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Strategia działania Partnerstwa Tematycznego Dobro Wspólne Lokalnie 

10 października 2016 

 

1. Kim jesteśmy? 

Partnerstwo Tematyczne Dobro Wspólne Lokalnie to dobrowolne porozumienie 

organizacji pozarządowych, które wspólnie chcą realizować określoną poniżej misję 

Partnerstwa. Porozumienie zostało zawarte we wrześniu 2016 roku i działa w ramach 

Strategicznej Mapy Drogowej Sektora Obywatelskiego III Sektor dla Polski. Mapa jest 

wspólnie wypracowaną i przyjętą przez środowisko polskich organizacji pozarządowych 

strategią określającą najważniejsze cele i kierunki działań organizacji obywatelskich dla 

dobra Polski i Polaków. Partnerstwo Dobro Wspólnie Lokalnie zamierza przyczyniać się do 

osiągania celów Strategicznej Mapy Drogowej w ramach dwóch kierunków działań 

określonych w Mapie: 

 działania na rzecz budowania lokalnych tożsamości i wzmacniania postaw pro-

obywatelskich oraz odpowiedzialności za dobro wspólne, 

 działania na rzecz angażowania społeczności lokalnej w rozwiązywanie problemów, w 

tym upowszechniania lokalnej filantropii. 

Partnerstwo powołane zostało 22 września 2016 roku po ponad 6 miesiącach przygotowań. 

Członkami założycielami Partnerstwa są organizacje pozarządowe, które od lat działają na 

rzecz rozwoju społeczności lokalnych: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Biłgorajski 

Fundusz Lokalny, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacja im. Stefana Batorego , 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Wspomagania Wsi, Nidzicka 

Fundacja Rozwoju NIDA, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz 

Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. 

Partnerstwo jest otwarte na inne organizacje, które będą chciały przyłączyć się do wspólnych 

działań. 
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2. Nasza misja i sposoby jej realizacji 

Misją Partnerstwa jest działanie na rzecz rozwoju obywatelskich społeczności lokalnych, 

opartych na idei dobra wspólnego i solidarności, potrafiących rozwiązywać swoje problemy 

w oparciu o aktywność mieszkańców współpracujących z samorządem i przedsiębiorcami. 

Realizacji misji służą indywidualne i wspólne działania członków Partnerstwa, w 

szczególności w sferze edukacji obywatelskiej, sprawności działania organizacji 

obywatelskich czy też współpracy obywateli z samorządami lokalnymi. 

 

3. Jak rozumiemy dobro wspólne? 

Wspólnym mianownikiem naszych działań jest dobro wspólne. Dobro wspólne jest 

tworzone przez członków lokalnej społeczności i służy każdemu jej mieszkańcowi. Mogą być 

to wspólne wartości, które łączą mieszkańców, na przykład poczucie lokalnej tożsamości czy 

też solidarności. Dobrem wspólnym mogą być także zasoby naturalne: lasy, pola, jeziora, 

góry, powietrze, którym wszyscy oddychamy czy też sami mieszkańcy społeczności lokalnej, 

dzieci, młodzież, seniorzy. Dobrem wspólnym może być również to, co jest wytworem 

ludzkich umysłów i rąk: place, ulice, budynki, parki czy też instytucje: urząd gminy, 

biblioteka, basen czy dom kultury. 

To, czy coś jest dobrem wspólnym czy też nie zależy od dwóch przesłanek. Po pierwsze, 

niezależnie od tego, czy chodzi o rzecz materialną czy niematerialną, dobro wspólne musi 

spełniać następujące warunki: 

 każdy może tworzyć dobro wspólne, dzięki czemu jest ono pełniejsze i bardziej 

zróżnicowane, 

 każdy powinien dbać o dobro wspólne, po to, by inni mogli z niego korzystać teraz i 

w przyszłości, 

 każdy może korzystać z dobra wspólnego, aby lepiej zaspokajać swoje potrzeby. 

Drugi warunek niezbędny do uznania czegoś za dobro wspólne, to uświadomienie sobie tego 

dobra przez społeczność lokalną. 

