
 

 

      

PRACOWNIA DOBRA 

WSPÓLNEGO 
czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej 

społeczności? 
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CO TO TAKIEGO „PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO”? 
 

 

Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne 

Partnerstwa PAFW. We współpracy z PAFW przygotowaliśmy specjalną ścieżkę dla 

członków partnerstw, które brały udział w I. i II. edycji programu. Dzięki Pracowni Dobra 

Wspólnego będą mogli kontynuować swoje działania i rozpowszechniać ideę partnerstw na 

rzecz dobra wspólnego w nowych społecznościach.  

 

 

 

SKĄD POMYSŁ? 

 

 

Od 2009 roku w 30 gminach w całej Polsce powstało 15 partnerstw na rzecz dobra 

wspólnego. W ramach partnerskich projektów w małych społecznościach współpracowało 

ponad 200 różnych lokalnych organizacji i instytucji, osób prywatnych i firm. Dzięki tej 

współpracy w wielu miejscach udało się wypracować nowe sposoby na animowanie 

społeczności lokalnych i uczenia odpowiedzialności za dobro wspólne.  

 

Pracownia Dobra Wspólnego służy upowszechnieniu i udoskonaleniu sposobów na 

budowanie dobra wspólnego. Chcemy nie tylko, by dorobek programu Lokalne Partnerstwa 

PAFW nie przepadł, ale by przede wszystkim przyczynił się do tego, by idea dobra 

wspólnego zmieniła sposób myślenia o projektach społecznych w Polsce. Dlatego 

proponujemy uczestnikom programu dalszą pracę nad animowaniem społeczności 

lokalnych z wykorzystaniem koncepcji dobra wspólnego. 

 

 

DLA KOGO JEST PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? 

 

Pracownia Dobra Wspólnego to projekt skierowany do uczestników I. II. edycji programu 

Lokalne Partnerstwa PAFW. Lista organizacji, instytucji i osób zaproszonych do PDW jest 

zamknięta i zawiera tylko uczestników Programu. Do udziału w PDW zaproszeni są wszyscy 

spośród nich, którzy zdecydują się brać aktywny udział w współtworzeniu Pracowni i ściśle 

współpracować z ARFP i PAFW. Udział w PDW wiąże się z zaangażowaniem na rzecz 

doskonalenia metody animacji opartej o dobro wspólne. Pracownia Dobra Wspólnego jest 

dla tych, którzy nie boją się wyzwań, chcą się rozwijać jako animatorzy i trenerzy i nie 

ograniczają się do myślenia projektowego „tu i teraz”. 
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CZYM ZAJMUJE SIĘ PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? 

 

 

Podstawowym zadaniem Pracowni Dobra Wspólnego (PDW) jest rozwój oraz 

upowszechnianie współpracy społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, opartej na 

wspólnej odpowiedzialności, a także utrzymanie trwałości struktur dotychczas zawiązanych 

partnerstw. Tej misji ma służyć powstanie społeczności Animatorów, którzy wypracowują 

narzędzia, animują społeczności, promują nowoczesne podejście do dobra wspólnego.  

 

NA JAKICH ZASAD BĘDZIEMY WSPÓŁPRACOWAĆ W RAMACH PRACOWNI 

DOBRA WSPÓLNEGO? 

 

 

 Pracownia Dobra Wspólnego jest nieformalną, dobrowolną platformą współpracy 

członków lokalnych partnerstw PAFW i ekspertów wspieraną przez przedstawicieli 

PAFW i ARFP. 

 

 Działalność PDW ma charakter niekomercyjny i służy realizacji jej misji i celów. 

 

 Podstawą działania PDW jest upowszechnianie wiedzy i doświadczeń mieszczących 

się w misji Pracowni i dążenie do podnoszenia kompetencji jej uczestników. 

 

 Decyzje dotyczące działań Pracowni podejmowane będą wspólnie przez jej 

uczestników w konsultacji z ekspertami, przedstawicielami PAFW i ARFP. 
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CO OFERUJEMY W RAMACH PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO? 

 

Pracownia Dobra Wspólnego składa się z trzech komponentów: 

 

 

 

 

 

1) Biblioteka Dobra Wspólnego  

 

tworzona na bieżąco, stanowi zbiór zdigitalizowanych kompleksowych materiałów 

dotyczących dobra wspólnego, animacji i partnerstwa lokalnego, w tym: publikacje 

eksperckie (profesjonalne materiały, informacje, artykuły, wyniki analiz i badań), baza 

kampanii społecznych, dotyczących dobra wspólnego oraz baza zdjęć i filmów, konkretnych 

przykładów dobra wspólnego. Ze względu na to, że Biblioteka będzie tworzona przez 

Animatorów Dobra Wspólnego, zbiór zostanie wzbogacony o publikacje i narzędzia przez 

nich wypracowane. Biblioteka w całości będzie udostępniana na stronie programu 

www.lokalnepartnerstwa.org.pl. Informacje o zasobach dostępnych w ramach Biblioteki 

będą umieszczane w newsletterze programu Lokalne Partnerstwa PAFW. 

