
 

 

                                                     
 
 

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

 

 

 

 
 
 
Konferencja prasowa  
Izabela Janczak (Koordynator projektu, współpracownik Fundacji ARST)  

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. 

Budowanie sieci a dokładniej sieci współpracy pomiędzy trzecim sektorem, mieszkańcami  
i samorządem. Nie ma współpracy bez dialogu. Organizacje widzą w instytucjach władzy partnera 
trudnego, nieprzychylnego, często boją się formalności. Z kolei samorządowcy mają świadomość, 
że organizacje są, ale nie doceniają ich roli jako partnera w realizacji zadań publicznych.  
Mała ilość spotkań, dyskusji, poznawania swoich motywów, poznania ograniczeń, ale przede 
wszystkim poznania możliwości  - to wszystko utrudnia budowanie dobrych relacji i wzajemnego 
zaufania.  
Chcemy to zmienić, na początek w zakresie polityki ochrony i promocji zdrowia. Chcemy włączyć 
organizacje pozarządowe do realizacji zadań społecznych we współpracy z samorządem w naszym 
powiecie.  
Działania projektowe:  
Akademia Rzecznictwa skierowana jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu 
powiatu. Ma służyć zdobyciu umiejętności rzeczniczych, po to by organizacje mogły skuteczniej 
reprezentować interes publiczny w kontakcie z samorządem. Szkolenia mają też służyć 
wzajemnemu poznaniu się, poznaniu założeń statutowych, jak również pomocy eksperckiej w 
pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, pisaniu projektów, czy prowadzenia finansów organizacji.   
Diagnoza Społeczna z udziałem min. 400 osób, która da odpowiedź na pytanie: jakie potrzeby w 
zakresie ochrony zdrowia maja mieszkańcy powiatu i w jakim stopniu są one zaspokajane. Między 
innymi drogą telefoniczną zostanie przeprowadzona ankieta wśród lokalnej społeczności. 
Podsumowanie diagnozy będzie wytyczną, którą będą kierowali się przedstawiciele NGO, podczas 
pracy nad programem Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Zdrowia. 
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Obywatelskie Porozumienie na Rzecz Zdrowia da odpowiedz na pytanie jakim stopniu organizacje 
uczestniczą w realizacji celów obowiązującego Programu Ochrony Zdrowia. Organizacje z terenu 
powiatu myślenickiego uzupełniają działania sektora publicznego. Lokalny samorząd będzie mógł 
się zastanowić jakie dodatkowe działania mogą przejmować przedstawiciele NGO, na jakich 
obszarach można podjąć dodatkową współpracę. Organizacje działają bliżej ludzi, będą więc mogły 
reprezentować problemy mieszkańców z jakimi mają styczność podczas swojej działalności w 
obszarze zdrowia. Porozumienie będzie też próbą wypracowania przez władze samorządowe, 
przedstawicieli instytucji i NGO wspólnych założeń do Programu Ochrony Zdrowia, który w 
przyszłości ma zostać wdrożony w życie przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.  
 