Troska społeczności o dobro wspólne to z jednej strony przejaw jej siły, z drugiej droga do 

powodzenia i dobrobytu. Dobro wspólne to znakomita podstawa do: 
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 aktywizowania mieszkańców, którzy dzięki działaniu na rzecz dobra wspólnego i 

korzystaniu z niego będą mogli podnosić komfort życia, 

 budowaniu relacji międzyludzkich i wzajemnego zaufania, 

 współpracy ludzi, organizacji i instytucji na rzecz rozwoju społeczności. 

 

4. Co chcemy robić? 

Chcemy przede wszystkim upowszechniać ideę dobra wspólnego i wyjaśniać jej znaczenie w 

rozwoju społeczności lokalnych. Służyć temu będą publikacje, publiczne dyskusje i inne 

formy przekazywania informacji o dobru wspólnym i jego znaczeniu. 

Będziemy także wspierać działania rzecznicze służące stworzeniu przyjaznych warunków 

prawno-instytucjonalnych dla rozwoju społeczności lokalnych opartym o dobro wspólne. 

Zainteresowanym społecznościom lokalnym, samorządom i organizacjom obywatelskim, 

oferujemy także dostęp do informacji i naszych zasobów, szkolenia, doradztwo, coaching, 

wsparcie analityczne, wymianę doświadczeń, a także dostęp do wypracowanych przez nas, 

sprawdzonych, często unikalnych metod działania. Szczegółowy zakres wsparcia znajduje się 

w załączniku 1. 

 

5. Co chcemy osiągnąć? 

Nasze działania mają służyć: 

 rozwojowi i wzmacnianiu kompetencji i umiejętności przedstawicieli samorządów 

lokalnych i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów 

społeczności lokalnych, 

 rozwojowi i edukacji obywatelskiej, 

 wzmacnianiu tożsamości lokalnej i odpowiedzialności za dobro wspólne, 

 aktywizowaniu obywateli w działaniach na rzecz dobra wspólnego, w tym 

upowszechnianie lokalnej filantropii, 

 rozwojowi współpracy organizacji obywatelskich, samorządów lokalnych i lokalnych 

przedsiębiorców na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. 
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Załącznik 1: Zakres działań wspierających członków Partnerstwa Tematycznego Dobro 

Wspólne Lokalnie: 

Członkowie Partnerstwa, w ramach posiadanych zasobów, wspierają działania służące 

rozwojowi społeczności lokalnych opartemu o dobro wspólne, w szczególności w zakresie: 

 wykorzystania nowych technologii w działalności obywatelskiej, 

 rozwoju wiedzy i kompetencji liderów obywatelskich,  

 rozwoju wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania i finansowania organizacji 

obywatelskich, 

 sieciowania liderów i organizacji obywatelskich, wymiany wiedzy i doświadczeń, 

 rozwoju kompetencji wójtów, burmistrzów, wymiany doświadczeń, sieciowania, 

 przygotowanie i wdrażanie polityki oświatowej w samorządzie, 

 profesjonalizację kultury pracy szkoły poprzez wprowadzenie oceniania kształtującego, 

sieciowanie szkół, 

 poprawę jakości planowania procesu edukacyjnego w szkołach,  

 rozwoju kompetencji przedstawicieli samorządu i organizacji obywatelskich w zakresie 

współpracy, 

 określania przez społeczność dobra wspólnego i tworzenia partnerstw lokalnych na jego 

rzecz, 

 rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej,  

 przygotowania i wdrażania mechanizmów współpracy finansowej pomiędzy 

samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi i obywatelami, w tym 

regrantingu, inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego, 

 tworzenia i działania rad działalności pożytku publicznego oraz innych mechanizmów 

współpracy niefinansowej samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi i 

obywatelami oraz wsparcie działalności samorządowych pełnomocników ds. 

współpracy, 

 wypracowywania rozwiązań prawno-instytucjonalnych służących rozwojowi 

społeczności lokalnych opartym o dobro wspólne. 


