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Wprowadzenie
W różnych miejscach na świecie, osoby wywodzące się z sektora 
publicznego, gospodarczego i społecznego, pracują, zarówno na 
poziomie strategicznym, jak i operacyjnym, na rzecz rozwijania 
międzysektorowej współpracy partnerskiej, której celem jest znalezienie 
trwałych rozwiązań najważniejszych problemów ekologicznych, 
społecznych i ekonomicznych.

„Poradnik partnerstwa”1 z 2004 roku powstał, aby wspierać 
wysiłki osób zaangażowanych w inicjatywy partnerskie na rzecz 
rozwoju zrównoważonego. Poradnik został przetłumaczony na wiele 
różnych języków i jest obecnie używany przez praktyków partnerstwa 
pracujących w różnych częściach świata. „Poradnik animatora 
partnerstwa”, kolejna publikacja w serii poświęconej partnerstwu 
międzysektorowemu, dotyczy animacji współpracy między partnerami. 
Animacja partnerstwa to niezbędny element, który umożliwia partnerom 
sprawną współpracę, a partnerstwu – maksymalną efektywność 
działania. 

„Poradnik animatora partnerstwa” powstał, aby:

Pokazać, jak istotna jest rola animatora w partnerstwie 
wielosektorowym, zarówno jako osoby kierującej całym  
procesem funkcjonowania partnerstwa, jak też jako 
zakulisowego lidera współpracy – ten aspekt poradnika 
skierowany jest do osób zaangażowanych w partnerstwo lub 
planujących nawiązanie współpracy partnerskiej, do darczyńców 
zewnętrznych oraz osób indywidualnych i organizacji, które uważają, 
że mają predyspozycje do roli animatora.

Zaprezentować różnorodne zadania, których wykonania może 
podjąć się animator partnerstwa oraz udzielić praktycznych 
wskazówek pomocnych w ich realizacji – ten aspekt poradnika 
skierowany jest przede wszystkim do osób, które już pełnią rolę 
animatora w partnerstwie międzysektorowym

Wiele osób zaangażowanych w partnerstwo międzysektorowe 
przyznaje, że rola animatora (formalna lub nie) jest kluczowa dla 
prowadzonej współpracy. Trzeba jednak pamiętać, że dobra i sprawna 
animacja nie zastąpi dobrej i efektywnej współpracy między partnerami. 
To partnerzy są podstawą współpracy i odpowiadają za jej sukces. 
Dobry animator pracuje na rzecz rozwijania umiejętności, wiedzy, 
zasobów i struktur w partnerstwie, które umożliwią partnerom 
zbudowanie zdrowych relacji roboczych, nie dopuszczając do 
uzależnienia partnerów od animatora.

„Poradnik animatora partnerstwa” ma tak wspomóc animatorów, żeby 
w wyniku ich działania ich dalsza praca nie byłą partnerstwu potrzebna! 

Jeśli zastanawiasz się nad dołączeniem do rosnącej grupy animatorów 
partnerstwa, pracujących w różnych sytuacjach i w różnych częściach 
świata, mam nadzieję, że niniejsza publikacja pomoże Ci w podjęciu 
tego zobowiązania w sposób świadomy i zdecydowany, bo, pomimo, 
że rola animatora ma tylko czasowy charakter w funkcjonowaniu 
partnerstwa, to jednocześnie jest dla niego bardzo istotna.

1. Ros Tennyson, „The Partnering Toolbook”, wydany przez GAIN, IBLF i UNDP, 2004. Wydanie polskie 2006. 
Poradnik dostępny jest w wersji drukowanej w języku angielskim i polskim, oraz w wersji elektronicznej w językach angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, 
hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim i in., na www.ThePartneringInitiative.org i w języku polskim na www.akademiapartnerstwa.pl. 
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Wprowadzenie do wdania polskiego
Partnerstwo międzysektorowe jest coraz częściej stosowaną metodą 
rozpoznawania oraz rozwiązywania problemów rozwoju zrównoważonego, 
zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i globalnym. Dla wielu, 
partnerstwo okazuje się podejściem tyleż obiecującym co trudnym do 
zastosowania w praktyce. Przystąpując do działania pojawia się wiele pytań. 
Jak budować sprawne i skuteczne partnerstwo, najlepiej odpowiadające 
na potrzeby? Jak zidentyfikować i włączyć najistotniejszych partnerów i jak 
ich aktywizować? Jakie umiejętności rozwijać, żeby wesprzeć partnerstwo 
i poszczególnych partnerów? I wiele innych, które zadają sobie animatorzy 
i praktycy partnerstwa na całym świecie. 

„Poradnik animatora partnerstwa”, autorstwa Ros Tennyson, wybitnej 
specjalistki i doświadczonego znawcy i praktyka partnerstwa, nie dostarczy 
odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania, a może skłoni nawet do 
zadania kolejnych. Za to w sposób systematyczny prezentuje różne 
podejścia, metody, narzędzia, które mogą być przydatne w pracy animatora 
partnerstwa, niezależnie od profilu partnerstwa, pozycji animatora czy 
stopnia zaawansowania partnerskiej współpracy. Pokazuje, osobom już 
zaangażowanym w partnerstwo jak podjęcie roli animatora partnerstwa 
systematycznie przekłada się na zwiększanie efektywności swojego udziału 
zarówno na korzyść własnej organizacji jak i całego partnerstwa. Główne 
założenie poradnika to przekonanie, że bardziej świadome i systematyczne 
działania „animatorskie” przekładają się na skuteczniejsze projektowanie, 
zarządzanie i zwiększanie efektywności partnerstwa.  Dlatego też poradnik 
nie tylko podpowiada, jakie umiejętności warto rozwijać, ale także, jak 
najlepiej animować partnerstwo aby mogło ono skutecznie osiągnąć  
swoje cele.

Polska jest obecnie krajem pączkujących partnerstw, poprzez które 
realizowane są zróżnicowane działania zarówno o charakterze lokalnych 
inicjatyw jak i projektów na skalę krajową. Coraz częściej Polskie 
firmy, organizacje pozarządowe oraz samorządy angażuję się również 
w partnerstwa międzynarodowe w Unii Europejskiej i poza nią, w tym 
w krajach rozwijających się. W tym kontekście praktyczne vademecum 
pracy animatora partnerstwa może zapełnić lukę w wiedzy na temat 
metod skutecznego wspierania partnerstw i stać się źródłem inspiracji dla 
tych, którzy na co dzień, często intuicyjnie próbują pełnić rolę animatorów 
w swoich partnerstwach i podnosić skuteczność ich działania. Poradnik 
w ciekawy i jasny sposób prezentuje „podróż”, jaką animator odbywa wraz 
z partnerstwem, a której nieuniknionym końcem jest usamodzielnienie 
się partnerstwa i zakończenie roli animatora – co, paradoksalnie, jest 
ukoronowaniem i największym sukcesem jego pracy.

Poradnik jest kolejną pozycją serii „Biblioteka Partnerstwa” Fundacji 
Partnerstwo dla Środowiska, która stanowi kanon wiedzy na temat 
różnych aspektów budowania partnerstwa trójsektorowego. Tworzy też, 
w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem samej Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska i Krajowej Sieci Grup Partnerskich, podstawę kształcenia 
praktyków partnerstwa w ramach Akademii Partnerstwa  
(www.akademiapartnerstwa.pl).

Serdeczne podziękowania dla Ros Tennyson oraz The Partnering Initiative 
i International Business Leaders Forum za możliwość wydania poradnika 
w języku polskim.

Barbara Kazior 
Rafał Serafin



Kim jest animator partnerstwa?
„Postęp potrzebuje ludzi z charakterem, którzy są 
gotowi na kompromis w imię wyższego dobra, a nie 
takich, którzy pozostają nieprzejednani, domagając 
się wszystkiego, albo niczego. Postęp potrzebuje ludzi 
prawych, którzy rozumieją, że prowadzenie negocjacji to 
sztuka polegająca na dawaniu i braniu...”

Arcybiskup Desmond Tutu2

Cytat dotyczy Aung San Sun Kyi

W swojej definicji postępu (zob. powyżej) Desmond Tutu nie mówi 
o animatorach partnerstwa, ale właściwie mógłby mówić właśnie 
o nich. Świat potrzebuje osób prawych, o mocnym charakterze, 
które potrafią docenić wartość kompromisu w imię wyższego dobra. 
Osoby (a także organizacje), które posiadają te cechy, mogą odegrać 
kluczową rolę w rozwiązywaniu coraz bardziej złożonych problemów 
współczesnego świata.

Zrozumieć złożony charakter współpracy partnerskiej
Międzysektorowe partnerstwo na rzecz rozwoju zrównoważonego ma 
złożony charakter. W jego funkcjonowaniu podstawową rolę odgrywa 
nawiązanie silnych roboczych więzi, łączących kluczowe osoby, 
wywodzące się z radykalnie różniących się kultur organizacyjnych. 
Z tego powodu, utworzenie partnerstwa oraz rozwijanie współpracy aż 
do osiągnięcia przez partnerstwo „dojrzałości” wymaga wielu wysiłków. 
Aby zbudować silne i trwałe partnerstwo, potrzeba czasu i cierpliwości. 
Może to powodować poczucie frustracji i rozczarowania, zwłaszcza 
w obliczu naglących problemów, które trzeba rozwiązać.
 
Chodzi więc o to, aby tworzyć skuteczne, sprawne i dynamiczne 
partnerstwa, które będą w stanie szybko i bez przeszkód przejść od fazy 
budowania współpracy do planowania działań, a następnie ich realizacji, 
przy zachowaniu integralności i trwałości współpracy partnerskiej.

W jaki sposób najlepiej to zrobić? I, co ważniejsze, kto ma się tym zająć?

Kto zbierze wszystkich partnerów i pomoże im zbudować i skonsolidować 
wzajemne relacje? Kto dopilnuje, aby partnerzy uzgodnili potrzebne 
procedury funkcjonowania partnerstwa? Dla kogo sprawy partnerstwa 
zawsze będą stanowiły priorytet, nawet wtedy, gdy pozostali będą 
zajęci sprawami nie dotyczącymi współpracy? Kto zawsze będzie lojalny 
w stosunku do partnerstwa i dołoży wszelkich starań, aby przetrwało, 
gdy współpraca nie będzie się układać najlepiej? Kto pomoże partnerom 
pamiętać o wizji lepszej przyszłości, którą wspólnie wypracowali, gdy 
ich cała energia i wysiłki skierowane będą na pokonywanie poważnych 
przeszkód lub rozwiązywanie drobnych, codziennych kłopotów 
organizacyjnych?

1

2. Arcybiskup Desmont Tutu, słowo wstępne do drugiego wydania „Freedom from Fear (And Other Writings)”, Aung San Sun Kyi, Penguin Books, London, 1995.

7



Jeśli zajrzymy pod powierzchnię każdego udanego partnerstwa, okaże 
się, że jest ktoś (lub, że nawet jest to więcej niż jedna osoba), kto, często 
nieoficjalnie i instynktownie, przyjął na siebie rolę animatora partnerstwa. 
Ciężka praca takich osób, odbywająca się za kulisami partnerstwa, 
czasami nie jest oficjalnie dostrzegana i doceniana, ale bez niej działania 
partnerstwa byłyby znacznie mniej skuteczne, a nawet, być może, 
w ogóle nie doszłoby do jego powstania. 

