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Konferencja prasowa   

Agnieszka (Wargowska) Dudek - Prezes Fundacji (ARTS), Spec. ds. promocji Projektu 
 

Projekt „Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu 
Myślenickiego” jest inicjatywą Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, realizowaną z 
Partnerami: 

- Powiatem Myślenickim 
- Bjerringbro Gymnastic Forening w Bjerringbro (Dania)  

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy  
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 
Przedstawienie organizacji i Partnerów – krótka relacja o Partnerach 
 
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności  
(to już około 35 współpracowników, wolontariuszy, twórców). Realizujemy projekty artystyczne w 
tym również promujące zdrowy styl życia m. in. poprzez sztukę, podczas których budujemy i 
rozwijamy  współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami biznesu, 
organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami.  
 
Od 2009 roku  uczestniczymy w konsultacjach społecznych.  W 2010 roku z udziałem członków 
Fundacji  i organizacji pozarządowych Powiatu Myślenickiego zostały wypracowane 
„Rekomendacje do Programu Współpracy Powiatu Myślenickiego Członkowie Fundacji od 2011 
roku uczestniczą w projekcie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, podczas 
którego wypracowują metody lobbowania i uczestnictwa w konsultacjach na szczeblu 
ogólnopolskim.  Rozwijamy współpracę międzynarodową. W lipcu 2010 roku członkowie 
Stowarzyszenia z Bjerringbro (Dania) byli przyjmowani przez Fundację oraz Stowarzyszenie 
Kultury Rekreacji w Zakopanem, zorganizowany został cykl pokazów taneczno-gimnastycznych, 
spotkania, konferencja z udziałem przedstawicieli samorządu, grupy gimnastycznej z Bjerringbro 
oraz twórców ziemi myślenickiej.  
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Bjerringbro Gymnastik Forening  
Dania ma doświadczenie w budowaniu sieci współpracy z szeroką grupą partnerów - NGO  
z samorządem i mieszkańcami, wymianie informacji i włączaniu organizacji do procesów 
decyzyjnych. Cenne z punktu widzenia projektu będą obserwacje i informacje dotyczące sposobu 
współpracy, procedur i metod jakie są stosowane przez Partnera.   
Partner Bjerringbro Gymnastik Forening posiada ogromny kapitał zaufania społecznego. Rozwija 
współpracę z mieszkańcami, z NGO jak i sektorem publicznym w tworzeniu i realizacji polityk 
publicznych – raz w roku jest współorganizatorem spotkań organizacji (dni rekreacji i promocji 
zdrowia). Raz na 4 lata współorganizuje międzynarodowe imprezy. Wszystkie działania są 
wynikiem długofalowego wspólnego planowania. Efektem jest  synergia działań w obszarze 
promocji zdrowia. 
 
 
Powiat myślenicki  

Realizacja projektu będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Wydziałem Promocji i Ochrony 
Zdrowia w Powiecie Myślenickim. Wspólnie z Powiatem przeprowadzona została rekrutacja 
uczestników projektu, Partner odpowiedzialny będzie za współorganizację Dnia Zdrowia, wspólne 
opracowanie dokumentu jakim będzie Obywatelskie Porozumienie na rzecz Zdrowia (OPZ), będzie 
uczestniczył w promocji działań. Powiat Myślenicki stara się rozwijać współpracę z NGOs, posiada 
aktualną zakładkę strony internetowej dotyczącą organizacji reprezentujących Fundacje i 
Stowarzyszenia. Dzięki wspólnej realizacji projektu, możliwe będzie przetestowanie modelu 
współpracy i wprowadzenie innowacyjnych pomysłów rozwijających aktywności i dialog. 
Wypracowane rozwiązania upowszechniać będzie reportaż z projektu „Modelowa Współpraca”. 

 
Media 
 
Chcieliśmy zaprosić do współpracy Państwa – przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych. 
Ogólnopolskie stacje telewizyjne nie dostarczają wiarygodnego obrazu sektora, w większości 
przedstawiają bowiem działalność dużych fundacji lub wydarzenia na skalę ogólnopolską. 
Najwięcej informacji jest emitowanych w pierwszych miesiącach roku, w trakcie trwania kampanii 
związanej z mechanizmem jednego procentu.  
 
Jednak mamy nadzieję, będzie przybywać również informacji o organizacjach pozarządowych w 
mediach lokalnych, które w porównaniu do poprzednich lat coraz częściej przedstawiają działalność 
miejscowych podmiotów trzeciego sektora. Również my zauważyliśmy to podczas naszego 
poprzedniego projektu.  
To na czym nam zależy w obecnym projekcie, to dostarczyć informacje o  organizacjach działających 
w naszym regionie (powiecie myślenickim). 
 
Coraz więcej organizacji pozarządowych propaguje własne działania i dba o swój publiczny 
wizerunek. Jednak niewiele podmiotów trzeciego sektora ma umiejętności i przede wszystkim 
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zasoby, żeby  zajmować się działalnością promocyjną. Wiele organizacji nie potrafi mówić o swojej 
działalności przystępnie i zrozumiale dla zwykłych obywateli. Coraz więcej podmiotów trzeciego 
sektora  korzysta z Internetu i portali społecznościowych, aby rozpowszechniać informacje o swoich 
działaniach i przekonaniach. 
  
Coraz większa część społeczeństwa polskiego ale i mieszkańców powiatu rozpoznaje działalność 
organizacji pozarządowych, niewielu jednak  obywateli świadomych jest rzeczywistej różnorodności 
sektora pozarządowego.  
 
Dlatego aby rozpoznawalność i wiedza na temat działań organizacji wzrastała zrealizujemy 10 
filmów o organizacjach działających w powiecie. Różnych jak same organizacje - pod względem 
celów statutowych, struktury organizacyjnej i zarządczej, ich zasięgu i terytorium. Od  najbardziej 
rozwiniętych strukturalnie po lokalne działające na rzecz malej społeczności. 
 
Chcemy pokazać jaką lukę wypełniają w społeczności lokalnej, której ze względu na swą strukturę i 
obowiązki nie może wypełniać administracja samorządowa. 
 
Podczas wszystkich działań projektowych, na każdym etapie projektu będzie obecnych dwóch 
operatorów, filmujących zajęcia Akademii, pracy Zespołu nad dokumentem, Dnia Zdrowia, 
Konferencji eksperckiej. Na tej podstawie powstanie reportaż pt.” Modelowa współpraca”. Filmy i 
reportaż będą udostępnione na stronie projektu www.narzeczzdrowia.arts-fun.pl 
Na tej stronie będą również dostępne informacje na temat przebiegu projektu. Ja również 
zachęcam do kontaktu jako osoba odpowiedzialna za jego promocję będę starała się na każdym 
etapie informować Państwa o ważnych wydarzeniach, 
 
 
 

http://www.narzeczzdrowia.arts-fun.pl/

