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Sieciowanie i współpraca z innymi podmiotami
Cel szkolenia
Celem warsztatów będzie pokazanie, że w grupie można dokonać więcej. Chcemy uświadomić
organizacjom, że konkurencję warto zastępować współpracą. Podczas zajęć wspólnie zastanowimy
się na czym polega mądre sieciowanie, od czego zacząć, na co uważać, w jaki sposób organizacje
mogą współpracować ze sobą.

Plan szkolenia
Dzień 1
8:00-8:05 – Rozpoczęcie szkolenia
8:05-9:30 – Sieciowanie i współpraca z innymi podmiotami - wprowadzenie
9:30-9:45 – przerwa kawowa
9:45-11:15 – Kim jesteśmy – przedstawienie się uczestników szkolenia
11:15-11:30 – przerwa kawowa
11:30-13:00 – Mądre sieciowanie – na czym to polega?
13:00-14:00 – przerwa obiadowa
14:00-15:30 – Analiza dobrych praktyk

Dzień 2
8:00-9:30 – Praca warsztatowa – przygotowanie planu inicjatywy we współpracy trzech organizacji
9:30-9:45 – przerwa kawowa
9:45-11:15 - Praca warsztatowa – przygotowanie planu inicjatywy we współpracy trzech organizacji
11:15-11:30- przerwa kawowa
11:30-13:00 – Praca warsztatowa – prezentacja planu inicjatywy we współpracy trzech organizacji
13:00-14:00 – przerwa obiadowa
14:00-15:30 – Praca warsztatowa – prezentacja planu inicjatywy we współpracy trzech organizacji

Materiały szkoleniowe
Sieciowanie i współpraca z innymi podmiotami - wprowadzenie
Podejście sieciowe (network approach) jako nowa koncepcja analizy rzeczywistości gospodarczej
i współpracy między podmiotami powstało pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku w następstwie
zmian technologicznych zachodzących na rynku. Eksponuje się w nim znaczenie całokształtu
kontaktów organizacji z otoczeniem, tworzących rozbudowaną sieć powiązań.
Podstawowym wyróżnikiem podejścia sieciowego jest uwzględnienie kontekstu społecznego
zachowań organizacji, który polega na tym, że są one postrzegane jako fragment szerszego systemu
wielu aktorów, działań i zasobów, które wzajemnie na siebie wpływają.
Sieć stanowi zbiór długoterminowych relacji formalnych oraz nieformalnych (bezpośrednich
i pośrednich), jakie występują między dwoma lub więcej podmiotami, a „sieciowość” oznacza
skupienie uwagi na powiązaniach występujących pomiędzy przedsiębiorstwem a podmiotami jego
otoczenia. Uwzględniane są wszystkie związki, także wykraczające poza typowe struktury
organizacyjne
i kontrakty formalne, obejmując ogół istotnych dla organizacji relacji.
Powiązania organizacji powstają w efekcie interakcji, powtarzających się kontaktów i współpracy,
przez pojęcie której rozumiane jest długoterminowe propartnerskie podejście wykraczające poza
pojedyncze akcje. Przyjmując perspektywę podejścia sieciowego, można w pewnym stopniu odnieść
wrażenie, że „wszystko jest siecią”. Poprzez nawiązywane kontakty, podejmowane wspólnie działania
oraz wzajemną adaptację zasobów każda organizacja tworzy swoje własne sieci powiązań, które łączą
się z sieciami innych podmiotów, tworząc nieograniczoną quasi-strukturę. W związku z tym
wyznaczenie granic sieci jest możliwe tylko na zasadzie arbitralnego osądu i dlatego w rzeczywistości
pozostają one relatywne.
W przytoczonym kontekście podejście sieciowe bardzo często dotyczy spojrzenia na cały obszar
działań NGO jako sieć podmiotów połączonych relacjami.