Rola animatora
Według definicji słownika języka polskiego, animator2 to (między 
innymi) „osoba, która wzbudza zainteresowanie do czegoś, pobudza, 
zachęca; inspirator...”3. Podobnie, animator partnerstwa pobudza, 
zachęca i inspiruje różne organizacje i sektory (publiczny, gospodarczy 
i społeczny) do nawiązania współpracy partnerskiej w celu realizowania 
inicjatyw na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Rola animatora często wymaga od niego przyjmowania różnego rodzaju 
zachowań, np. typowych dla:

Menadżera firmy – pilnuje, aby partnerzy prowadząc działania 
koncentrowali się na osiągnięciu wyznaczonych celów
Kronikarza – odpowiada za prawidłową i klarowną komunikację oraz 
prowadzenie dokumentacji
Nauczyciela – dba o podnoszenie świadomości oraz rozwój wiedzy 
i umiejętności w partnerstwie
Uzdrowiciela – potrafi przywrócić dobre samopoczucie i uzdrowić 
dysfunkcyjne relacje między partnerami
Rodzica – troszczy się o partnerstwo i jego rozwój do czasu 
osiągnięcia przez nie dojrzałości
Policjanta – pilnuje, aby partnerzy działali w sposób transparenty 
i odpowiedzialny

➜

➜

➜

➜

➜

➜
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2. Ang. „broker”, w wersji polskiej „animator”, zgodnie z terminologią używaną przez Fundację Fundusz Współpracy i przyjętą na potrzeby wcześniejszych publikacji z tej serii 
(„Poradnik partnerstwa”, „Od czynu do słowa...”) 
3. Słownik Współczesnego Języka Polskiego, opracowanie redakcyjne – Zespół Wydawnictwa WILGA, pod kierunkiem Anny Sikorskiej Michalak i Olgi Wojniłko, Warszawa 1996



Animator może podejmować w imieniu partnerstwa działania różnego 
rodzaju. Mogą one mieć charakter specyficzny dla danego partnerstwa 
lub uniwersalny. Działania specyficzne zostały omówione w rozdziale 
„Animator w akcji” (zob. str. 57). Z kolei działania uniwersalne, to, na 
przykład:

Propagowanie idei współpracy partnerskiej wśród potencjalnych 
partnerów, darczyńców czy decydentów – wyjaśnianie, na czym 
polega współpraca partnerska i dlaczego może przynieść lepsze 
efekty, niż bardziej konwencjonalne metody rozwiązywania 
problemów
Inspirowanie decydentów do wykorzystywania podejścia 
angażującego różne sektory w inicjatywy na rzecz rozwoju 
zrównoważonego
Rozwijanie aktywnej współpracy pomiędzy partnerami, a także 
między partnerami, interesariuszami i darczyńcami zewnętrznymi
Demonstrowanie zachowań, które umożliwiają efektywne 
i kreatywne funkcjonowanie partnerstwa i zachęcanie partnerów 
do przejmowania takich zachowań
Ochrona zasad i wizji partnerstwa

Animatorzy partnerstwa – liderzy przyszłości?
Animator partnerstwa przede wszystkim kieruje procesem 
funkcjonowania współpracy partnerskiej, ale często odgrywa też rolę 
zakulisowego lidera. Według niektórych, animatorzy partnerstwa 
stanowią ucieleśnienie nowego stylu przywództwa – czasami 
określanego jako „przywództwo służebne” (ang. servant leadership)4  
– które doskonale odpowiada na potrzeby i wyzwania XXI wieku: to 
przywództwo, w którym lider nie jest już „wodzem”, ale „katalizatorem”.

Nowy typ lidera musi charakteryzować się cechami, których nie 
potrzebował przywódca w tradycyjnym stylu. Te cechy to, na przykład:

Umiejętność wyrażania się w jasny i prosty sposób w kontekście 
złożonego, nasyconego informacjami, szybko zmieniającego się, 
niestabilnego politycznie i niezrównoważonego ekonomicznie 
świata
Umiejętność kreowania i moderowania twórczego współdziałania 
między różnymi grupami osób
Chęć podejmowania ryzyka w imieniu innych, lub dla ich dobra
Umiejętność inspirowania innych za pomocą wizji przyszłości 
opartej na współpracy
Skromność w prezentowaniu własnych osiągnięć i umożliwianie 
podejmowania działań innym.

Takie cechy, charakteryzujące podejście do przywództwa, w którym 
nie używa się nakazów, stanowią fundament efektywnej animacji 
partnerstwa. Animatorzy partnerstwa – działający jak liderzy 
niestosujący nakazów – stoją u podstaw skutecznej współpracy 
partnerskiej. Warto spróbować lepiej poznać, docenić i rozwijać ich rolę. 

■

■

■

■

■

4. Robert K. Greenleaf, „Servant Leadership”, Paulist Press, New York, 1991.

■

■
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■
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„Animator mobilizuje zasoby w najszerszym rozumieniu 
tego słowa, aby ułatwić partnerom procesy uczenia 
się, wymiany doświadczeń i wiedzy oraz prowadzenie 
działań. Wszyscy partnerzy, nawet najmniejsze 
organizacje lokalne i grupy społeczne, cieszą się 
jednakowym szacunkiem i są pełnoprawnymi, 
aktywnymi uczestnikami inicjatywy, bez względu na 
wielkość, wpływy lub posiadane zasoby. Aby zostać 
animatorem, trzeba być przedsiębiorczym i nie bać 
się podejścia eksperymentalnego. Trzeba też potrafić 
podejmować ryzyko w imieniu partnerstwa, aby 
umożliwić w ten sposób dokonanie się przełomu.”

(Dyrektor organizacji pośredniczącej, działającej w Polsce)

Co ciekawe, wiele osób przyjmuje rolę animatora instynktownie, 
nie postrzegając przy tym siebie jako animatora (ani nie będąc tak 
postrzeganym przez innych). W każdym partnerstwie rolę animatora 
mogą odgrywać różne osoby, zależnie od sytuacji i uwarunkowań.

Animator wewnętrzny czy zewnętrzny?
Partnerstwo może pracować z „wewnętrznym” lub „zewnętrznym” 
animatorem. Animator wewnętrzny pochodzi z jednej z organizacji 
zaangażowanych w partnerstwo, a animator zewnętrzny nie jest 
związany z żadną z organizacji w partnerstwie (zob. Tabela A).

TABELA A: ANIMATOR WEWNĘTRZNY A  ANIMATOR ZEWNĘTRZNY

Animator wewnętrzny:
Pracownik jednej z organizacji zaangażowanych w partnerstwo, który:
•  Przygotowuje swoją organizację do współpracy w ramach partnerstwa międzysektorowego
•  Reprezentuje swoją organizację i negocjuje jej zaangażowanie w partnerstwo
•  Odgrywa kluczową rolę w zainicjowaniu / przygotowaniu / prowadzeniu współpracy partnerskiej

Animator zewnętrzny:
Niezależny profesjonalista, któremu jeden z partnerów lub całe partnerstwo, powierzyło:
•  Przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania podejścia partnerskiego;
•  Moderację negocjacji, których celem jest utworzenie partnerstwa lub przyjęcie porozumienia partnerskiego
•  Utrzymywanie lub monitorowanie efektywności funkcjonowania partnerstwa z upływem czasu;
•  Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji, w celu prowadzenia współpracy partnerskiej oraz 

zapewnienia trwałości efektów działań
Powyższe definicje opracowane zostały w ramach PBAS (Partnership Brokers Accreditation Scheme)5

5. Partnership Brokers Accreditation Scheme (PBAS) to program profesjonalnej akredytacji dla animatorów partnerstwa, który został utworzony w 2003 roku przez 
Micheala Warnera i Ros Tennyson w imieniu brytyjskiego Overseas Development Institute (ODI) oraz International Business Leaders Forum (IBLF).
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Zarówno pozycja animatora wewnętrznego, jak i zewnętrznego, 
wiąże się z szeregiem różnych problemów i ograniczeń. W przypadku 
animatora wewnętrznego, najważniejsze ryzyko wynika z faktu, 
że może się on okazać (lub być tak postrzeganym przez otoczenie) 
stronniczy na korzyść własnej organizacji i, w związku z tym, niezdolny 
do obiektywnego wspierania partnerów w podejmowaniu kluczowych 
decyzji dotyczących współpracy. Z kolei animator zewnętrzny może 
okazać się (lub być tak postrzeganym przez otoczenie) zbyt oddalony 
od spraw partnerstwa i niedostatecznie zainteresowany sukcesem 
współpracy, co może w efekcie spowodować jego szybkie wycofanie 
się, gdy sprawy się skomplikują. 

Partnerzy i animatorzy powinni na bieżąco i otwarcie rozmawiać 
o wszelkich pojawiających się wątpliwościach, aby później nie odbiły się 
one w negatywny sposób na funkcjonowaniu partnerstwa lub ocenie 
roli, jaką w rozwijaniu współpracy odgrywa animator. 

W trakcie funkcjonowania partnerstwa może okazać się, że 
w niektórych sytuacjach bardziej odpowiednie jest zaangażowanie 
animatora zewnętrznego. W takich momentach, animator wewnętrzny 
powinien przyjąć inną rolę – na przykład, reprezentować swoją 
organizację na forum partnerstwa. Dość często zdarza się, że animator 
wewnętrzny z czasem staje się animatorem zewnętrznym (lub vice 
versa), w związku ze zmieniającymi się potrzebami, uwarunkowaniami 
i relacjami wewnątrz partnerstwa i poszczególnych organizacji. Na 
przykład, animator wewnętrzny może zostać oddelegowany do pracy 
w partnerstwie lub animator zewnętrzny może zostać zatrudniony na 
pewien okres przez jednego z partnerów.

Animator: osoba indywidualna czy organizacja 
pośrednicząca?
Koncepcja animacji partnerstwa staje się coraz bardziej złożona 
i rozbudowana. Nie jest to już tylko nowy rodzaj aktywności 
zawodowej, podejmowanej przez osoby indywidualne. Animacja coraz 
częściej przybiera formę nowego mechanizmu wdrożeniowego, który 
wymaga rozbudowanej struktury organizacyjnej.

W ramach dużych korporacji, instytucji rządowych i międzynarodowych 
organizacji pozarządowych coraz częściej pojawiają się specjalne 
jednostki organizacyjne, zajmujące się współpracą partnerską. Ich 
zadaniem jest wzbogacenie organizacji o umiejętności i doświadczenia 
związane ze współpracą partnerską angażującą różne sektory. 
Jednostki te są odpowiedzialne za wypracowanie wewnętrznych 
zasad dotyczących prowadzenia współpracy partnerskiej i utworzenie 
systemów wsparcia dla podejmowanych inicjatyw partnerskich. 
Stanowią również punkt kontaktowy dla innych organizacji i instytucji, 
pragnących nawiązać współpracę oraz koordynują inicjatywy 
partnerskie, prowadzone przez organizację. 

Coraz liczniejsze są również niezależne organizacje pośredniczące, 
które działają w różnych konfiguracjach. Niektóre z nich mogą mieć 
formę luźnych struktur organizacyjnych, oferujących portfolio usług 
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związanych z animacją partnerstwa. Organizacje pośredniczące 
mogą realizować dla partnerstwa różnorodne zadania, na przykład: 
podnoszenie świadomości; rozwój potencjału organizacji / partnerstwa; 
organizacja spotkań z udziałem przedstawicieli różnych sektorów 
(również poprzez udostępnienie „neutralnego gruntu”); moderacja 
spotkań i wiele innych działań wymagających profesjonalnych 
umiejętności. Organizacje pośredniczące mogą pracować na poziomie 
operacyjnym lub strategicznym.

