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 Lokalnie, razem i skutecznie – tak dzia?aj? organizacje pozarz?dowe, firmy, samorz?dy i
inne podmioty po??czone misj? programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Ameryka?skiej
Fundacji Wolno?ci”. Dzi?ki do?wiadczeniu w realizacji projektów w ca?ej Polsce zosta?a
wypracowana autorska metoda animacji na rzecz dobra wspólnego. Jej skuteczno??
zosta?a potwierdzona w badaniach zespo?u Uniwersytetu Warszawskiego. 26 kwietnia w
czasie wydarzenia online odb?dzie si? premiera publikacji po?wi?conej metodzie oraz
omówienie wyników bada? dotycz?cych jej skuteczno?ci.

Od pocz?tku realizacji Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” zale?a?o nam na pobudzaniu
lokalnej aktywno?ci, budowaniu trwa?ych relacji mi?dzy mieszka?cami, organizowaniu dzia?a?
ludzi wokó? wspólnych celów. Teraz, po wielu latach, chcemy pokaza? szerszej grupie
odbiorców, dlaczego warto korzysta? z naszej metody i jakie przynosi efekty – mówi Pawe?
?ukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Do udzia?u w wydarzeniu zaproszeni s? wszyscy, którzy chc? dok?adniej pozna? metod?
animacji spo?eczno?ci lokalnych na rzecz dobra wspólnego, a tak?e osoby naukowo lub
praktycznie zajmuj?ce si? aktywizacj? spo?eczn?, poszukuj?ce sposobów wzmacniania
lokalnego kapita?u spo?ecznego.

 
Go??mi seminarium b?d? prof. Anna Giza wraz z zespo?em badawczym z Uniwersytetu
Warszawskiego. Wspólnie omówi? wyniki badania dotycz?cego skuteczno?ci i u?yteczno?ci
metody animacji w praktyce. W drugiej cz??ci wydarzenia odb?dzie si? debata z udzia?em
przedstawicieli organizacji i samorz?du, realizuj?cych projekty w programie Lokalne
Partnerstwa PAFW: Irena Gadaj, prezes Bi?gorajskiego Funduszu Lokalnego, Piotr Ja?kiewicz,
Politechnika Koszali?ska, prezes Fundacji Nauka dla ?rodowiska, Krzysztof Zacharzewski,
burmistrz Z?ocie?ca, Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
Go?cie podpowiedz?, jak realizowa? projekty partnerskie m.in. w trudnym dla ngo czasie
pandemii.

 
Spotkanie organizowane jest z okazji premiery publikacji naukowej „Metoda animacji
spo?eczno?ci lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Teoria i praktyka”. Jest to monografia
metody animacji spo?eczno?ci lokalnych na rzecz dobra wspólnego, zawieraj?ca
do?wiadczenia z tworzenia mi?dzysektorowych partnerstw lokalnych oraz wnioski z badania
przeprowadzonego przez zespó? badawczy Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem
prof. Anny Gizy.

Jak mówi Tomasz Schimanek, ekspert ARFP: Publikacja odpowiada na wiele pyta?
zwi?zanych z animowaniem spo?eczno?ci lokalnych dla dobra wspólnego: Jak organizowa?
aktywno?? mieszka?ców? jak ??czy? potencja?y samorz?dów, przedsi?biorców, organizacji
pozarz?dowych w dzia?aniach s?u??cych dobru wspólnemu lokalnych spo?eczno?ci?

Wydarzenie odb?dzie si? online, a jego transmisj? b?dzie mo?na obejrze? na ?ywo na 
Facebooku i YouTube.
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https://www.facebook.com/LokalnePartnerstwaPAFW/
https://www.youtube.com/channel/UC4D4S5o0N-9x2O7E1-n5s_w/featured
http://www.phoca.cz/phocapdf
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O programie

Lokalne Partnerstwa PAFW s? programem Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci, który
jest realizowany przez Akademi? Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest
inicjowanie i rozwój wspó?pracy pomi?dzy organizacjami, instytucjami i osobami
zaanga?owanymi w ró?ne programy Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci na rzecz
tworzenia partnerstw maj?cych realizowa? projekty wa?ne dla lokalnych spo?eczno?ci. W ci?gu
sze?ciu edycji programu na terenie 97 gmin zawi?za?o si? a? 45 partnerstw i 3 start-upy na
rzecz dobra wspólnego. Obecnie trwa siódma edycja programu, w ramach której na terenie 13
gmin zawi?za?o si? 5 partnerstw oraz 8 start-upów na rzecz dobra wspólnego.

***
Kontakt:
Emilia Dmochowska
e.dmochowska@filantropia.org.pl
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