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Kraplewo, 27.10.2011 
 
 
 

POROZUMIENIE  
O WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI INFRASTRUKTURALNYCH 

 WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO 
 

Chcemy współpracować, a nie konkurować. 
 
 
Co robimy 
 
Organizacje infrastrukturalne to organizacje wspierające inne organizacje pozarządowe oraz 
aktywność społeczną mieszkańców województwa poprzez usługi informacyjne, doradcze, 
animacyjne, szkoleniowe, techniczne, finansowe, rzecznicze itp. 
 
Kim jesteśmy 
 
Są to organizacje, federacje i sieci: porozumienie Lokalnych Grup Działania i Lokalnych 
Grup Rybackich, Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego HEROLD, Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, fundusze lokalne, 
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Federacja Organizacji Socjalnych 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  FOSa, Ośrodki Wspierania Inicjatyw Ekonomii 
Społecznej, Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, Sieć Organizacji 
Młodzieżowych ATOMY, Sieć Wolontariat Warmii i Mazur i inne wpisujące się w definicję 
organizacji infrastrukturalnych. 
 
Obszar naszego działania 
 
Jesteśmy zainteresowani wymiarem regionalnym i subregionalnym naszego wsparcia. 
 
Na jakich zasadach współpracujemy 
 
Nasze współdziałanie opieramy na zasadach dobrowolności udziału, partnerstwa, 
solidarności, współodpowiedzialności, autonomii, kompleksowości, efektywności, dbałości o 
jakość usług, otwartości na nowych członków, przejrzystości. 
Nie obowiązuje nas formalne uczestnictwo. 
Akceptujemy zapisy Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych 
 
Koordynacja współpracy  
 
Powołany jest sekretariat wyłoniony w ramach konsensusu spośród organizacji 
infrastrukturalnych przez wszystkie podmioty porozumienia. Nad procesem wyboru czuwa 
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
Każdy z uczestników porozumienia ma prawo zawnioskować o podjęcie działań. 
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Rola Rady Organizacji Pozarządowych i Samorządu Województwa 
 
Prace porozumienia inicjuje Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-
Mazurskiego we współpracy z samorządem województwa. 
 
Nasz główny cel 
 
Naszym głównym celem jest stworzenie efektywnego systemu wsparcia aktywności 
społecznej i sektora pozarządowego w województwie warmińsko-mazurskim. 
 
Cele szczegółowe 
 
- współpraca w zakresie koordynacji działań organizacji infrastrukturalnych w województwie 
i subregionach, 
- podnoszenie jakości i skuteczności naszych usług, 
- oddziaływanie na politykę regionalną oraz rozwiązania systemowe dotyczące aktywności 
społecznej i organizacji pozarządowych 
- ustalanie wspólnych projektów i działań 
- wymiana informacji i doświadczeń  
 
Formy pracy 
 

1. Spotkania – z założeniem, że uczestnicy wysyłają wcześniej organizatorom plany 
działania, diagnozy. Rekomendowane jest, by corocznie gospodarzem tego spotkania 
był inny podmiot we współpracy z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Utworzenie i aktualizacja mapy wsparcia  woj. warmińsko-mazurskiego –  
narzędzie internetowe. 

3. Wymiar subregionalny – cykliczne spotkania infrastruktury na terenie subregionu, 
powiatów, wspólne dokonywanie diagnozy potrzeb na tych obszarach. 

4. Wspólne działania na rzecz obszarów z deficytami wsparcia ngo tzw. „białych 
plam” – zwłaszcza w wymiarze powiatowym, pilotażowo wybór tych obszarów, 
wspólna diagnoza i zaplanowanie ścieżki wsparcia uwzględniającej wykorzystanie 
zasobów poszczególnych organizacji infrastrukturalnych w powiecie i regionie. 

5. Baza danych organizacji wsparcia – baza mailowa oraz dane osób kontaktowych.  
6. Informacja  – rozsyłanie mailowo informacji o działaniach - rekomendacja wspólny 

kalendarz i newsleter regionalny.  
7. LGD  – współpraca LGD i innych organizacji infrastrukturalnych przy realizacji 

wspólnych ofert nakierowanych na konkretną organizację. Celem jest włączenie LGD 
w  większym stopniu w wojewódzki system wsparcia sektora pozarządowego.   

8. Nawiązanie współpracy z Forum Pełnomocników – jako ciałem grupującym 
„dystrybutorów” oferty wsparcia; oraz zapraszanie jego przedstawicieli na spotkania 
infrastruktury.   

9. Wymiana informacji na temat odbiorców wsparcia – w celu eliminacji powielania 
udzielanego wsparcia:  

a. wymiana informacji, wzajemna konsultacja (wariant minimum),   
b. spis organizacji (wariant maksimum) – wspólny dokument Google doc. 

10. Rekrutacja do cyklów szkoleniowych/edukacyjnych – wymiana informacji.  
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11. Promocja standardów usług (zwłaszcza często stosowanych produktów) i promocja 
dobrych praktyk w tym zakresie. Wątpliwe jakościowo usługi zgłaszane będą do 
Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego. 

12. Utworzenie wojewódzkiej bazy ekspertów i trenerów – korzystanie przede 
wszystkim z zasobów wojewódzkich. 

13. Organizacja staży, wizyt studyjnych pracowników, wolontariuszy w 
organizacjach infrastrukturalnych  

14. Zorganizowanie forum dyskusyjnego z dostępem wskazanych osób z organizacji 
infrastrukturalnych. 

15. Współpraca przy przekierowywaniu klientów, uzupełnianiu oferty wsparcia. 
16. Wspólne konsultowanie dokumentów programowych, strategii.  
17. Przekazywanie sobie dobrych praktyk, rozwiązań, usług. 
18. Organizacja spotkań branżowych (np. spotkania OWIESów) – opracowywanie 

wspólnych stanowisk, rozwiązań, inicjatyw. 
19. Działanie w oparciu o analizę danego środowiska – jego potrzeb, zasobów, 

kluczowych osób 
20. Organizacja wspólnych wydarzeń, koordynacja terminów wydarzeń 

organizowanych indywidualnie  
21. Gromadzenie różnego rodzaju materiałów, publikacji, opracowań, badań itp., 

udostępnianie na stronie www.wim.ngo.pl  
22. Dokonywanie corocznej ewaluacji porozumienia  

 
Dokument opracowany przez:  
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