Tabela B prezentuje w skrócie różne typy animacji partnerstwa. 

Fakt, czy animacją partnerstwa zajmuje się osoba indywidualna, czy 
też grupa osób pracujących w ramach formalnej struktury (jednostki 
ds. partnerstwa lub organizacji pośredniczącej), nie wpływa właściwie 
na zakres podstawowych zadań animatora. Dlatego pojęcia „animator” 
używamy w niniejszym poradniku zarówno w odniesieniu do osób 
indywidualnych, jak też organizacji, chyba, że w tekście zostało wyraźnie 
zaznaczone, że chodzi o jeden, konkretny typ animacji.

Skuteczna animacja partnerstwa
Jedną z głównych zalet partnerstwa międzysektorowego jest to, że 
pozwala ono na wykorzystanie różnych metod i podejść, stosowanych 
przez poszczególne sektory. Na przykład, każdy z trzech sektorów 
stosuje zupełnie inne podejście do procesu planowania (zob. Tabela C).

TABELA B: RÓŻNE TYPY ANIMACJI

 OSOBA INDYWIDUALNA ORGANIZACJA

W
E

W
N
Ę
T
R
Z
N
Y

Z
E

W
N
Ę
T
R
Z
N
Y

ANIMATOR WEWNĘTRZNY

Osoba zatrudniona przez / związana 

z jedną z organizacji zaangażowanych 

w partnerstwo, której zadaniem jest 

budowanie i rozwój współpracy.

JEDNOSTKA DS. PARTNERSTWA

Zespół lub dział w ramach jednej 

z organizacji zaangażowanych 

w partnerstwo, którego zadaniem 

jest budowanie i rozwój relacji 

partnerskich w imieniu tej organizacji.

ANIMATOR ZEWNĘTRZNY

Osoba nie związana z żadną 

z organizacji zaangażowanych 

w partnerstwo, wybrana przez jednego 

(lub więcej, lub wszystkich) z partnerów, 

której zadaniem jest budowanie i rozwój 

wybranych aspektów partnerstwa.

ORGANIZACJA POŚREDNICZĄCA

Niezależna organizacja lub mechanizm 

wdrożeniowy, utworzone w celu 

propagowania podejścia partnerskiego  

i / lub animowania współpracy 

w imieniu i na rzecz różnych partnerstw.
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TABELA C: PROCES PLANOWANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW

SEKTOR

Sektor publiczny

Sektor gospodarczy

Sektor społeczny

PODEJSCIE DO PROCESU PLANOWANIA

Używa modelu planowania opartego na zintegrowanym rozwoju różnych systemów 

i struktur. Ma tendencję do myślenia i działania w kategoriach świadczenia usług 

publicznych.

Używa modelu planowania opartego na wiedzy o rynkach, celach ekonomicznych, 

harmonogramach produkcji, informacjach o dostawcach i kanałach dystrybucji.  

Ma tendencję do myślenia i działania w kategoriach wytwarzania dóbr.

Używa modelu opartego na konsultacjach i zasadach funkcjonowania 

społeczeństwa obywatelskiego, często wyznacza różnorodne cele dotyczące 

rozwoju. Ma tendencję do myślenia i działania w kategoriach wartości związanych 

z ochroną środowiska, zachowaniem pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwojem 

społecznym.

Umiejętna animacja pomoże partnerom wykorzystać mocne strony 
każdego z opisanych powyżej podejść i wykreować w ramach 
partnerstwa proces planowania, który będzie łączył ich najlepsze 
elementy. Innymi słowy, skuteczny animator potrafi tak pokierować 
procesem planowania w partnerstwie, że będzie się on charakteryzował 
koncentracją na świadczeniu usług cechującą sektor publiczny, 
efektywnością sektora gospodarczego i poszanowaniem zasad rozwoju 
zrównoważonego i społeczeństwa obywatelskiego, istotnych dla sektora 
społecznego. 

Aby być skutecznym, animator partnerstwa – niezależnie od tego, czy 
wewnętrzny, czy zewnętrzny i czy jest osobą indywidualną, czy też 
organizacją – potrzebuje:

Zrozumienia i akceptacji swojej roli przez partnerów i kluczowych 
interesariuszy
Aktywnego zaangażowania i praktycznego wsparcia ze strony 
partnerów
Jasno sprecyzowanych zadań i harmonogramu ich realizacji;
Systemu nadzoru, z wcześniej uzgodnionymi odpowiednimi 
procedurami zarządzania i oceny.

Kolejne rozdziały naszego poradnika poświęcone są tym właśnie  
zagadnieniom.

■

■

■

■
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Ustalenie roli animatora
„Trwałe więzi nie potrzebują węzłów,
Aby nikt nie potrafił ich rozluźnić.
Mędrzec dba o wszystko
I niczego nie zaniedbuje.”

Lao Tsu6

Aby działać skutecznie, animator potrzebuje jasno określonego zakresu 
zadań i odpowiedzialności. Ważny jest właściwy wybór animatora, 
a osoby, z którymi ma współpracować, powinny wiedzieć, na czym 
ma polegać jego rola i gdzie się kończy. Warto dobrze przemyśleć, 
jaka powinna być relacja animatora w stosunku do partnerów i całego 
partnerstwa.

Każde partnerstwo posiada (lub wypracowuje z upływem czasu) 
tożsamość, z którą identyfikują się poszczególne organizacje 
zaangażowane we współpracę. Ta wspólna tożsamość może się 
manifestować poprzez:

Porozumienie partnerskie, które wyznacza partnerom wspólne cele 
i działania
Wspólną Grupę Sterującą lub Zarząd, z uprawnieniami do 
podejmowania decyzji
Korzystanie z logo partnerstwa, jego publikacji, stron 
internetowych lub innych materiałów opracowanych w imieniu 
partnerstwa i dostępnych na forum publicznym
Utworzenie (i rejestrację) niezależnej organizacji, która w nowy 
sposób formalizuje relacje między partnerami, cele, cechy 
i tożsamość partnerstwa

Relacja animator – partnerzy
Jasne zdefiniowanie relacji animatora w stosunku do partnerstwa 
ma fundamentalne znaczenie. Istnieją różne rodzaje relacji, jakie 
mogą łączyć animatora z partnerami i całym partnerstwem. Jak już 
wiemy, animator może być umiejscowiony wewnątrz lub na zewnątrz 
organizacji zaangażowanych w partnerstwo. Partnerzy mogą oczekiwać, 
że będzie działał w sposób proaktywny lub reaktywny (zob. Tabela D).  
Różne rodzaje relacji niosą ze sobą różne wyzwania i możliwości, 
i osoby odpowiedzialne za wybór animatora powinny wziąć ten fakt pod 
uwagę. Tabela E zawiera podsumowanie najważniejszych zalet i wad 
poszczególnych rodzajów relacji animator – partnerzy.

2

6. Lao Tsu, Tao Te Ching, VI w BC. Tłumaczenie na język angielski Gia-Fu Feng i Jane English, Wildwood House, London, 1973.

➜

➜

➜

➜
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TABELA D: RELACJA ANIMATORA W STOSUNKU DO PARTNERÓW / PARTNERSTWA

ORGANIZATOR

Zazwyczaj niezależny konsultant lub 

organizacja zewnętrzna, wyznaczony 

przez partnerstwo do wdrażania 

decyzji w jego imieniu

PIONIER

Zazwyczaj niezależny konsultant 

lub organizacja zewnętrzna, autor 

pomysłu utworzenia partnerstwa, 

często również zaangażowany w jego 

powstawanie

KOORDYNATOR

Zazwyczaj pracownik lub dział jednej 

z organizacji w ramach partnerstwa, 

któremu powierzono koordynację 

działań partnerskich

INNOWATOR

Zazwyczaj pracownik lub dział jednej 

z organizacji w ramach partnerstwa, 

któremu powierzono kształtowanie 

i rozwijanie partnerstwa

ANIMATOR ZEWNĘTRZNY

Działanie 

reaktywne

Działanie 

proaktywne

ANIMATOR WEWNĘTRZNY

TABELA E: ZALETY I WADY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW RELACJI ANIMATOR - PARTNERZY

• Znajomość jednej z organizacji 
partnerskich i jej sieci 
kontaktów

• Znajomość procedur 
i systemów organizacji

• Dostęp do zasobów  
organizacji

Może mieć za mało czasu lub 
niewystarczający autorytet, 
aby podjąć ważniejsze 
zadania, niż prowadzenie 
spraw administracyjnych 
partnerstwa.

Koordynator

ZALETY UWAGIWADY

• Potencjalnie może działać na 
korzyść własnej organizacji

• Trudności z przeciwstawieniem 
się współpracownikom 
i podejmowaniem ryzyka w ramach 
istniejącej kultury organizacyjnej

• Brak wystarczającej ilości czasu na 
działania w roli animatora

• Powinien być przedsiębiorczy 
w podejmowanych działaniach

• Może wnosić nowe pomysły 
i metody do organizacji

• Szansa na budowanie 
zaangażowania organizacji 
we współpracę i rozwijanie jej 
potencjału

• Ograniczenia wynikające z faktu, że 
jest związany z jedną z organizacji 
w ramach partnerstwa

• Stosunkowa swoboda działania, 
powodująca zawiść wśród 
współpracowników

• Podatny na zmiany w polityce 
organizacji

Pozostali partnerzy mogą 
uważać, że zbyt dużo władzy 
jest skupione w rękach jednej 
organizacji.

Partnerzy mogą mieć kłopoty 
ze sprawowaniem nad nim 
kontroli, z uwagi na jego 
tendencję do działania jak 
„dyrektor”, a nie „animator”.

• Możliwość zbyt częstego 
indywidualnego podejmowania 
decyzji

• Potencjalnie może mieć kłopoty 
z przekazywaniem działań 
partnerom

• Tendencja do koncentrowania 
się na innowacyjności, kosztem 
realizacji i wdrożenia

• Znaczna (prawie całkowita) 
niezależność i wolność od 
jakichkolwiek zależności 
organizacyjnych

• Liczne możliwości do 
korzystania z kreatywnego 
i innowacyjnego podejścia

• Wolny od ograniczeń, 
które charakteryzują niższe 
stanowiska

Innowator

Pionier
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• Możliwość działania 
niezależnie od poszczególnych 
partnerów

• Świeże spojrzenie na sprawy, 
wolne od uprzedzeń

• Akceptowany jako specjalista, 
wnoszący do partnerstwa 
nowe umiejętności 

Partnerzy mogą cedować na 
niego zadania, które powinni 
wykonać sami. 

Organizator

ZALETY UWAGIWADY

• Brak wystarczającej wiedzy na 
temat partnerów

• Może zbyt łatwo zrezygnować, gdy 
pojawią się trudności

• Frustracja związana z koniecznością 
działania w sposób reaktywny, 
bez korzyści bycia animatorem 
wewnętrznym

Wybór animatora
Wybierając animatora – bez względu na to, czy jest to osoba 
indywidualna, organizacja zewnętrzna, czy specjalnie utworzona 
jednostka w ramach partnerstwa – musimy upewnić się, że wybrany 
rodzaj relacji animatora w stosunku do partnerów (tabelki D i E), 
rzeczywiście odpowiada oczekiwaniom i potrzebom partnerstwa. Trzeba 
starannie przemyśleć (a jeszcze lepiej, przedyskutować z partnerami), 
czy najlepszy dla danego partnerstwa będzie animator wewnętrzny, 
czy zewnętrzny, i czy powinna to być osoba indywidualna, czy też 
organizacja.