 

 

 

2) Warsztat Dobra Wspólnego  

 

obejmujący dwa elementy: wizyty studyjne oraz konkurs grantowy. 

 

 Wizyty studyjne, które dadzą możliwość: 

BIBLIOTEKA 
DOBRA 

WSPÓLNEGO 

WARSZTAT 
DOBRA 

WSPÓLNEGO 

SPOŁECZNOŚĆ 
ANIMATORÓW 

NA RZECZ 
DOBRA 

WSPÓLNEGO 

http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/
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 zapoznania się z wybranymi przykładami budowania i funkcjonowania 

partnerstw lokalnych, także spoza programu,  

 wymiany doświadczeń i poznania nowatorskich rozwiązań w działaniu 

partnerstwa. 

W ramach Pracowni Dobra Wspólnego w 2013 roku odbędzie się 5 wizyt studyjnych, w 

każdej z nich weźmie udział ok. 10 osób z trzech różnych partnerstw.  

 

 Konkurs grantowy Animator Dobra Wspólnego przeprowadzony wśród uczestników, 

mający na celu wypracowanie i wdrożenie narzędzi animacji społeczności lokalnych. 

ARFP proponuje następujący zakres tematyczny dla projektów realizowanych w 

ramach konkursu:  

 

 

1) animacja społeczności lokalnych;  

2) budowanie partnerstwa lokalnego;  

3) animacja wolontariuszy do działań na rzecz dobra wspólnego; 

4) komunikowanie o dobru wspólnym na poziomie lokalnym; 

5) fundraising na rzecz dobra wspólnego.  

 

Projekty te zostaną zrealizowane w gminach liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Dzięki nim 

zostaną wypracowane narzędzia animacji lokalnych społeczności, takie jak scenariusze 

zajęć/warsztatów, prezentacje przygotowane w oparciu o nowe technologie, gry. 

Maksymalna wysokość grantu wyniesie 5 000 zł. Wnioski do Konkursu należy zgłaszać do 8 

kwietnia 2013 roku. 

 

 

3) Tworzenie Społeczności Animatorów na rzecz Dobra 

Wspólnego 
 

czyli platformy współpracy Animatorów, w ramach której możliwa będzie wymiana 

myśli, opinii, wiedzy i doświadczeń Animatorów. Komunikacja w ramach Społeczności 

oparta będzie przede wszystkim o nowe technologie: 
 

 grupa na portalu Facebook, wirtualna przestrzeń komunikacji między animatorami, 

 blog poświęcony animacji na rzecz dobra wspólnego (prowadzony przez ARFP 

poprzez stronę www), 

 zakładka na stronie internetowej www.lokalnepartnerstwa.org.pl, zawierająca 

między innymi materiały dla alumnów programu, informacje o konferencjach, 
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szkoleniach, warsztatach, seminariach, które mogą być przydatne w pracy 

animatorów. 

Jesienią 2013 roku odbędzie się spotkanie dla animatorów, podczas którego uczestnicy 

zaproponują swoje pomysły na dalszą działalność Pracowni Dobra Wspólnego. Jednym z 

początkowych etapów tworzenia Społeczności Animatorów na Rzecz Dobra Wspólnego 

będzie spotkanie uczestników PDW – Seminarium Dobra Wspólnego w lutym 2013 roku w 

Chotyni. 

 

JAKI JEST HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PRACOWNI DOBRA 

WSPÓLNEGO W 2013 ROKU? 

 

 

 

  

22-23 lutego 2013  Seminarium Dobra Wspólnego 

8 kwietnia termin zgłaszania wniosków do konkursu 

grantowego 

1 maja – 30 września wizyty studyjne 

1 maja – 30 września realizacja projektów w ramach konkursu 

grantowego 

Listopad 2013 spotkanie podsumowujące pilotaż Pracowni 

Dobra Wspólnego 

 

 

Przez cały okres trwania pilotażowej edycji PDW, będzie tworzona Biblioteka Dobra 

Wspólnego, będą trwały konsultacje z ekspertami, będzie funkcjonować grupa na Facebooku 

oraz blog poświęcony dobru wspólnemu. 
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JAK ZOSTAĆ ANIMATOREM DOBRA WSPÓLNEGO? 

 

 

 

 

 

Krok 1: 

Wziąć udział w konkursie grantowym Animator Dobra Wspólnego i wypracować autorskie 

narzędzie animacji na rzecz dobra wspólnego. 