Kim jesteśmy – przedstawienie się uczestników szkolenia
Sieć współpracy umożliwia wykorzystanie silnych stron jednej organizacji, w celu uzupełnienia
słabszych stron organizacji partnerskiej by wspólnie realizować działania, które nie są wykonalne
przez każdą z organizacji oddzielnie.
Pierwszym krokiem do właściwego przeprowadzenia procesu sieciowania jest wzajemne poznanie się
uczestników.
Informacje, które wspierają mądre sieciowanie to:





Zakres działalności organizacji,
Doświadczenie (przykłady realizowanych działań)
Posiadane zasoby (osobowe, rzeczowe)
Przestrzeń do współpracy (obszary, w jakich potrzebne jest wsparcie)

Mądre sieciowanie – na czym to polega?
Można wyróżnić dwa podstawowe podejścia do tworzenia powiązań sieciowych i sieci organizacji
pozarządowych.
Po pierwsze, istnieje grupa organizacji, które poniekąd pasywnie stają się członkami sieci w wyniku
powtarzanych długoterminowych działań. W tym wypadku system powiązań tworzy się niezależnie
i nie wynika z podjętych strategicznych decyzji dotyczących stworzenia określonej struktury.
Po drugie, są organizacje świadome korzyści wynikających z nawiązywania powiązań i tworzenia sieci.
W sposób aktywny i strategiczny dobierają one partnerów oraz kierują i zarządzają swoimi relacjami,
tworząc sieci strategiczne.
Oczywiście mogą również istnieć organizacje tylko w pewnych wymiarach, w stosunku do wybranych
podmiotów, aktywnie kształtujące swoje sieci powiązań, a w pozostałych wypadkach rezygnujące
z tej możliwości.
Należy podkreślić, że liczne pojęcia są łączone lub wręcz utożsamiane z zagadnieniem sieci
współpracy. Dotyczy to między innymi koncepcji klastrów, organizacji sieciowych i wirtualnych,
aliansów strategicznych, sieci społecznych oraz sieci komputerowych (w tym Internetu).
Ponownie powraca kwestia, że „wszystko jest siecią”. Tymczasem samo podejście sieciowe do
współpracy organizacji jest koncepcją, która nie ogranicza się do żadnego konkretnego rodzaju
działalności, formy współpracy lub struktury. Można ją natomiast zastosować do analizy każdego
rodzaju tej działalności i każdej formy współpracy.
Wszystkie z wymienionych powyżej zagadnień tworzą swego rodzaju sieć. Co więcej, każda z tych
koncepcji może być częścią sieci organizacji według podejścia sieciowego. Podejście sieciowe jest
więc całościowym podejściem do analizy rzeczywistości, współpracy organizacji i związków
organizacji z otoczeniem. Koncentruje się na kompleksowych relacjach podmiotów niezależnie od
formy współpracy, struktury organizacyjnej lub stopnia sformalizowania. W związku z tym wartość
podejścia sieciowego polega na dużej uniwersalności oraz włączeniu do analizy interakcji
zachodzących między organizacjami i podmiotami ich otoczenia.

Rodzaje sieci współpracy
Dzięki uwzględnieniu kompleksowych współzależności i interakcji podejście sieciowe tworzy
interesującą perspektywę analizy i interpretacji działalności organizacji (w tym ich aktywności
międzynarodowej) oraz współczesnej rzeczywistości.
Istotne jest, że organizacje rozszerzające swą działalność poza rynek lokalny zazwyczaj mają do
czynienia z większą liczbą bardziej zróżnicowanych powiązań. Mogą to być między innymi relacje:




lokalne (w kraju macierzystym), zagraniczne (w innym kraju) i globalne,
bezpośrednie i pośrednie,
formalne (wynikające z kontraktów, struktury organizacyjnej lub formy własności)
i nieformalne (wynikające na przykład z kontaktów osobistych),





strategiczne i pasywne (związane z dwoma podejściami do procesu tworzenia powiązań
sieciowych),
o różnorodnych przepływach (koncentrujące się na przykład na przepływie rzeczowym,
finansowym lub wiedzy),
o różnej sile i poziomie zależności.

Coraz więcej organizacji angażuje się w wymianę zagraniczną, tym samym poszerzając obszar swojej
aktywności, zwiększając liczbę podmiotów, z którymi mają kontakt oraz często zwiększając natężenie
i różnorodność swoich powiązań. Co więcej, każda relacja organizacji z jednym podmiotem może
mieć wymiary we wszystkich z wymienionych powyżej aspektów (na przykład bezpośrednie formalne
powiązanie strategiczne z zagraniczną organizacją o przepływach finansowych i rzeczowych oraz
dużym poziomie zależności).