Rozdźwięk między oczekiwaniami partnerów, a wybranym stylem 
animacji, może prowadzić do: 

Frustracji (zarówno dla partnerów, jak i animatora)
Marnowania cennych zasobów
Dysfunkcyjności animatora
Problemów wewnątrz partnerstwa, a nawet jego rozpadu

Do takiego rozdźwięku może dojść, na przykład, w sytuacji, gdy 
animator:

Działa w sposób aktywny i bardzo niezależny, a partnerzy oczekują 
jedynie dyskretnej i niewidocznej koordynacji
Zajmuje się głównie sprawami administracyjnymi partnerstwa, 
a partnerzy oczekują animatora, który stanie się de facto liderem 
i przejmie w ich imieniu inicjatywę 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz we Wskazówce 1: „Wybór animatora”.

■

■

■

■

■

■
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Wskazówka 1: Wybór animatora

Często zdarza się, że osoby zaangażowane w partnerstwo 

instynktownie podejmują zadania animatora, ponieważ 

mają do tego predyspozycje i dostrzegają potrzebę 

animacji współpracy. W takich sytuacjach „licencja 

animatora” jest ważna, dopóki partnerzy akceptują 

jego działania. Na całym świecie można spotkać 

osoby (reprezentujące różne sektory i różne szczeble 

władzy), które de facto pełnią funkcję animatora nie 

używając jednak tego pojęcia i nie podlegając żadnemu 

formalnemu systemowi kontroli i oceny.

Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w przypadku 

animatorów wewnętrznych – pracowników jednej 

z organizacji zaangażowanej w partnerstwo (zazwyczaj 

tej, która zainicjowała jego powstanie i stanowi siłę 

napędową współpracy), którzy postrzegają swoją funkcję 

jako nieformalnego menadżera partnerstwa.

Podczas, gdy takie rozwiązanie jest do zaakceptowania 

w niektórych sytuacjach, uważam, że lepiej jest 

dokonywać wyboru animatora w bardziej formalny 

i przejrzysty sposób – zwłaszcza, że animator 

powinien rozliczać się ze swoich działań wobec całego 

partnerstwa, a nie pojedynczych partnerów. Dlatego 

ten tekst poświęcony jest zagadnieniom związanym 

z formalnym ustanowieniem animatora dla partnerstwa 

– niezależnie od tego, czy jest to osoba indywidualna, czy 

jedna z organizacji partnerskich.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

Wybór animatora wiąże się z wieloma zagadnieniami, 

nad którymi partnerzy powinni się dobrze zastanowić. 

Najważniejsze z nich, to, między innymi:

Czy w sytuacji partnerstwa bardziej odpowiedni 

będzie animator wewnętrzny czy zewnętrzny?

Czy dla partnerów właściwsze będzie wykorzystanie 

mechanizmów animacji (wewnętrzna 

wyspecjalizowana jednostka ds. partnerstwa lub 

zewnętrzna organizacja pośrednicząca), które dają 

dostęp do całego wachlarza usług i specjalistów, 

zależnie od potrzeb i wymogów sytuacji?

Czy animator powinien działać w sposób proaktywny 

czy też reaktywny?

Na jaki okres czasu partnerstwo powinno zatrudnić 

animatora?

W jaki sposób będą nadzorowane działania 

animatora?

W jaki sposób system nadzoru i kontroli zapewni, 

że animator – niezależnie od ustalonych procedur 

jego nadzoru – będzie również odpowiedzialny przed 

wszystkimi partnerami (ponieważ animator działa 

w imieniu całego partnerstwa)?

Należy też pamiętać, że rola animatora (oraz rodzaj relacji 

animator – partnerzy potrzebny partnerstwu) może się 

radykalnie zmienić z upływem czasu, zależnie od fazy 

rozwoju współpracy, w której będzie się znajdować 

partnerstwo. Oznacza to, że osoba wybrana na animatora 

➜

➜

➜

➜

➜
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i szerokim wachlarzem umiejętności, albo (co bardziej 

prawdopodobne), że potrzebni będą różni animatorzy 

– na różnych etapach funkcjonowania partnerstwa lub do 

realizacji różnego rodzaju zadań.

Partnerzy powinni przedyskutować te kwestie. Poniżej 

zamieszczamy tabelki, które mogą pomóc w dokonaniu 

takiej analizy i wyborze właściwego animatora.

JAKIEGO STYLU ANIMACJI POTRZEBUJE PARTNERSTWO?

ORGANIZATOR

Najlepiej sprawdza się w sytuacji, 

gdy partnerstwo jest już utworzone, 

a animator realizuje wyznaczone 

zadania z zakresu zarządzania, a także 

inne działania, w imieniu partnerów.

PIONIER

Najlepiej sprawdza się w sytuacji, 

gdy pomysł i energia do utworzenia 

partnerstwa pochodzą w znacznym stopniu 

od samego animatora i gdy partnerzy 

chcą, aby rolę lidera w ich imieniu przejął 

animator zewnętrzny.

KOORDYNATOR

Najlepiej sprawdza się w sytuacji, gdy 

partnerstwo posiada już silne poczucie 

tożsamości i grupę aktywnych liderów, 

których działania trzeba podeprzeć 

sprawną administracją i komunikacją.

INNOWATOR

Najlepiej sprawdza się w sytuacji, gdy 

partnerstwo trzeba dopiero utworzyć, 

a organizacja, w której pracuje animator, 

jest liderem tego procesu – przynajmniej  

na początkowym etapie.

ANIMATOR ZEWNĘTRZNY

Działanie 

reaktywne

Działanie 

proaktywne

ANIMATOR WEWNĘTRZNY

Po podjęciu decyzji dotyczącej potrzebnego stylu 

animacji, można zająć się przygotowaniem opisu funkcji 

animatora, jego zadań i warunków pracy. Taki opis 

powinien zawierać następujące informacje:

Opis partnerstwa i jego celów;

Opis głównych zadań animatora;

Wstępny harmonogram realizacji poszczególnych 

zadań;

Informacje o systemie nadzoru i kontroli;

Warunki zatrudnienia;

Szczegóły dotyczące procedur monitoringu 

i ewaluacji działań animatora;

Warunki zmiany lub rozwiązania kontraktu.

Biorąc pod uwagę szczególną naturę funkcji 

animatora – a zwłaszcza konieczność elastycznego 

podejścia oraz jej czasowy charakter (działania 

prowadzone przez animatora z biegiem czasu powinni 

przejmować partnerzy lub kierownicy projektów) – 

najodpowiedniejszą formą zatrudnienia animatora będzie 

krótko- lub średnioterminowy kontrakt, zamiast kontraktu 

długoterminowego lub bezterminowego.

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

20



W
skazów

ka 1
: W

ybór anim
atora

KLUCZOWE ZAGADNIENIA PRZY WYBORZE ANIMATORA:

W

E

W

N

Ę

T

R

Z

N

Y

Z

E

W

N

Ę

T

R

Z

N

Y

O S O B A  I N D Y W I D U A L N A O R G A N I Z A C J A

ANIMATOR WEWNĘTRZNY
Czy kandydat na animatora:

Uważa, że partnerstwo stanowi skuteczny 
mechanizm realizacji działań na rzecz 
rozwoju zrównoważonego?
Ma doświadczenie we współpracy 
z różnymi sektorami?
Potrafi pozyskać zaufanie pozostałych 
partnerów?
Chce pracować w imieniu całego 
partnerstwa, jak również w imieniu swojej 
organizacji?
Będzie w stanie przeznaczyć odpowiednią 
ilość czasu na pełnienie funkcji animatora?
Chce podnosić swoje kompetencje 
i rozwijać umiejętności, zgodnie ze 
zmieniającymi się potrzebami partnerstwa?

JEDNOSTKA DS. PARTNERSTWA
• Czy jednostka jest dobrze zorganizowana 

i sprawnie zarządzana?
• Czy posiada własną kadrę zarządzającą?
• Czy cieszy się zaufaniem i wiarygodnością 

na zewnątrz (zwłaszcza wśród potencjalnych 
partnerów)?

• Czy jej pracownicy rozumieją, na czym polega 
współpraca partnerska i jakie wyzwania się z nią 
wiążą?

• Czy jej pracownicy rozumieją, co skłania 
poszczególne sektory do nawiązywania 
współpracy partnerskiej i jakie wartości są dla 
nich istotne?

• Czy jednostka posiada dostęp do następujących 
elementów wspierających rozwój współpracy:

Zasady prowadzenia współpracy 
partnerskiej?
Studia przypadku / informacje?
Wzory dokumentów (np. porozumienie 
o współpracy)?
Sieci współpracy i kontaktów?
Pracownicy posiadający umiejętności 
związane z animacją i moderacją?
Efektywne systemy komunikacyjne?
Systemy monitorowania i ewaluacji?

ANIMATOR ZEWNĘTRZNY
Czy kandydat na animatora:

Uważa, że partnerstwo stanowi skuteczny 
mechanizm realizacji działań na rzecz 
rozwoju zrównoważonego?
Ma doświadczenie we współpracy 
z różnymi sektorami w podobnych 
warunkach?
Posiada umiejętności z zakresu animacji 
współpracy, moderacji, komunikacji, 
monitoringu, ewaluacji i nieformalnego 
coachingu?
Potrafi pozyskać zaufanie tych, z którymi 
pracuje?
Charakteryzuje się profesjonalizmem 
i uczciwością?
Jest dyspozycyjny, aby prowadzić działania 
w sposób i w terminach wymaganych 
przez partnerstwo?
Ma świadomość, że jest to funkcja 
o charakterze czasowym?

ORGANIZACJA POŚREDNICZĄCA
• Czy jednostka jest dobrze zorganizowana 

i sprawnie zarządzana?
• Czy posiada dobrą reputację związaną 

z prowadzonymi wcześniej działaniami z zakresu 
animacji współpracy?

• Czy będzie dysponowała odpowiednim 
autorytetem dla potrzeb partnerstwa (zwłaszcza 
wśród potencjalnych partnerów z różnych 
sektorów)?

• Czy ma opinię neutralnego i uczciwego 
animatora?

• Czy jej pracownicy mają doświadczenie 
w rozwiązywaniu złożonych problemów 
dotyczących współpracy partnerskiej?

• Czy organizacja dysponuje następującymi 
elementami wspierającymi rozwój współpracy:

Zasady prowadzenia współpracy 
partnerskiej
Studia przypadku / informacje
Wzory dokumentów (np. porozumienie 
o współpracy)
Sieci współpracy i kontaktów
Pracownicy posiadający umiejętności 
związane z animacją i moderacją
Efektywne systemy komunikacyjne
Systemy monitorowania i ewaluacji?
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a „Animacja współpracy partnerskiej nie jest łatwym zadaniem i każdy z animatorów 
powinien wiedzieć, czego się od niego oczekuje – zwłaszcza, w jakim stopniu może 
samodzielnie podejmować inicjatywę pełniąc swoją funkcję. Musi też wiedzieć, 
jak często i komu ma składać sprawozdania z prowadzonych działań. Widziałem 
niejedno ważne, międzynarodowe partnerstwo, które prawie się rozpadło, ponieważ 
niektórzy z partnerów uważali, że animator działał w sposób zbyt niezależny 
i samodzielny. Widziałem też partnerstwa działające lokalnie, z których partnerzy 
chcieli odejść, bo uważali, że animator jest za mało aktywny!

