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Raport  ze spotkania integracyjno-warsztatowego 

dla organizacji pozarządowych powiatu dzierżoniowskiego 

pn. „Igrce u Podnóża Gór Sowich”, 

które odbyło się w dniu 9.06.2017 r. w Bielawie

W dniu 9.06.2017 r. odbyło się trzecie spotkanie integracyjne organizacji  pozarządowych

powiatu  dzierżoniowskiego  zorganizowane  przez  Starostwo  Powiatowe  w Dzierżoniowie,  Urząd

Miejski  w  Bielawie  oraz  Stowarzyszenie  św.  Agnieszki  Razem  na  Rzecz  Rozwoju  Społeczności

Lokalnej. Szereg organizacji było partnerami przedsięwzięcia. W sumie na spotkanie zgłosiło się ok.

200 przedstawici70 organizacji pozarządowych. Spotkanie odbyło się w konwencji średniowiecznej.

Większość   uczestników  spotkania  dostosowała  się  do  założonej  konwencji,  można  więc  było

spotkać  wiele  mieszczek,  wojów,  rycerzy  i średniowiecznych  dam,  co  nadało  spotkaniu

niepowtarzalny charakter.

Samo spotkanie podzielono na kilka części. Część oficjalna, na którą złożyło się powitanie

wszystkich obecnych uczestników spotkania, spektakl przygotowany przez Towarzystwo Miłośników

Niemczy i Ziemi Niemczańskiej pt.: „Jak obroniliśmy gród – Niemcza 1017”. Spektakl, oprócz tego,

że uświetnił spotkanie był jednocześnie swoistym zaproszeniem na obchody „Milenium Wielkiej

Obrony Niemczy”, w organizację którego zaangażowane jest  między innymi Starostwo Powiatowe

w Dzierżoniowie  i wiele podmiotów pozarządowych.  Odbył się także pokaz tańca  w wykonaniu

przedstawicieli  Stowarzyszenia  „Razem dla  Wsi”  z  Owiesna.  Do tańca udało  się  zaprosić  wielu

uczestników  spotkania.   Cennym  elementem  spotkania  było  wspólne  zdjęcie  wszystkich

uczestników spotkania.  Na koniec części  oficjalnej  odbył  się  wykład dr  Iwony Macek dotyczący

wartości jaką jest współpraca  pt „Współpraca oznacza MY”.

Drugą  częścią  spotkania  były  warsztaty  integracyjne  przygotowane  przez  organizatorów,

a prowadzone przez p. Bożenę Wójcicką reprezentanta Lokalnego Inkubatora NGO w Ząbkowicach

Śląskich.  Do warsztatów zaproszeni  zostali  wszyscy uczestnicy spotkania.  Utworzono kilkanaście
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grup  złożonych  z  przedstawicieli  różnych  organizacji  (odbyło  się  losowanie  bardzo  sprawnie

przeprowadzone  przez  prowadzących  warsztaty).  Każda  z  grup  miała  wziąć  udział  w  kilku

punktowanych  konkurencjach  dopasowanych  do  konwencji  średniowiecznej  spotkania  np.

strzelanie z łuku.  Widać było jak członkowie poszczególnych grup, którzy do tej pory nie znali się

lub znali  się słabo,  nawiązują bliższe relacje,  zmuszeni do tego koniecznością współpracy przy

realizacji  poszczególnych  zadań.  Stworzono  grupę  składającą  się  z  przedstawicieli  władz

samorządowych powiatu, ale też dołączali oni do poszczególnych drużyn, co wyraźnie podobało się

uczestnikom  spotkania.  Ci, którzy  nie  uczestniczyli  w  rywalizacji  drużyn  rozmawiali  ze  sobą,

odbywało się wiele takich rozmów,  uczestnicy poznawali się i wymieniali doświadczeniami. Wydaje

się,  że  ta  część  spotkania   była  jego najważniejszą  częścią.  Nawiązane znajomości  i   wymiana

doświadczeń  to  bez  wątpienia  cenne  źródło  inspiracji  dla  dalszej  pracy  na  rzecz  społeczności

lokalnych. Temu procesowi integracji sprzyjała przestrzeń, w jakiej odbyło się spotkanie.  Obiekt

Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie, który gościł uczestników spotkania, to z jednej strony dość

duża  przestrzeń,  ale  sposób  jej  zagospodarowania  sprzyja  ciągłemu  kontaktowi  z  innymi

uczestnikami  spotkania.   W trakcie  trwania  rywalizacji  drużyn,  integracji  sprzyjał  także  sposób

prowadzenia imprezy przez „wodzireja”, czy  też konferansjera. Dzięki niemu wszyscy uczestnicy na

bieżąco mogli śledzić zawody i nawet jeśli sami nie uczestniczyli w nich mogli czuć się ich częścią.