Metodyka analizy sieci powiązań
Cechą podejścia sieciowego jest wielość nurtów analizy - nie występuje jeden, jednoznacznie
wykształcony paradygmat, który precyzyjnie definiowałby ten obszar. Do analizy sieci jest
wykorzystywane między innymi modelowanie matematyczne, bazujące na teorii grafów, oraz
wywodząca się z socjologii analiza sieci społecznych (Organizational Network Analysis).
Modelowanie matematyczne ma najszersze zastosowanie w przypadku analiz o charakterze pewnych
uogólnień teoretycznych. Istotnym ograniczeniem tej metody jest jej sprowadzenie do dwóch
wymiarów (przy czym jeden wymiar może składać się z kilku komponentów), co narzuca pewne
uproszenia. Na poziomie tworzenia teorii takie podejście jest jak najbardziej poprawne i przydatne.
Jest ono jednak trudne do wykorzystania zarówno w przypadku analizy konkretnych organizacji, jak
i skomplikowanych wielowymiarowych układów relacji, w tym powiązań o charakterze jakościowym.
Analiza sieci społecznych ma najszersze zastosowanie w badaniach dotyczących wnętrza organizacji
i powiązań między zaangażowanymi osobami. Służy ona między innymi identyfikacji złożonych relacji
społecznych oraz mapowaniu przepływu wiedzy i informacji w organizacji. Jednostką tej analizy są
jednak ludzie a nie organizacji, a relacje mają charakter w dominującej mierze społeczny a nie
organizacyjny.
Wymienione metody mają ograniczone możliwości wykorzystania do analizy konkretnych organizacji,
a także różnorodnych i skomplikowanych układów relacji występujących między organizacjami,
a zwłaszcza podmiotami dużymi i/lub działającymi w skali globalnej. W związku z tym wskazuje się, że
do analizy sieci najbardziej odpowiednia jest metoda studium przypadku (case study), która opiera
się na analizie wewnętrznych i zewnętrznych danych ilościowych i jakościowych oraz wiedzy
eksperckiej.
Mimo ograniczeń, z których najważniejszym jest brak możliwości stosowania uogólnień
i wnioskowania na całą populację, zastosowanie metody studium przypadku ma w pewnych
sytuacjach niewątpliwe zalety. Pozwala ona zbadać wielowymiarową istotę rzeczy i w sposób
całościowy podejść do skomplikowanych i dynamicznych zjawisk, rozpoznając niuanse w działalności
organizacji. Analiza wielu aspektów pojedynczych relacji jest niemożliwa na poziomie uogólnienia.
Jako metoda naukowa case study nadaje się najlepiej do badań eksploracyjnych. Nie bez znaczenia
jest, że ta metoda umożliwia analizę konkretnych organizacji, przynosząc im wymierne korzyści.

W podejściu sieciowym organizacje są analizowane w kontekście ich powiązań, a nacisk jest położony
nie tylko na cechy jednostek, ale także na łączące je relacje i jakość tych relacji. Nasuwa się istotne
pytanie, w jaki sposób usystematyzować analizę licznych i zróżnicowanych podmiotów oraz równie
różnorodnych relacji pomiędzy nimi. Chcąc wskazać odpowiednie kroki badawcze, można
zaproponować następujące etapy analizy sieci organizacji, w której wykorzystuje się metodę case
study:






identyfikacja powiązanych typów podmiotów,
określenie powiązań bezpośrednich i pośrednich,
wskazanie powiązań formalnych i nieformalnych oraz głównych przepływów
w ramach powiązań,
wizualizacja - przedstawienie obrazu sieci,
ocena siły powiązań, poziomu zależności oraz pozycji zajmowanej w sieci.

Analiza dobrych praktyk
Sieć organizacji pozarządowych z Grójeckiego
Przedstawiciele ok. 15 organizacji pozarządowych powiatu grójeckiego spotkali się w Grójcu, aby
uczyć się zarządzania projektami, planować wspólne Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego i tym
samym sieciować się celem przyszłej współpracy.