Odpowiednio dobrana animacja oznacza, że  animator jest jak niewidzialne 
spoiwo, które trzyma partnerów razem. Wartość dobrej animacji dla efektywności 
partnerstwa jest tak duża, że warto zainwestować sporo pracy i wysiłku 
w zbudowanie silnych i zdrowych relacji łączących animatora i partnerów.”

Animator zewnętrzny, pracujący w Wielkiej Brytanii

PRZYGOTOWANIE KONTRAKTU

Nawet w sytuacji, kiedy animacją współpracy zajmuje się 

animator wewnętrzny, dla którego te zadania stanowią 

dodatek do już posiadanych obowiązków zawodowych, 

warto na piśmie ustalić jego zadania i obowiązki. 

Oczywiście, w przypadku pozostałych rodzajów animacji 

potrzebny będzie formalny kontrakt, zawierający wszelkie 

elementy niezbędne w umowie o pracę lub na usługi 

konsultingowe.

Jako dokument prawny, kontrakt ten będzie musiał 

spełniać wymogi prawa kraju, w którym jest zawierany. 

Powinien również być zgodny z procedurami zatrudnienia 

obowiązującymi w organizacji odpowiedzialnej za jego 

zawarcie. Kontrakt powinien precyzować wszelkie 

warunki dotyczące zatrudnienia animatora (w tym 

wynagrodzenie, uprawnienia urlopowe itd.), a także 

informacje o procedurach dotyczących sytuacji spornych, 

wymagane informacje prawne i dotyczące ubezpieczenia 

(jeśli dotyczy). Oprócz tego kontrakt powinien jasno 

precyzować kwestie związane z nadzorem i kontrolą nad 

działaniami animatora. Działania animatora powinny 

być poddawane regularnej ocenie (zob. Wskazówka 2: 

„Ewaluacja animatora”). Animator powinien również znać 

warunki, w jakich kontrakt może zostać rozwiązany lub na 

jakich może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji. 

Jak widać, z wyborem animatora wiążą się pewnie 

niezbędne formalności. Jednak, ponieważ animacja 

współpracy to nowy obszar aktywności zawodowej, 

a partnerstwa działają w sposób mniej konwencjonalny, 

niż tradycyjne instytucje, nawet w przypadku dość 

formalnego zagadnienia, jakim jest zatrudnienie 

animatora, należy próbować wykorzystać innowacyjne 

i elastyczne rozwiązania. 
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System nadzoru i kontroli
Wybierając animatora, partnerzy muszą ustalić, w jaki sposób i przed 
kim będzie odpowiedzialny. Istnieją dwa rodzaje kontroli: 

Bieżący nadzór – najbardziej efektywny, gdy sprawuje go w imieniu 
partnerstwa specjalnie wyznaczona osoba;
Najwyższa kontrola sprawowana przez partnerstwo jako całość, 
z wykorzystaniem ustalonego systemu raportowania i oceny.

Partnerzy muszą rozumieć różnice między tymi dwoma rodzajami 
kontroli. Muszą też opracować odpowiedni system raportowania 
i ewaluacji animatora, i przestrzegać jego ustaleń. Animator będzie 
potrzebował jasnych informacji dotyczących następujących kwestii: 

Mechanizmów komunikacyjnych, które pozwolą partnerom 
regularnie przekazywać animatorowi potrzebne informacje, 
wspierać go, odpowiadać na jego prośby i pytania oraz – jeśli będzie 
to konieczne – przekazywać uwagi krytyczne
Obowiązków, uprawnień i wymogów dotyczących kontroli 
partnerów (zarówno w relacjach między sobą, jak też w stosunku do 
ich poszczególnych organizacji)
Uwarunkowań, w których partnerstwo może zostać rozwiązane 
(oraz skutków takiego kroku dla animatora)
Uwarunkowań oraz procedur dotyczących zmiany roli animatora, lub 
też zakończenia przez partnerstwo współpracy z animatorem 

Nawet, gdy animator jest początkowo wybrany tylko przez jednego 
partnera, z upływem czasu jego odpowiedzialność przed pozostałymi 
partnerami będzie rosła. Dlatego najlepiej jest, aby od samego początku 
wszyscy partnerzy zaangażowani byli w nadzorowanie i ewaluację 
działań animatora – najpierw może nieformalnie, formalizując ten 
proces z upływem czasu.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz we Wskazówce 2: „Ewaluacja animatora”.

➜
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Wskazówka 2: Ewaluacja animatora

Animator odpowiada przed wszystkimi partnerami 

oraz przed osobą, która sprawuje nad nim bezpośredni 

nadzór lub organizacją, która go zatrudnia. Ważne 

jest, aby dobrze zorganizować system nadzoru działań 

animatora, ponieważ zbyt skomplikowany proces kontroli 

może odbić się niekorzystnie na wzajemnych relacjach 

między animatorem i partnerami. Wszystkie osoby 

zaangażowane w proces oceny animatora powinny 

podchodzić do tego z odpowiednią powagą, starannością 

i profesjonalizmem, ponieważ ewaluacja animatora ma 

prowadzić do wzmocnienia, a nie osłabienia partnerstwa.

ZBIERANIE DANYCH

Zbieraniem danych i informacji na temat pracy animatora 

powinien zajmować się jego bezpośredni przełożony. 

Osoby, od których stara się uzyskać informacje powinny 

zawsze mieć odpowiedni czas do zastanowienia się 

nad rolą animatora, zidentyfikowanie przykładów 

jego dobrych, a także mniej skutecznych działań, oraz 

do przygotowania propozycji ewentualnych zmian 

dotyczących animacji współpracy. 

SAMOOCENA ANIMATORA

Jeśli animator stosuje refleksyjne podejście do swojej 

pracy (zob. Wskazówka 6: „Nauka na podstawie 

doświadczeń”), powinien być w stanie sam dość 

obiektywnie ocenić, czy dobrze wypełnia swoją rolę 

i bez problemu dokonać samooceny przed formalną 

ewaluacją przeprowadzaną przez partnerów. Nawet jeśli 

animator nie musi przekazać swojemu bezpośredniemu 

przełożonemu kwestionariusza samooceny (chociaż może 

to stanowić jeden z wymogów formalnych funkcji, jeśli 

strony wcześniej tak uzgodnią), jego wypełnienie pomoże 

animatorowi przygotować się do rozmowy ewaluacyjnej 

z przełożonymi i członkami partnerstwa.
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KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ANIMATORA PARTNERSTWA

Uwaga: Do kwestionariusza można dodać wszelkie pytania, które dotyczą specyficznej sytuacji i uwarunkowań 

partnerstwa. Kwestionariusz trzeba również odpowiednio dostosować, gdy ma dotyczyć organizacji lub jednostki 

zajmującej się animacją współpracy, a nie osoby indywidualnej.

Umiejętności:

Jakie najważniejsze umiejętności są konieczne dla pełnienia tej funkcji?

Jakie są moje mocne i słabe strony, jeśli chodzi o potrzebne umiejętności?

W jaki sposób ja i partnerzy możemy rozwijać posiadane umiejętności?

Kluczowe zadania:

Jakie były moje najważniejsze zadania w okresie objętym ewaluacją?

Czy wykonałem je w odpowiedni sposób i w wyznaczonym terminie?

Co mógłbym, jako animator, zrobić inaczej / lepiej?

Co mogliby zrobić inaczej / lepiej partnerzy?

Co mogę / mogą partnerzy / możemy razem zrobić, aby upewnić się, że w przyszłości zadania będą realizowane we 

właściwy sposób?

Czy powinniśmy zaangażować innych do realizacji kolejnego etapu działań?

Relacje:

Jak układają się moje robocze relacje z partnerami / pracownikami projektu / kluczowymi interesariuszami?

Jeśli istnieją jakieś znaczące problemy we wzajemnych relacjach, jak można je rozwiązać?

Czy istnieją lepsze sposoby na zapewnienie efektywnej komunikacji i aktywnego zaangażowania?

Zarządzanie:

Czy bezpośredni nadzór nad moimi działaniami jest zorganizowany i sprawowany we właściwy sposób?

Czy relacje między mną, moim bezpośrednim przełożonym a partnerami są zrównoważone?

Czy mam poczucie, że inni rozumieją mnie i wspierają w pełnieniu funkcji animatora?

Czy można wprowadzić jakieś zmiany, które usprawnią system zarządzania i kontroli nad funkcją animatora?

Nowe priorytety:

Czy nowe priorytety dla partnerstwa na kolejnym etapie funkcjonowania, są dla mnie jasne?

Czy jasne są dla mnie implikacje wynikające dla roli animatora z tych nowych priorytetów?

Czy powinienem wypracować nowe strategie / zaangażować inne osoby do niektórych zadań związanych z animacją 

współpracy?

Czy istnieje strategia wyjścia / przekazania obowiązków animatora? Czy partnerzy i kluczowi interesariusze ją znają 

i rozumieją?

Jakie (jeśli w ogóle) zmiany należy wprowadzić w tym momencie, aby usprawnić pracę animatora?
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OCENA ANIMATORA PRZEZ PARTNERÓW

Opinia partnerów na temat animatora jest 

istotna i należy ją traktować poważnie. Można ją 

poznać z wykorzystaniem metod formalnych (np. 

prosząc poszczególnych partnerów o wypełnienie 

kwestionariusza) lub w sposób nieformalny (np. poprzez 

dyskusję na ten temat na zakończenie posiedzenia 

partnerstwa – być może nawet w obecności animatora, 

chociaż to może ograniczyć szczerość i otwartość 

wypowiedzi). 

Dobrze zorganizowany i sprawnie przeprowadzony 

proces oceny animatora może skłonić partnerów do 

przemyśleń na temat ewoluującego charakteru roli 

animatora oraz zmieniających się wraz z rozwojem 

współpracy potrzeb i odpowiedzialności w ramach 

partnerstwa. Proces oceny animatora może pomóc 

partnerom w zrozumieniu odpowiedzialności, jakie 

spoczywają na nich oraz stopniowemu zmniejszaniu 

zależności partnerów od animatora z upływem czasu. 

Analizując działania animatora, partnerzy powinni wziąć 

pod uwagę zagadnienia, które znalazły się powyżej, 

w kwestionariuszu samooceny (umiejętności, kluczowe 

zadania, relacje, zarządzanie, nowe priorytety). Ponieważ 

najczęściej partnerzy są bardzo zajętymi i zapracowanymi 

osobami, należy pamiętać, aby proces oceny animatora 

nie był zbyt skomplikowany. Trzeba jednak spróbować ich 

zachęcić, aby wykorzystali ten proces do:

Przeglądu i analizy własnej aktywności / zachowań 

w ramach partnerstwa oraz ich oddziaływania na 

animatora i jego działania

Zastanowienia się – w kontekście funkcji animatora  

– czy ich oczekiwania, jako partnerów, są ealistyczne

Zastanowienia się, w jaki sposób oni sami (lub 

inne osoby z ich organizacji) mogliby przejąć część 

z działań realizowanych przez animatora

Podsumowania dotychczasowych osiągnięć 

partnerstwa i zastanowienia się, co jeszcze można 

osiągnąć i jakich wymaga to działań / zmian

Zaprezentowania swoich przemyśleń i uwag 

w konstruktywny i kreatywny sposób (nawet, jeśli są 

powody do niezadowolenia)

ROZMOWA EWALUACYJNA

Biorąc pod uwagę złożony charakter funkcji animatora 

i jego odpowiedzialność przed dwoma ciałami – z jednej 

strony przed bezpośrednim przełożonym, a z drugiej 

przed wszystkimi partnerami – właściwe wydaje się, 

aby w rozmowie ewaluacyjnej animatora wzięli udział 

zarówno jego bezpośredni przełożony, jak też osoba 

wybrana przez partnerów i reprezentująca ich opinię. 