Trzecia  część  spotkania  to  podsumowanie  rywalizacji  drużyn  i  podsumowanie  całego

spotkania oraz uczta przygotowana przez  organizacje pozarządowe. Uczta zaczęła się już w trakcie

trwania  rywalizacji,  ale  to  jedynie  sprzyjało  integracji.   W  trakcie  podsumowania  rywalizacji

nagrodzono najlepsze drużyny, podziękowano uczestnikom i  organizatorom spotkania.

Całe spotkanie przebiegło sprawnie. Uczestnicy byli  przez większość czasu angażowani w

różnego  rodzaju  poczynania.  Dobrze  zorganizowana  przestrzeń  i  sprawna  i profesjonalna

konferansjerka nie pozwalała na  nudę czy wyobcowanie.  Wartością dodaną był  także aktywny

udział  przedstawicieli  powiatowych i  gminnych  władz  samorządowych  we  wszystkich  formach

zabawy, w rozmowach, we wspólnym poczęstunku.

Wydaje  się,  że  cel  stawiany  tego  typu  spotkaniom  integracyjnym  został  osiągnięty.
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Nawiązano wiele nowych kontaktów i odnowiono kontakty wcześniej nawiązane. Spotkanie, choć

trwało tylko kilka godzin było bardzo energetyczne. Nie było w trakcie jego trwania momentów,

kiedy uczestnicy nie mieliby co robić. Krótki czas spotkania oceniam jako jego walor. Wzięli w nim

udział ludzie na co dzień bardzo zajęci, godzący pracę zawodową z pracą społeczną, czyli ludzie

ceniący swój czas.

Bardzo  istotną  kwestią  wydaje  się  aktywny  udział  przedstawicieli  władz  lokalnych  we

wszystkim,  co  działo  się   w  trakcie  spotkania.  Członkowie  organizacji  bardzo  to  doceniali.

W rozmowach  z  przedstawicielami  organizacji  bardzo  często  pojawiały  się  opinie  o  tym,

że samorząd docenia to co robią,  że można liczyć na pomoc, że jest  z kim rozmawiać, że  wiele

inicjatyw nie udałoby się bez wsparcia władz samorządowych. To cenny kapitał zaufania, o który

trzeba bardzo dbać i rozwijać.

Spotkania integracyjne to jedna z form integracji sektora pozarządowego.  Każda tego typu

inicjatywa jest  cenna.  Polski  sektor pozarządowy cechuje się  niezwykle rozwiniętym poczuciem

niezależności. To może blokować nawiązywanie współpracy między organizacjami pozarządowymi.

Ponieważ  większość  polskich  organizacji  nie  dysponuje  własnym kapitałem lub  ten  kapitał  jest

niewielki często rezygnują z pomysłów i projektów, których właśnie ze względu na brak zasobów

finansowych nie są w stanie zrealizować. Słabe organizacje nie są też w stanie zbudować na tyle

silnego  III  sektora,  by  mógł  on  się  stać  rzeczywistym  partnerem  dla  administracji  publicznej.

Wydaje  się,  że  partnerstwo  między  organizacjami  a samorządem  powiatu  dzierżoniowskiego

układa się  dobrze,  niemniej  jednak być  może  warto zadbać o to,  by wzmocnić  relacje  między

samymi  organizacjami.  Organizacje  pozarządowe  dysponują  wielkim  potencjałem,  przede

wszystkim  wiedzą,  umiejętnościami  i doświadczeniem  swoich  członków.   Mają  z  reguły  dobre

rozeznanie  w  potrzebach  grup  społecznych,  z  których  się  wywodzą.  Są  w  stanie  uruchamiać

aktywność mieszkańców. Mogą być bardzo dobrym partnerem w realizacji tych zadań samorządu,

które  wymagają   dobrego  rozeznania   w  potrzebach  społecznych.  Trzeba  jednak  pamiętać,  że

reprezentują  zwykle  partykularne  interesy  wąskich  grup  społecznych  i  rolą  samorządu  jest

wskazywanie  takich  kierunków  działań,  które  byłyby  ważne  i  doceniane  także  przez  innych
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członków społeczności. 

