KARTA WSPÓŁPRACY
WARSZAWSKA SIEĆ PARTNERSTW LOKALNYCH (WSPL)

Idea Partnerstw Lokalnych
Partnerstwa lokalne to idea sieciowego rozwoju w oparciu o lokalne zasoby. To rozwój
społeczności na większym terenie niż sąsiedztwo, np. na osiedlu lub dzielnicy. Partnerstwo
jest szeroką koalicją, która wykorzystuje lokalne potencjały, tworząc synergię wspierającą
rozwój danego terenu. Kluczową wartością jest wielosektorowych i różnorodność
uczestników - ludzi, instytucji, organizacji czy firm. Niektóre partnerstwa podpisują
deklaracje partnerskie, inne wolą działać nieformalnie w oparciu o wspólne zasady i plany.
Jednak samo Partnerstwo lokalne to za mało, aby społeczności lokalne prężnie się rozwijały.
Potrzebne jest spełnienie kilku warunków, w tym:
 Posiadanie animatora społecznego, który wspólnie z zespołem koordynacyjnym
będzie dbał o organizację, planowanie i rozwój oraz aktywizował mieszkańców;
 Tworzenie projektów w oparciu o lokalne potrzeby włączające mieszkańców do
współdziałania;
 Stworzenie efektywnego systemu komunikacji ze społecznością;
 Zapewnienie wsparcie ze strony władz samorządowych w tym również wsparcia
finansowego;
 Udostępnienie przestrzeni publicznej, dla działań partnerskich i obywatelskich –
najlepiej jakaś forma „domu sąsiedzkiego” lub miejsca aktywności lokalnej;
 Współdziałanie różnych podmiotów w ramach partnerstwa lokalnego.
Dopiero zintegrowanie tych wszystkich elementów daję szansę na wszechstronny rozwój
danego miejsca.

Zasięg działania
Partnerstwa w Warszawie rozwijają się dynamicznie od 2008 r. i wspierają rozwój społeczny
Ochoty, Mokotowa, Śródmieścia, Żoliborza, Targówka, Woli, Włoch, Wawra. Obecnie, w
2017 r. działa 16 lokalnych sieci współpracy, tworzących wspólnie Warszawską Sieć
Partnerstw Lokalnych. Oprócz partnerstw lokalnych tworzone są też partnerstwa branżowe m.in. od 2012 r. bardzo efektywnie działa partnerstwo tematyczne Warszawskie Forum
Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Rola BORIS
Stowarzyszenie BORIS intensywnie wspiera rozwój Warszawskiej Sieci Partnerstw poprzez
animację partnerstw, organizację szkoleń, spotkań edukacyjnych, konsultacji, seminariów i
stronę warszawalokalnie.waw.pl w ramach miejskiego projektu „Warszawa Lokalnie”.

Co daje udział w WSPL
Partnerstwa lokalne wypracowują swoje strategie, metody i narzędzia działania. Budują
niezwykłą historię lokalnych sieci współpracy. To bogactwo doświadczeń, uczenia się na
błędach, dobrych praktyk, ciekawych rozwiązań daje szansę na budowanie w Warszawie
prawdziwej kultury współpracy i wzajemnego uczenia się. Dlatego będąc w WSPL można
skorzystać poprzez:
 Wzajemnie poznanie i czerpanie inspiracji z poszczególnych partnerstw (sposoby
rozwiązywania problemów, kwestie techniczne, pomysły na działanie);
 Wymianę doświadczeń, zasobów (niematerialnych) oraz kontaktów do osób, firm,
usługodawców pomocnych w działaniach partnerskich;
 Możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego: seminaria, szkolenia, wsparcie
animatorów, superwizja, konsultacje;
 Wizyty studyjne, spotkania - zapoznanie się z aktywnościami na danym terenie;
 Wsparcie i integracja ludzi i podmiotów z WSPL.

Wyzwania i zadania dla WSPL
 Promowanie koncepcji partnerstw lokalnych, kultury współpracy oraz sieciowego
rozwoju lokalnego;
 Włączanie we współpracę różnych podmiotów dbając o różnorodność i
wielosektorowość (np. biznes) oraz angażowanie mieszkańców;
 Wypracowywanie stanowiska oraz zabieranie głosu wokół ważnych dla WSPL spraw,
w tym tworzenia sieci i partnerstw, mechanizmów wsparcia mieszkańców w
pobudzaniu ich aktywności, rozwoju lokalnego;
 Zwiększanie świadomości nt. współpracy, partnerstw, sieciowania, rozwoju
społeczności wśród mieszkańców, urzędników, przedsiębiorców, liderów NGO czy
aktywistów miejskich.

Struktura
WSPL może tworzyć zespoły robocze do poszczególnych zagadnień, które są wybierane na
ogólnych spotkaniach WSPL lub powstają ad hoc w zależności od potrzeby.

Logo WSPL
WSPL posiada swoje logo. Partnerstwa wykorzystują logo WSPL.