Osoby przeprowadzające rozmowę ewaluacyjną 

powinny się do niej dobrze przygotować. Warto 

wcześniej zaplanować jej przebieg. Oprócz dokonania 

całościowego przeglądu aktywności animatora, należy 

również umożliwić animatorowi przedstawienie własnych 

opinii i doświadczeń – zwłaszcza dotyczących kwestii 

zarządzania lub nieoczekiwanych uwarunkowań, które 

wpłynęły na możliwości zrealizowania uzgodnionych 

celów. 

Osoby przeprowadzające rozmowę muszą też pamiętać, 

że animator postrzega swoją funkcję jako czasową 

i dlatego sukces powinno się w tym przypadku mierzyć 

na podstawie zagadnień, które animator już przekazał 

partnerom, a nie na podstawie bogatego i złożonego 

portfolio prowadzonych przez niego działań.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EWALUACJI DLA 

PRZEŁOŻONEGO ANIMATORA 

Przełożony animatora powinien przed spotkaniem 

poprosić partnerów o przekazanie mu ich opinii 

i uwag odnośnie animacji współpracy. Dzięki temu, 

w trakcie rozmowy ewaluacyjnej, będzie mógł 

przedstawić animatorowi szczegółową i całościową 

ocenę jego działalności. Zadaniem przełożonego jest 

przeprowadzenie ewaluacji razem z animatorem, poprzez:

Dokonanie przeglądu działań realizowanych przez 

animatora w odniesieniu do wymagań zawartych 

w kontrakcie animatora

Pomiar osiągnięć animatora w odniesieniu do 

uzgodnionych celów i harmonogramu działań

Analizę procedur zarządzania i kontroli nad 

animatorem

Analizę opinii partnerów i animatora

Zidentyfikowanie możliwości poprawy działań

Dyskusję na temat planowanych działań 

(w tym zmiany roli animatora; przenoszenia 

odpowiedzialności na partnerów; strategii wyjścia 

dla animatora)
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INFORMACJA ZWROTNA I ZAKOŃCZENIE 

WSPÓŁPRACY

Po zakończeniu ewaluacji, animator powinien otrzymać 

na piśmie jej konkluzje i propozycje dotyczące przyszłych 

działań. Informacje na ten temat trzeba też przekazać 

wszystkim partnerom. Raport z ewaluacji animatora 

powinien zawierać skorygowane cele na kolejny okres. 

Jeśli ewaluacja wykaże konieczność wprowadzenia 

zmian dotyczących zarządzania, zachowania lub celów 

– animatora lub partnerów – należy przedyskutować te 

zagadnienia z osobami, których dotyczą, przedstawiając 

nowe / poprawione propozycje oraz harmonogram 

wprowadzania tych zmian.

Jak widać, proces ewaluacji animatora dotyczy również 

w dużym stopniu partnerów, a w jego wyniku mogą się 

okazać potrzebne zmiany nie tylko w stylu animacji, ale 

także w zachowaniu partnerów. 

Procedurę ewaluacji animatora można też potraktować 

jako sposób na dokonanie podsumowania i ustalenie, 

w której fazie rozwoju znajduje się partnerstwo (zob. 

cykl rozwoju partnerstwa na str. 58). Dzięki temu, 

osoby zaangażowane we współpracę będą mogły 

lepiej zrozumieć zmieniające się, wraz z dojrzewaniem 

partnerstwa, potrzeby dotyczące animacji. Ewaluacja 

powinna umożliwić zarówno animatorowi, jak 

i partnerom, zakończenie współpracy jeśli jest to 

wskazane i uwolnienie się z rutynowych relacji roboczych 

i zbyt dużego wzajemnego uzależnienia. Oczywiście, 

może okazać się, że praca i działania animatora 

zostaną ocenione źle. Jeśli strony zadecydują, że nie 

ma możliwości poprawy, należy rozwiązać umowę 

z animatorem, na warunkach ustalonych w kontrakcie. 

Jeśli animator pełnił swoja funkcję nieformalnie (np. 

był animatorem wewnętrznym, który zajął się animacją 

współpracy, bo istniała taka potrzeba), partnerzy powinni 

przeprowadzić szczerą dyskusję o tym, jak podzielić się 

obowiązkami animatora lub przekazać je innej osobie 

– w ramach partnerstwa lub spoza niego. 

Pamiętaj:
Animacja współpracy partnerskiej to stosunkowo 

nowy obszar działalności zawodowej, co oznacza, że 

istnieje jeszcze niewiele standardów lub przykładów 

i doświadczeń, które pomogłyby w mierzeniu 

kompetencji animatora. Rolą animatora jest wspieranie 

partnerów i zaspokajanie potrzeb partnerstwa, 

a nie kreowanie dla siebie stałej posady, więc oceniając 

działalność animatora trzeba zwracać uwagę również 

na te subtelne, jakościowe aspekty. Pracę animatora 

należy mierzyć efektywnością rozwoju partnerstwa 

i systematycznością, z jaką jego rola staje się 

niepotrzebna. 
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Ryzyko i wyzwania
Animator często musi radzić sobie z rozmaitymi problemami 
i przeszkodami, wynikającymi z cyklu rozwoju partnerstwa. Gdy 
poprosiłam grupę praktyków partnerstwa o wymienienie przeszkód, 
które musiały pokonać ich partnerstwa, powstała całkiem spora lista 
(zob. Tabela F). Wiele z tych zagadnień zapewne nie jest obce tym, 
którzy pracują jako animatorzy.

Animatorzy muszą też brać pod uwagę fakt, że działania partnerskie 
na rzecz rozwoju zrównoważonego są bardzo mocno związane 
z kontekstem sytuacyjnym, w którym mają miejsce. Trzeba o tym 
pamiętać i nie lekceważyć licznych zewnętrznych sił, które mogą 
oddziaływać na partnerstwo, na różnych etapach jego funkcjonowania. 
Rola animatora może polegać na pomocy partnerom w zrozumieniu 
i zaakceptowaniu tego, co jest możliwe (i, co ważniejsze, tego, co 
możliwe nie jest) w danych uwarunkowaniach.

Podczas, gdy większość sytuacji jest specyficznych dla poszczególnych 
partnerstw, istnieje jedno, uniwersalne wyzwanie typowe dla 
współpracy partnerskiej, z którym trzeba się zmierzyć. Dotyczy ono 
rozbieżności między naglącym charakterem potrzeb i problemów, 
które partnerstwo chce rozwiązać, a (czasem nieznośnie powolnym) 
tempem budowania relacji partnerskich i rozwoju współpracy. Sprawę 
dodatkowo komplikuje jeszcze rozbieżność między błyskawicznym 

TABELA F: NAJCZĘSTSZE PROBLEMY W PARTNERSTWIE MIĘDZYSEKTOROWYM

• Współzawodnictwo między 
silnymi osobowościami

• Partnerstwo zależy od 
posiadanych kontaktów i od tego, 
„kogo znasz”

• Kluczowe osoby zmieniają pracę 
i odchodzą z partnerstwa

• Do partnerstwa dołączają nowe 
osoby, o innych priorytetach / 
podejściu / osobowości

• Brak odpowiedniego 
przywództwa (np. zbyt słaby lub 
zbyt dominujący lider)

• Brak potrzebnych umiejętności 
i wiedzy (a dodatkowo brak 
świadomości własnych 
ograniczeń)

PROBLEMY DOTYCZĄCE 

OSÓB ZAANGAŻOWANYCH 

W PARTNERSTWO

PROBLEMY ZWIĄZANE 

Z PROCESEM BUDOWANIA 

WSPÓŁPRACY

PROBLEMY WYNIKAJĄCE 

Z RÓŻNIC MIĘDZY SEKTORAMI

• Różne motywacje do współpracy 
poszczególnych partnerów

• Błędne założenia dotyczące 
priorytetów poszczególnych 
organizacji zaangażowanych 
w partnerstwo

• Niechęć do zaakceptowania 
priorytetów ważnych dla 
partnerów (jeśli są różne od 
naszych priorytetów)

• Zbyt duży nacisk na wkład 
finansowy (w porównaniu 
z wkładem rzeczowym itd.)

• Ukrywane przed partnerami 
motywy

• Brak poczucia wspólnej misji

• Nietolerancja dla przedstawicieli 
innych sektorów lub innych  
kultur

• Nierówny układ sił i władzy 
(rzeczywisty lub nie)

• Problemy z uwolnieniem 
się z istniejących systemów 
i hierarchii

• Zbyt długi (lub za krótki) proces 
konsultacji

• Partnerstwo traci poczucie sensu 
i kierunku swojego działania

• Osoby indywidualne lub 
organizacje nie są w stanie 
zrealizować uzgodnionych zadań

• Poczucie, że niektórzy 
z partnerów nie są wystarczająco 
mocno zaangażowani we 
współpracę

• Zbyt duża zależność od 
niektórych organizacji lub osób 
w partnerstwie

Lista powstała na podstawie odpowiedzi na ankietę przeprowadzoną we wrześniu 1997r., wśród praktyków partnerstwa w Europie Środkowej i Wschodniej.
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tempem wymiany informacji dzięki nowoczesnym technologiom, 
a powolnym, ale kluczowym procesem konsultacji i budowania 
porozumienia (zob. rysunek poniżej). 

Zadaniem animatora jest utrzymanie względnej równowagi między 
tymi elementami. Oznacza to próby przyspieszenia, tam gdzie to 
możliwe, procesów decyzyjnych, ale nigdy kosztem autentycznych 
konsultacji i szczerego zaangażowania. Animator musi też potrafić 
uświadomić partnerom, że wszelkie trudności, mające swe źródło 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz partnerstwa, stanowią wyzwanie 
dla nich, i że to przede wszystkim oni powinni próbować je zrozumieć, 
a następnie rozwiązać. Trzeba zacząć od ustalenia charakteru danego 
problemu, a następnie wypracować właściwą strategię, aby pomóc 
partnerom w jego skutecznym rozwiązaniu (zob. Wskazówka 3: 
„Pokonywanie przeszkód”).

Rola animatora nie polega na przyjmowaniu odpowiedzialności 
za wszystkie problemy, z którymi zmaga się partnerstwo, a raczej 
na zachęcaniu partnerów do budowania wiary we własne siły 
i rozwijania umiejętności potrzebnych do skutecznego radzenia sobie 
z trudnościami.

Pamiętaj:
Animator zawsze pracuje na prośbę i w imieniu partnerów. Zadaniem 
animatora jest pomóc partnerom w zwiększeniu skuteczności działania 
i maksymalizacji potencjału partnerstwa. Jeśli animator robi za dużo, 
to najprawdopodobniej oznacza to, że partnerzy robią za mało. Dobry 
animator pracując dąży do tego, aby w efekcie stać się niepotrzebnym 
i stracić pracę!

KONSULTACJE... 
ZMIANA OPINII... 

BUDOWANIE POROZUMIENIA...

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE  

INFORMACYJNE... 

KOMUNIAKCJA GLOBALNA...  