Dni Zdrowia, podczas których udzielane będę przez specjalistów m.in. informacje dotyczące praw 
pacjenta i porady zdrowotne. Ponadto zostaną zorganizowane konkursy, zawody i wystawy 
związane z tematyką zdrowia. NGO, które włączą się w organizację, będą prezentować i promować 
swoją działalność na scenie i stoiskach. Zaplanowana jest także konferencja ekspercka z panelem 
dyskusyjnym dla instytucji zajmujących się promocją i ochroną zdrowia. 
Najbardziej aktywni uczestnicy AR i OPZ będą mieli możliwość uczestnictwa w wizycie studyjnej w 
organizacji partnerskiej w Danii, by przyjrzeć się wypracowanym modelom współpracy tamtejszych 
organizacji z sektorem publicznym. Współpracy ścisłej, wielokierunkowej i współpracy 
partnerskiej, ponieważ w Danii III sektor odgrywa bardzo dużą rolę w tworzeniu polityk 
publicznych.  
W projekcie przewidziane są filmy prezentujące aktywność obywatelską organizacji 
zaangażowanych w projekt. Filmy, mają także zachęcić mieszkańców do włączenia się i 
współdziałania z organizacjami, do zrzeszania się , oraz do zdobywania doświadczenia poprzez 
wolontariat.  
Często jest tak, że jeśli osoba zetknie z ogłoszeniem o pracy wolontariackiej następuje odwrót. 
Tymczasem aktywność w organizacjach, to najlepszy sposób aby odreagować, oderwać się od 
pracy czy nauki a jednocześnie nawiązywać nowe wartościowe kontakty. Bycie wolontariuszem to 
szansa na spełnienie swoich osobistych aspiracji, a także okazja do zdobycia doświadczenia. 
Wolontariat to pierwszy krok w stronę sukcesu, element układanki, z której budujemy swoją 
przyszłą karierę. A satysfakcja z możliwości pomagania innym sprawia, że początkowe wątpliwości 
szybko się rozwiewają.  
Podsumowanie rekrutacji. 
III sektor społeczny charakteryzuje się brakiem nastawienia na zysk i funkcjonuje niezależnie od I 
sektora jakim jest biznes i sektora II jakim jest państwo. Organizacje działające na terenie powiatu 
myślenickiego uzupełniają działania samorządu. Zarówno sektor publiczny jak sektor społeczny ma 
silne i słabe strony. Organy władzy za bardzo skupiają się na problemach związanych z szeroko 
rozumianą kontrolą w obszarze zdrowia. Organizacje działają bliżej ludzi, kładąc nacisk na więź 
społeczną, lepiej rozumieją problemy społeczne i niwelują słabe strony samorządu: biurokrację, 
małą elastyczność, brak bezpośredniego kontaktu z adresatem pomocy. Ale organizacje potrzebują 
wsparcia – gdyż często brak im doświadczenia, nie znają formuł prawnych, nie posiadają środków 
na rozwój działalności. Współdziałanie władz z sektorem społecznym zmniejszy słabości obu stron i 
pozwali na wykorzystanie mocnych stron obu parterów. 
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Podczas rekrutacji zależało nam na zbudowaniu silniej reprezentacji organizacji pozarządowych. W 
działaniach projektowych uczestniczyć będą organizacje nie tylko z Myślenic, Dobczyc czy 
Sułkowic, ale też mniejszych miejscowości w naszym powiecie. Dla nas ważne było rozproszenie 
geograficzne. Rozproszenie, które posłuży nam do stworzenia mapy obszarów w których są 
aktywni społecznie obywatele, którzy tak jak Powiat Myślenicki realizują zadania w obszarze 
zdrowia. Zdrowia rozumianego szeroko, jako jednego z najważniejszych zagadnień związanych z 
prawidłowym funkcjonowaniem fizycznym i społecznym.  
W projekcie będą uczestniczyć organizacje i instytucje: 
- realizujące zadania w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym  
- realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 
- promujące aktywność wśród osób niepełnosprawnych i integrację społeczną z osobami 
niepełnosprawnymi  
- tworzące środowiskowe grupy wsparcia psychologicznego 
- promujące akcje honorowego krwiodawstwa 
- prowadzące działania w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia leczenia odwykowego 
- organizacje realizujące opiekę hospicyjną i rehabilitacyjną 
- realizujące edukację przed-medyczną 
- organizacje i instytucje prowadzące działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym  
- organizacje promujące alternatywne formy spędzania wolnego czasu 
- oferujące pomoc osobom samotnym i w trudnej sytuacji materialnej 
Pierwszy punkt projektu - organizacja grupy z całego powiatu został zrealizowany. Teraz chcemy 
doprowadzić do dialogu. Dialogu, który posłuży wzajemnemu poznaniu się i współpracy, po to by 
konsultować problemy i działać wspólnie.  
Warto rozmawiać, warto planować, warto działać wspólnie.  
 