Do projektu zgłosiły swój udział następujące organizacje




















Stowarzyszenie „Przyszłość Naszych Dzieci”
Fundacja Stacja Relacja
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Bikówek „Dobroczynek”
Szkoła Liderów Rzeczypospolitej Polskiej
UKS Olimpic Warka
Fundacja Promyczek Nadziei
Fundacja Pomocna Dłoń Belsk Duży
Grójecki Klub Gier i Fantastyki GROFAN
Stowarzyszenie „Przyszłość Naszych Dzieci”
Stowarzyszenie EduArte
Fundacja Młodzi dla Warki
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym” Biedronki” przy Zespole Szkół Specjalnych Im.
ks. Jana Twardowskiego W Grójcu
Łychowianie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego KULTYWATOR
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej ANIMATOR
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Chynów
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”
Górna Jeziorka
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

W ramach spotkań uczestnicy uczyli się m.in. kwestii związanych z komunikacją w partnerstwie,
określania celów, osiągania konsensusu przy działaniach angażujących wiele podmiotów. Ważnym
aspektem w kontekście budowania sieci i planowania wspólnego przedsięwzięcia była integracja
i współpraca uczestników spotkań. W efekcie prac warsztatowych zaplanowano program Święta
Społeczników Powiatu Grójeckiego. Sieciowanie organizacji z powiatu grójeckiego to proces do
którego można się przyłączyć w dowolnym momencie.
Spotkania odbywają się w ramach projektu „Sieć organizacji pozarządowych powiatu grójeckiego”
organizowanego przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Partnerem projektu jest Powiat Grójecki.

Świętokrzyska Sieć Organizacji Pozarządowych prowadzących Placówki Oświatowe
świętokrzyska Federacja Oświatowa „Szansa” to organizacja reprezentująca świętokrzyskie
organizacje prowadzące placówki oświatowe. Powołana została ona 20. 12. 2014 roku w ramach
projektu „Świętokrzyska Sieć Organizacji federacjaszansa2Pozarządowych prowadzących Placówki
Oświatowe” i obecnie zrzesza już 41 podmiotów prowadzących na terenie województwa
świętokrzyskiego przedszkola lub szkoły. Celem federacji jest wspólne reprezentowanie organizacji
wobec administracji rządowej i samorządowej, wspieranie w prowadzeniu działalności stowarzyszeń
i fundacji, podejmowanie działań integrujących sieci współpracy oraz środowiska lokalne wokół
placówek oświatowych.
Do tej pory zorganizowano liczne inicjatywy, w ramach których odbyły się:






sieciujące spotkania tematyczne
spotkania panelowe
szkolenia, spotkania doradcze i coachingowe
seminaria konsultacyjne,
warsztaty aktywizujące (Mobilna Kawiarenka Społeczna).

Dzięki powstaniu Federacji w województwie zapoczątkowana została nowa forma współpracy
organizacji prowadzących szkoły i przedszkola.

Sieć PPL LOS: sieć organizacji pozarządowych Lubelszczyzny
Lubelski Ośrodek Samopomocy realizuje projekt „Partnerstwo i rozwój” (Poddziałanie 5.4.2. PO KL),
dzięki któremu ma możliwość wzmocnienia i wsparcia organizacji pozarządowych z województwa
lubelskiego tworzących wspólną grupę - sieć organizacji pozarządowych Lubelszczyzny (Sieć PPL LOS).
Sieć PPL LOS ma opracowaną i obecnie wdrażaną w organizacjach partnerskich Strategię Rozwoju
Sieci na lata 2012-2020. Dla podniesienia kompetencji kadry zarządzającej realizowane są warsztaty
szkoleniowe, a dla wymiany sprawdzonych rozwiązań (dobrych praktyk działania) pomiędzy
Partnerami SIECI - wizyty studyjne.

Po co to wszystko? Dla rozwoju sektora pozarządowego w województwie lubelskim i wzrostu
aktywności społecznej.
Lubelszczyzna została podzielona na pięć obszarów, tzw. "stolików", do których zasiadały organizacje
pozarządowe i JST z danego obszaru. W każdej debacie oprócz osób bezpośrednio zaangażowanych
w proces powstawania Sieci uczestniczyli tzw. obserwatorzy – osoby z innych organizacji, samorządu,
którzy zainteresowani tematem debaty chcieli rozszerzyć swoją wiedzę lub przekazać swoje
spostrzeżenie dotyczące funkcjonowania powstającej Sieci.