GOSPODARKA RYNKOWA...
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Wskazówka 3: Pokonywanie przeszkód

Wszystkie partnerstwa natrafiają w trakcie swego 

istnienia na przeszkody różnego typu. Dobrze 

funkcjonujące partnerstwa starają się w dynamiczny 

i efektywny sposób rozwiązywać napotykane problemy 

i trudności, ponieważ zdają sobie sprawę, że ignorowanie 

ich nie sprawi, że po prostu same znikną. Bierna postawa 

wobec problemów i przeszkód (zwłaszcza tych wewnątrz 

partnerstwa) może wręcz osłabić współpracę i zagrozić 

istnieniu partnerstwa.

Animator, za pomocą odpowiednio dobranych strategii 

i działań, może wspierać partnerów w pokonywaniu 

przeszkód wewnątrz i na zewnątrz partnerstwa. Sprawne 

działania ze strony animatora, podjęte zanim problemy 

wymkną się spod kontroli, często decydują o tym, czy 

partnerstwu uda się osiągnąć zaplanowane cele rozwoju 

zrównoważonego. 

Problemy i przeszkody mogą przybierać różne formy, 

różnić się swoją wagą, dotyczyć spraw bezpośrednio 

związanych z partnerstwem lub też szerszego kontekstu, 

w którym partnerstwo działa. Jeśli mamy do czynienia 

z przeszkodami wynikającymi z szerokiego kontekstu 

działań partnerstwa, strategia ich pokonania powinna 

koncentrować się na osłabieniu ich oddziaływania 

na partnerstwo, a nie próbie rozwiązania problemu, 

ponieważ jest mało prawdopodobne, że partnerstwo 

będzie w stanie zmienić uwarunkowania zewnętrzne 

– przynajmniej na krótką metę, chociaż może wpłynąć  

na te uwarunkowania w perspektywie długofalowej. 

JAK MÓWIĆ „NIE”

Czasami przeszkoda jest nie do pokonania – np. 

osoba o bardzo trudnym charakterze lub organizacja 

o priorytetach zbyt odległych od tych, ważnych dla 

partnerstwa. W takiej sytuacji animator powinien 

zachęcić partnerów do zdecydowanego i jasnego 

zakończenia relacji z tą osobą lub organizacją.

31



W
sk

az
ów

ka
 3

: P
ok

on
yw

an
ie

 p
rz

es
zk

ód

RODZAJ PROBLEMU STRATEGIE DLA ANIMATORAPRZYKŁADY

• Brak możliwości działania  
(np. brak czasu)

• Niewystarczające umiejętności 
w zakresie współpracy 
partnerskiej

• Ograniczony autorytet 
i wpływy w organizacji 
partnerskiej, którą reprezentują

DOTYCZĄCY 

POSZCZEGÓLNYCH 

OSÓB 

W PARTNERSTWIE

Bądź otwarty i wspieraj poszczególne osoby, 
proponuj nowe strategie działania, aby 
doprowadzić do pożądanych zmian

Jeśli to możliwe, podejmuj inicjatywy, które 
pomogą poszczególnym osobom radzić sobie ze 
swoimi ograniczonymi możliwościami i rozwijać 
umiejętności

Jeśli konieczne, pracuj z poszczególnymi 
organizacjami, aby wzmocnić pozycję osób 
reprezentujących te organizacje w partnerstwie

➜

➜

➜

DOTYCZĄCY 

POSZCZEGÓLNYCH 

ORGANIZACJI

• Niewłaściwe rozumienie na 
czym polega rola organizacji 
jako jednego z partnerów

• Brak autentycznego 
zaangażowania w partnerstwo 
organizacji jako całości lub jej 
kadry zarządzającej

• Niechęć lub brak możliwości 
ze strony organizacji, aby 
w elastyczny sposób reagować 
na zmieniające się potrzeby / 
priorytety partnerstwa

Pracuj aktywnie z każdym z partnerów nad 
stworzeniem strategii pozwalających na 
zwiększenie zaangażowania ich organizacji 
w partnerstwo

Zasugeruj różne ciekawe sposoby na 
zbudowanie lepszego zrozumienia i zwiększenie 
zaangażowania (zob. Wskazówka 8)

Staraj się stwarzać możliwości, które 
zademonstrują kadrze zarządzającej organizacji 
dlaczego bardziej elastyczne podejście 
będzie korzystne dla organizacji i jej celów 
w perspektywie długofalowej

➜

➜

➜

• Sektor publiczny może być 
zbyt zbiurokratyzowany, 
wolno podejmować decyzje 
i obawiać się utraty kontroli 

• Sektor gospodarczy może 
być zbyt skoncentrowany 
na zyskach, niecierpliwy 
i zainteresowany autopromocją

• Sektor społeczny może być 
zbyt chaotyczny, o wąskich 
zainteresowaniach i chętnie 
krytykować innych

DOTYCZĄCY 

POSZCZEGÓLNYCH 

SEKTORÓW

Strategie działania powinny być dostosowane 
do potrzeb poszczególnych sektorów – animator 
powinien spróbować znaleźć sojuszników 
w każdym z sektorów, którzy mogą pełnić 
rolę pośredników między danym sektorem, 
a partnerstwem

Należy przypominać partnerom, że jedną 
z korzyści wynikających z współpracy 
partnerskiej jest możliwość uczenia się od innych 
sektorów (np. demonstrując, że nowe metody 
działania są skuteczne i przynoszą dobre wyniki)

Animator może wskazać niewłaściwe 
zachowanie charakterystyczne dla danego 
sektora i jego negatywne skutki dla partnerstwa

➜

➜

➜

• Przeszkody natury politycznej 
– np. niestabilny rząd lub 
niesprzyjający klimat dla 
podejmowania inicjatyw 
partnerskich

• Przeszkody natury 
ekonomicznej – np. 
ograniczone ilości funduszy 
dostępnych z podatków lub 
inwestycji firm

• Przeszkody natury kulturowej 
– np. brak tradycji współpracy 
lub sprzeczne wartości

Staraj się chronić działalność partnerstwa przed 
destabilizacją wywołaną przez zawirowania 
polityczne lub kłopoty gospodarcze

Pomóż partnerom włączyć element rzecznictwa 
do działań partnerstwa

Ustal obszary, w których partnerstwo może 
oddziaływać na politykę i narodowe strategie 
oraz wzmacniać demokrację

Przeprowadź analizę możliwości generowania 
dochodów poprzez działania realizowane 
przez partnerstwo oraz spróbuj ustalić, które 
z elementów działalności partnerstwa mogą 
przyciągnąć nowych inwestorów / darczyńców 

Podejmuj działania prezentujące korzyści 
wynikające ze współpracy przełamującej 
tradycyjne bariery i granice

➜

➜

➜

➜

➜

NA SZCZEBLU 

KRAJOWYM
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RODZAJ PROBLEMU STRATEGIE DLA ANIMATORAPRZYKŁADY

• Ograniczone zasoby agencji 
międzynarodowych

• Tempo zmian

• Skala problemów związanych 
z rozwojem zrównoważonym

NA SZCZEBLU 

GLOBALNYM

Pomóż partnerom w realistycznym wyborze 
celów dla partnerstwa

Spróbuj nawiązać kontakty z partnerstwami 
i projektami zajmującymi się podobnymi 
zagadnieniami w innych częściach świata (np. za 
pomocą Internetu), aby zwiększyć oddziaływanie 
na szczeblu globalnym

Naciskaj na partnerów (pilnie potrzebne efekty 
działań), aby w ten sposób stale dodawać 
energii współpracy i partnerstwu

➜

➜

➜

„Może się okazać, że to, co na początku uważamy za przeszkodę, stworzy dla 
partnerstwa nieoczekiwane, nowe możliwości, aby: dokładniej przeanalizować 
i zająć się zagadnieniem; radykalnie zmienić kierunek działania; tak dynamicznie 
przeciwstawić się problemowi, że zaowocuje to znaczącym wzmocnieniem 
współpracy. Animator może odegrać kluczową rolę, pomagając partnerom 
w przekształceniu sytuacji kryzysowej w przełom.”

Animator wewnętrzny, pracujący dla UNDP
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Umiejętności potrzebne 
animatorowi
„Złotą zasadą postępowania jest tolerancja – 
zrozumienie, że nigdy nie będziemy myśleć w jednakowy 
sposób, że zawsze będziemy widzieć tylko fragmenty 
prawdy z różnych punktów widzenia.”

Mahatma Gandhi7

Animator partnerstwa musi potrafić zrealizować bardzo różnorodne 
zadania. Musi też stale dostosowywać swój styl działania do 
zmieniających się potrzeb partnerstwa i uwarunkowań na różnych 
etapach rozwoju współpracy. Praca animatora to ciągły proces 
przekształcania i zmieniania, np.:

Na etapie nawiązywania współpracy, animator pomaga grupie 
luźno ze sobą powiązanych osób stać się zintegrowanym zespołem 
partnerów
W trakcie rozwijania partnerstwa, animator pomaga przekształcać 
„błędy” w „okazje do uczenia się”
Gdy okres, w którym partnerstwo potrzebowało animatora zbliża 
się ku końcowi, animator z menadżera nadzorującego rozwój 
współpracy, staje się mentorem dla partnerów

Wszystkie te działania wymagają odpowiednich umiejętności.

Animacja współpracy: sztuka i nauka
Animacja współpracy partnerskiej jest bez wątpienia „sztuką” (ponieważ 
wymaga wyobraźni i intuicji), ale równocześnie jest też „nauką” 
(ponieważ wymaga obiektywizmu i systematyczności) – zob. Tabela 
G. Być może jest to niezbyt konwencjonalny sposób analizowania 
kompetencji i umiejętności zawodowych ale, mam nadzieję, pokazuje 
wyraźnie, że animator musi próbować zachować równowagę między 
tymi dwoma obszarami.

3

7. Mahatma Gandhi, „All Men are Brothers: Autobiographical Reflections.”, The Continuum Publishing Company, 2002.
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TABELA G: ANIMACJA WSPÓŁPRACY: ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY SZTUKĄ A NAUKĄ

ANIMACJA JAKO NAUKA WYMAGA:ANIMACJA JAKO SZTUKA WYMAGA:

Intuicji, wyobraźni i wrażliwości

Wizji (przyszłości)

Umiejętności interpersonalnych

Aktywnego słuchania

Zaangażowania osobistego

Wiedzy, umiejętności analitycznych 
i logicznego myślenia

Rozumienia (przeszłości)

Umiejętności administracyjnych

Precyzyjnego wypowiadania się

Zachowania profesjonalnego dystansu
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Kluczowe umiejętności
Aby wykonywać właściwie swoje zadania, animator musi posiadać 
różnorodne umiejętności i kompetencje. Jedno z narzędzi 
zamieszczonych w „Poradniku partnerstwa”8, „Narzędzie do samo-
oceny ról i umiejętności”, zostało opracowane, aby pomóc partnerom 
w ocenieniu, jaką mogą pełnić rolę w partnerstwie oraz aby ułatwić 
im rozwijanie umiejętności potrzebnych do prowadzenia współpracy. 
Z narzędzia tego mogą również skorzystać animatorzy. 

