy międzysektorowej LPPS



Pozyskiwanie środków finansowych

Pozyskiwanie źródeł finansowania na realizację 

zadań wynikających z celów Partnerstwa. 

W okresie od 2011- 2017- pozyskano ponad 11 mln zł 

w ramach wspólnych projektów partnerskich.







Inkubator innowacji społecznych w obszarze 

przechodzenia 

z systemu edukacji na rynek pracy

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci/







Słabe strony w partnerstwach:

 80 % konfliktów, które powstają w trakcie realizacji 

wspólnych przedsięwzięć wynika z błędów w komunikacji;

 duża część problemów ma swoje źródło w niedokładnym 

zrozumieniu koncepcji działań przez poszczególnych 

partnerów w trakcie realizacji wspólnych zadań;

 partnerstwo bywa traktowane jako podwykonawstwo-

niechęć do dzielenia się ryzykiem, postawa roszczeniowa           

w sytuacjach kryzysowych;

 różnice w kontekstach kultury organizacyjnej pomiędzy 

instytucjami wchodzącymi w skład partnerstwa- czas na 

„uczenie się siebie nawzajem”;

 im lepsze relacje pomiędzy partnerami tym mniej problemów                  

i większa skuteczność w realizacji zadań partnerstwa





Dlaczego warto ?











Niezwłocznie zbadano i wyjaśniono, czy znalezione niemowlę jest 

produktem naszej firmy i czy przy jego produkcji brali udział pracownicy 

tejże firmy 

Wyniki : 

Po trwających cztery tygodnie badaniach stwierdzono, że niemowlę                

w żadnym razie nie może być produktem badanej firmy. 

Uzasadnienie : 

W naszej firmie nigdy nic nie zostało zrobione z własnej inicjatywy;

W naszej firmie nigdy dwie osoby nie pracowały wspólnie z takim 

zaangażowaniem;

W naszej firmie nie zrobiono nigdy czegoś, co by miało ręce i nogi;

W naszej firmie nie było jeszcze przypadku, by coś było gotowe już po             

9 miesiącach.

W naszej firmie znaleziono niemowlę !!!

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/UNC/UNC217/lato-zlamanie-pies_~u23984331.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.pl/UNC217/u23984331/&usg=__Bj2rIfVwOhulhEm4IAUwU8UQ9ag=&h=301&w=300&sz=26&hl=pl&start=240&um=1&itbs=1&tbnid=P4h1U3K6t3uOGM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dclip%2Bart%26start%3D234%26um%3D1%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26rlz%3D1W1ACPW_plPL367%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/UNC/UNC217/lato-zlamanie-pies_~u23984331.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.pl/UNC217/u23984331/&usg=__Bj2rIfVwOhulhEm4IAUwU8UQ9ag=&h=301&w=300&sz=26&hl=pl&start=240&um=1&itbs=1&tbnid=P4h1U3K6t3uOGM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dclip%2Bart%26start%3D234%26um%3D1%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26rlz%3D1W1ACPW_plPL367%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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