Różnorodność organizacji członkowskich – ich doświadczenie w działaniu, współdziałaniu z innymi,
współpracy z samorządem, udziału w życiu społeczeństwa lokalnego jest unikalnym zasobem
powstającej Sieci. Przez te pół roku organizacje poznały się „stolikowo”, czyli regionalnie. Są już
pierwsze wspólne działania pomiędzy Partnerami. Półroczny „dialog obywatelski” Członków Sieci oraz
Przedstawicieli JST jest bogatym materiałem wejściowym dla opracowania planu działania i rozwoju
Sieci PPL LOS – Strategii „Sieć Doskonałości”. Strategia będzie łączyć całą Sieć, wszystkie stoliki, całe
województwo, wszystkich Partnerów z Lubelszczyzny. Czy będzie to „Sieć Doskonałości”? Tego nie
wiemy, ale do tego dążymy.

Projekt "Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych"
„Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych” to projekt przygotowany przez Związek Młodzieży
Wiejskiej w partnerstwie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka z Poznania. Projekt wspołfinasowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a nadzór nad nim sprawuje Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie roli i potencjału organizacji pozarządowych
w kształtowaniu dialogu obywatelskiego na terenie naszego województwa poprzez:






powołanie Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych (WSOP) – zrzeszenia minimum
120 organizacji pozarządowych z terenu województwa wielkopolskiego, której celem będzie
wzmocnienie wymiany wiedzy pomiędzy jej członkami oraz podejmowanie inicjatyw
w partnerstwach,
podniesienie potencjału i jakości działań poprzez zbudowanie geoportalu służącego m.in. do
monitorowania dostępnych ofert usług publicznych i ogłoszeniach o przetargach,
lokalizowania instytucji administracji publicznej,
przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu dialogu
obywatelskiego w tym metod i współpracy z innymi organizacjami, marketingu organizacji
oraz pozyskiwania funduszy i polityki lokalnej w woj. wielkopolskim.

Przedsięwzięcie skierowane jest do organizacji pozarządowych i ich członków działających na terenie
województwa wielkopolskiego (tych, które mają KRS, NIP i REGON, adres siedziby na terenie
województwa wielkopolskiego).
W spotkaniu mogą wziąć udział dwie osoby z zarządu danej organizacji lub jej pracownicy.

MAŁOPOLSKA SIEĆ NGO
Małopolska Sieć NGO to regionalne porozumienie 42 organizacji pozarządowych z 14 powiatów
Małopolski. Działa na rzecz silnego i aktywnego trzeciego sektora w regionie.
Sieć powstała dzięki wspólnej pracy aktywnych organizacji pozarządowych z terenu województwa
małopolskiego, a jej inicjatorem i organizatorem jest Dzieło Kolpinga w Polsce. Praca przebiegała
w myśl zasady: „jeśli nie wiesz dokąd idziesz, prawdopodobnie nigdy tam nie dojdziesz”. Spotkanie
kilkudziesięciu organizacji z różnych stron Małopolski zaowocowało wypracowaniem podstawowych
założeń sieci w tym: misji, wizji i strategii jej rozwoju.
Misja:
Działając razem w sieci, wzmacniamy rolę i znaczenie małopolskich organizacji pozarządowych oraz
wspieramy aktywność obywatelską.

Działania:











Integrujemy środowisko małopolskich NGO
Wspomagamy rozwój inicjatyw, wspólnot i społeczności lokalnych.
Szkolimy i doradzamy—przez to wzmacniamy potencjał organizacji pozarządowych.
Współpracujemy z najlepszymi ekspertami z branży 3 sektora.
Podejmujemy działania rzecznicze i reprezentacyjne w imieniu organizacji w sieci.
Promujemy sieć i jej organizacje. Prezentujemy je na portalu Małopolskiej Sieci NGO
i w mediach.
Wydajemy „sieciowy” newsletter. Promujemy ideę wolontariatu.
Wzmacniamy komunikację pomiędzy organizacjami i osobami działającymi w ramach sieci.
Wymieniamy się zasobami, doświadczeniami i informacjami. Organizujemy spotkania
branżowe i tematyczne.
Korzystamy z innowacyjnych narzędzi on-line.

Więcej informacji:
http://siec.ngo.kolping.pl
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