Rekomendacje dotyczące organizacji następnych spotkań integracyjnych:

1. Należy  kontynuować  tradycję  corocznych  spotkań  organizacji  pozarządowych  z terenu

powiatu dzierżoniowskiego w podobnej konwencji, jak odbywało się to do tej pory.

2. Proponuję oprócz zabaw integracyjnych wprowadzić krótkie warsztaty dotyczące analizy lub

dyskusji  nad  jakimś   ważnym  problemem,  który  może  dotyczyć   działania  organizacji

pozarządowych lub  ważną kwestią dla społeczności lokalnych. 

Warsztaty  takie  miałyby  też  walor  integracyjny  –  braliby  w  nich  udział  przedstawiciele

różnych  organizacji,  a  efekty  pracy  grup  warsztatowych  byłyby  w  trakcie  spotkania

prezentowane  tak  by  inni  uczestnicy  mogliby  się  z  nimi  zapoznać.  Takie  warsztaty,

prowadzone  przez  stosownych  trenerów,  mogłyby  być  co  roku  poświęcane  wybranej

problematyce np. sportu, kultury, rozwoju być może nawiązującej do wybranej konwencji

spotkania.  Uczestnicy warsztatów, mogliby być wybierani spośród uczestników spotkania

lub poprzez wcześniejsze zapisy czy zaproszenia.

3. Prace  rozpoczęte  na  spotkaniu  integracyjnym  mogłyby  być  kontynuowane  w  formie

zespołów roboczych, konsultacji czy innych form integracyjnych. Rozwiązywanie problemu

jest  dobrym sposobem  budowania współpracy.

4.  Być może można byłoby wykorzystać takie spotkania do prezentacji pomysłów organizacji i

ich  potrzeb  w  tym  zakresie.  Mogłaby  to  być  na  przykład  tablica,  na  której  organizacje

wywieszałyby ogłoszenie wg wcześniej przyjętego wzoru (np. mamy następujący pomysł i

potrzebujemy  takiej to pomocy lub współpracy od innych organizacji pozarządowych).

Rekomendacje dotyczące problemów współpracy:

1. Ważnym problemem wydaje się pogłębienie współpracy w kilku aspektach. (1) Współpracy

samorządu z organizacjami, która wydaje się dobra ale być może można więcej organizacji
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wciągnąć  do  współpracy.  Być  może  warto  dotrzeć  do  tych  organizacji,  które  z  różnych

powodów  nie  korzystają  np.  ze  wsparcia  samorządów  i nie  współpracują  z  innymi

organizacjami.  Często  przyczyną  może  być  brak  wiedzy  o możliwościach  współpracy  lub

obaw  członków  takich  organizacji,  że  zostaną  źle  potraktowani  przez  urzędników   lub

członków  innych  organizacji.  (2)  współpracy  miedzy  organizacjami  pozarządowymi  –

tu istotnym elementem może być inicjowanie wspólnych działań dotyczących wybranego

obszaru (np. rozwoju, kultury, sportu itd.). Inicjatorem może być samorząd w porozumieniu

z kilkoma organizacjami pozarządowymi i np. przedstawicielami lokalnego biznesu. Rozwój

współpracy międzysektorowej (Jst-NGO-biznes) z reguły przynosi dobre efekty.

2. Dobrym sposobem pogłębiania współpracy we wszystkich aspektach  jest  organizowanie

cyklicznych spotkań (takich jak „Igrce u Podnóża Gór Sowich”).  Część z nich powinna mieć

charakter  merytoryczny  (konsultacje,  warsztaty,  szkolenia)  oraz  powinna  angażować

przedstawicieli biznesu czy też przedstawicieli społeczności lokalnej. Może to zaowocować

prawdziwym dialogiem dotyczącym np. kształtowania lokalnych polityk publicznych.

Przygotowała:

Dr Iwona Macek

Zakład Badań nad Samorządnością Terytorialną 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Czerwiec 2017 r.

Partnerzy:

- Sudeckie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia „Szansa”

- Stowarzyszenie Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

- Stowarzyszenie „Razem dla Wsi”

- Stowarzyszenie Gór Sowich „Pasjonat”

- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE
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- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Dzierżoniowie

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dzierżoniowie

- Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

- Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej

- Stowarzyszenie Tolkienowskie „Wieża”

- Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie
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