Projekty zrealizowane w ramach konkursu mają na celu wypracowanie narzędzia animacji 

lokalnych społeczności, takie jak scenariusze zajęć/warsztatów, prezentacje przygotowane w 

oparciu o nowe technologie, gry. Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w Regulaminie 

Konkursu Grantowego Animator Dobra Wspólnego na stronie WWW.lokalne 

partnerstwa.org.pl.  

 

 

Krok 2: 

Brać aktywny udział w powiększaniu zbioru Biblioteki Dobra Wspólnego. 

Zbiór Biblioteki Dobra Wspólnego jest dostępny na stronie lokalnepartnerstwa.org.pl. 

Animatorzy Dobra Wspólnego mają za zadanie zebrać i przesłać do ARFP materiały, które 

następnie, po konsultacji z ekspertami, ARFP umieszcza w Bibliotece. Biblioteka udostępnia 

swoje zasoby wszystkim zainteresowanym, służy inspiracji w poszukiwaniu narzędzi 

budowania dobra wspólnego oraz daje przestrzeń na to, by pochwalić się dobrem wspólnym, 

które udało się zbudować.  

 

 

Krok 3:  

Wziąć udział w wizycie studyjnej dla Animatorów organizowanej przez ARFP. 

Wizyty odbędą się w 5 miejscach w Polsce, są w całości organizowane przez ARFP. Dzięki 

wizytom Animatorzy mają szansę zobaczyć funkcjonowanie różnych modeli partnerstw na 

rzecz dobra wspólnego w praktyce.  

 

KROK 1 

•Wziąć udział w 
konkursie 
grantowym 
Animator Dobra 
Wspólnego i 
wypracować 
autorskie narzędzie 
animacji na rzecz 
dobra wspólnego. 

KROK 2 

•Brać aktywny 
udział w 
powiększaniu 
zbioru Biblioteki 
Dobra Wspólnego. 

KROK 3 

•Wziąć udział w 
wizycie studyjnej 
dla Animatorów 
organizowanej 
przez ARFP. 
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JAKIE SĄ KORZYŚCI Z WZIĘCIA UDZIAŁU W PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO? 

 

 

Podstawową korzyścią, wynikającą z przystąpienia do Pracowni Dobra Wspólnego, będzie 

przynależność do prestiżowej sieci Animatorów Dobra Wspólnego. Osoby zaangażowane w 

tę inicjatywę będą rozwijały swoje kompetencje potrzebne na rynku szkoleń i doradztwa w 

zakresie budowania partnerstw, animacji społeczności lokalnych, współpracy 

międzysektorowej oraz będą budować swoją przewagę konkurencyjną jako trenerów, 

szkoleniowców, ekspertów, a także wzmacniać renomę organizacji z którymi współpracują.   

 

 

ROZWÓJ WIEDZY: 

 dostęp do materiałów przydatnych do szkoleń i prezentacji, publikacji i materiałów 

zgromadzonych w Bibliotece, narzędzi opracowanych w ramach Pracowni Dobra 

Wspólnego, 

 źródło inspiracji, dostęp do najnowszych idei i rozwiązań w sferze dobra wspólnego, 

animacji społecznej i partnerstwa lokalnego, 

 wsparcie eksperckie, pomoc przy analizowaniu problemów i potrzeb społeczności 

lokalnej. 

 

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI: 

 doskonalenie metod animacji społecznej oraz współpracy w ramach lokalnych 

partnerstw, 

 możliwość tworzenia i testowania nowych metod i technik animacji partnerstwa 

lokalnego oraz narzędzi szkoleniowych i edukacyjnych, 

 indywidualny rozwój liderów i animatorów lokalnych. 

 

ROZWÓJ RELACJI: 

 integrowanie, sieciowanie alumnów programu wokół idei dobra wspólnego skupionych 

wokół Społeczności, wymiana doświadczeń, myśli, wiedzy i umiejętności, 

 możliwość zdobywania nowych kontaktów i inspiracji w zakresie animacji i partnerstwa, 

 budowanie prestiżu i zaufania. 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

Informacji na temat Pracowni Dobra Wspólnego udziela zespół programu Lokalne Partnerstwa PAFW: 

Dorota Stronkowska, dorota.stronkowska@filantropia.org.pl, tel. (22) 622 01 22, wew. 24; 

Ewa Dmochowska, ewa.dmochowska@filantropia.org.pl, tel. (22) 622 01 22, wew. 16; 

Aneta Kapel, aneta.kapel@filantropia.org.pl, tel. (22) 622 01 22, wew. 29. 

mailto:dorota.stronkowska@filantropia.org.pl
mailto:ewa.dmochowska@filantropia.org.pl
mailto:aneta.kapel@filantropia.org.pl