Istnieją 4 podstawowe obszary, w których animatorzy powinni starać 
się stale doskonalić swoje umiejętności:

1.  Moderacja: Aby doprowadzić do nawiązania relacji między 
partnerami i rozpoczęcia współpracy (zwłaszcza, gdy partnerstwo 
dopiero powstaje), animator często musi pełnić funkcję moderatora 
w czasie pierwszych spotkań partnerów, bez względu na to, czy są 
to spotkania indywidualne, małe grupy robocze, czy też warsztaty 
o większej frekwencji. Moderacja nie jest aż tak straszna, jak 
powszechnie się uważa, trzeba po prostu wiedzieć, jaki jest cel 
danej sesji i starać się  pomagać jej uczestnikom w systematycznym 
dążeniu do osiągnięcia tego celu. (Zob. Wskazówka 4: „Moderacja”, 
str. 39).

2.  Negocjacje: Animator musi potrafić pomóc partnerom 
w odróżnieniu twardych i bezkompromisowych negocjacji (w czasie 
których każda z zaangażowanych stron dąży do zrealizowania 
swoich własnych celów, bez względu na koszty i konsekwencje, co 
oznacza, że w takich negocjacjach zawsze są zwycięzcy i przegrani) 
od negocjacji opartych na kompromisie i wychodzeniu naprzeciw 
oczekiwaniom innych (których celem jest doprowadzenie do sytuacji, 
w której wszyscy wygrywają). Ten drugi rodzaj negocjacji wymaga 
od animatora stworzenia atmosfery otwartości na nowe rozwiązania 
i możliwości, a także umiejętności zadawania właściwych pytań 
(aby poznać nieujawniane interesy i potrzeby partnerów) i cierpliwej 
mediacji między partnerami, których priorytety różnią się. 

3.  Coaching: W miarę rozwoju współpracy partnerskiej, animator 
staje przed nowym wyzwaniem – musi przekazać swoje zadania 
partnerom (lub pracownikom projektu). Oznacza to dla niego zejście 
ze sceny i podjęcie działań o raczej zakulisowym charakterze, aby 
wspierać osoby wyznaczone do przejęcia jego działań i pomóc im 
w rozwijaniu potrzebnych umiejętności. Wskazówka 9: „Animator 
w roli coach'a” (str. 77) prezentuje działania, które może podjąć 
animator, aby upewnić się, że inni są dobrze przygotowani do 
przejęcia jego zadań.

4.  Przegląd: Nawet dobrze funkcjonujące partnerstwa odnoszą 
korzyści z regularnych i przeprowadzanych w kreatywny sposób 
przeglądów, które pozwalają sprawdzić, czy działalność partnerstwa 

8. Ros Tennyson, „The Partnering Toolbook”, wydany przez GAIN, IBLF I UNDP, 2004. Wydanie polskie: „Poradnik Partnerstwa”, Kraków, 2006.
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nie traci dynamiki i ukierunkowania na wyznaczone cele. Animator, 
jako osoba o dogłębnej wiedzy na temat danego partnerstwa 
i jego działań, ma możliwość zachęcenia partnerów do refleksji 
nad prowadzoną współpracą i jej przyszłością, a także wspierania 
ich w podejmowaniu regularnych działań mających na celu analizę 
i przegląd struktury i działań partnerstwa (zob. Wskazówka 9: 
„Animator w roli coach'a” na str. 77).

Zanim dojdzie do przekazania zadań i odpowiedzialności animatora 
partnerom, animator powinien w jasny i przejrzysty sposób tłumaczyć 
partnerom, co robi i dlaczego. W ten sposób będą oni w stanie lepiej 
zrozumieć, na czym polega animacja współpracy, a także zdecydować, 
jak zaadaptować swoje zachowania i umiejętności, aby móc skutecznie 
przejąć obowiązki animatora. 
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Wskazówka 4: Moderacja

Funkcja moderatora jest bardzo wymagająca – chociaż 

dla osób patrzących z boku może wydawać się bardzo 

łatwa. W trakcie spotkania emocje mogą brać górę 

nad rozsądkiem, mogą ujawniać się głębokie podziały 

i antagonizmy, dlatego moderator musi cechować się 

zarówno determinacją, jak też wrażliwością na sytuację, 

umiejętnością uważnego słuchania oraz prowadzenia 

mediacji, jeśli wymaga tego sytuacja. Moderator 

powinien również potrafić instynktownie wyczuć, kiedy 

interweniować lub zgasić dyskusję, a kiedy pozostawać 

z boku i pozwolić dyskusji toczyć się własnym torem.

Czasami lepiej jest, aby moderator zostawił trochę 

przestrzeni uczestnikom dyskusji i pozwolił im 

samodzielnie uporać się z zaistniałymi nieporozumieniami, 

zamiast ratować sytuację. Wymaga to od niego 

umiejętności właściwego odczytania nastroju i możliwości 

uczestników dyskusji oraz gotowości do poniesienia 

konsekwencji związanych z brakiem interwencji 

i oddaniem inicjatywy w ręce uczestników dyskusji. 

Dobra moderacja polega na zachowaniu równowagi 

pomiędzy tolerancją i stosowaniem zasad twardej ręki. 

Umiejętności potrzebne moderatorowi w dużym stopniu 

przypominają te potrzebne animatorowi współpracy 

(zob. rozdział 3). Bardzo prawdopodobne jest, że 

animator będzie w swojej pracy musiał pełnić od czasu 

do czasu również funkcję moderatora – szczególnie 

w początkowych etapach nawiązywania współpracy 

i budowania partnerstwa. 

Poniżej zamieszczam kilka przemyśleń na temat 

moderacji – dedykuję je zwłaszcza tym osobom, które 

czują, że moderowanie spotkań nie jest ich najsilniejszą 

stroną:

Istnieją różne sposoby skutecznego moderowania 

dyskusji. Należy raczej starać się korzystać z już 

posiadanych umiejętności zawodowych i własnych 

mocnych stron (np. dobra organizacja, umiejętność 

aktywnego słuchania lub syntezowania informacji), 

a nie próbować naśladować czyjś styl moderowania, 

który może zupełnie nie pasować do Twojej 

osobowości

Każdy może stać się lepszym moderatorem. 

Potrzeba do tego praktyki i wytrwałości

Moderacja wspólnie z drugą osobą może częściowo 

uwolnić Cię od stresu i dodać nowego, ciekawego 

wymiaru (np. wewnętrzny animator plus zewnętrzny 

moderator lub zewnętrzny animator plus pracownik 

posiadający umiejętności moderatorskie z jednej 

z organizacji partnerskich)
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Oczywiście może się zdarzyć, że nawet jeśli jesteś 

dobrym moderatorem, nie jesteś odpowiednią osobą do 

moderowania konkretnej dyskusji lub spotkania. Może to 

mieć miejsce w sytuacjach, gdy jako animator:

•  Jesteś (lub tak Cię postrzegają partnerzy) zbyt blisko 

zaangażowany w dane zagadnienie

•  Stanowisz zdaniem partnerów część problemu

•  Musisz razem z partnerami brać aktywny udział 

w dyskusji / spotkaniu (zwłaszcza w przypadku 

animatora wewnętrznego).

Bez względu na okoliczności, które sprawiają, że nie jesteś 

odpowiednią osobą do moderowania danej sesji, będąc 

animatorem partnerstwa prawdopodobnie będziesz 

musiał zaproponować kogoś, kto zamiast Ciebie zajmie się 

moderacją dyskusji, oraz wprowadzić tą osobę w sytuację.

 

Moderator zaproszony z zewnątrz do poprowadzenia sesji 

w ramach partnerstwa będzie potrzebował:

Informacji o partnerstwie (zarówno ustnych, jak i na 

piśmie)

Okazji do poznania kluczowych graczy oraz 

skonsultowania się z nimi przed sesją

Wytycznych dotyczących roli, jaką ma odegrać oraz 

celów i oczekiwanych rezultatów sesji

Jasnych zasad nadzoru i kontroli przed, po i w trakcie 

sesji

DOBRA PRAKTYKA W MODERACJI

Każdy moderator (bez względu na to, czy jest nim animator 

współpracy, czy też osoba spoza partnerstwa) powinien 

umieć:

•  Uważnie słuchać – również tego, czego uczestnicy 

dyskusji nie mówią

•  Obserwować reakcje i uczucia uczestników dyskusji 

oraz ich wzajemne relacje

•  Zachować swoje opinie dla siebie

•  Myśleć w sposób klarowny i szybko dostrzegać nowe 

pomysły

•  Radzić sobie z trudnymi sytuacjami bez przyjmowania 

pozycji autorytarnej;

•  Sprawnie podejmować decyzje dotyczące kolejnych 

kroków w świetle zmieniającej się sytuacji

•  Pomagać grupie koncentrować się na wyznaczonych 

celach dyskusji

Idealnie, moderator powinien się również charakteryzować: 

osobowością, która daje uczestnikom sesji poczucie, 

że wszystko jest pod kontrolą; sposobem pracy, który 

demonstruje wnikliwość i trafność osądu, a nie skłonność 

do wydawania pochopnych ocen; zdolnościami 

przywódczymi, które pomogą w prowadzeniu moderacji 

i osiągnięciu celów sesji.

Dobra moderacja sprawia, że uczestnicy sesji mają 

poczucie, że zostali:

–  Wysłuchani

–  Zaangażowani w aktywny i kreatywny sposób

–  Dobrze przygotowani do podjęcia ustalonych działań

W wyniku złej moderacji uczestnicy dyskusji mogą się 

czuć zirytowani, zagubieni i bezradni. Zła moderacja 

może negatywnie wpłynąć na relacje łączące partnerów 

i zamiast je wzmocnić, może je poważnie osłabić.

PIĘĆ PRAKTYCZNYCH PODPOWIEDZI DLA 

MODERATORA:

1. Zaplanuj sesję szczegółowo i z dużym wyprzedzeniem 

czasowym, konsultując wybraną przez siebie strukturę 

sesji i podejście do jej prowadzenia z kluczowymi 

osobami

2. Staraj się aktywnie zaangażować wszystkich 

uczestników sesji w dyskusję – może to oznaczać 

również konieczność powstrzymania niektórych osób 

przed zdominowaniem dyskusji

3. Starannie przestrzegaj ustalonych ram czasowych, 

ponieważ świadczy to o tym, że szanujesz inne 

zobowiązania uczestników sesji

4. Używaj różnych narzędzi i metod, aby osiągnąć 

oczekiwane rezultaty – starannie przygotuj je wcześniej 

i dokładnie wytłumacz uczestnikom sesji, na czym 

polegają. Mogą to być, np.:

Ustalenie z uczestnikami sesji zasad zachowania 

i postępowania w jej trakcie – jedna z takich 

zasad powinna mówić o okazywaniu szacunku 

sobie nawzajem oraz różnym punktom widzenia 

i poglądom

Przeprowadzenie dyskusji zarówno w małych 

zespołach, jak też w ramach sesji plenarnej, aby 

uzyskać jak najszerszy wachlarz pomysłów i opinii

Zapisywanie pomysłów lub podjętych zobowiązań 

na flipczarcie lub karteczkach typu ‘post-it’ 

i umieszczenie ich w widocznym miejscu, tak, aby 

wszyscy uczestnicy sesji mogli się z nimi zapoznać 

i zareagować na zawarte na nich informacje

Przeprowadzenie ‘burzy mózgów’, w celu 

wykreowania nowych pomysłów

➜
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5. Zadbaj o prowadzenie właściwej dokumentacji 

w trakcie sesji oraz po jej zakończeniu. Dokumentacja 

ta powinna być dostępna w odpowiedniej formie dla 

wszystkich zainteresowanych

Animator może również starać się zachęcić partnerów 

do moderowania poszczególnych spotkań lub wydarzeń. 

Moderacja, obok innych umiejętności potrzebnych 

we współpracy partnerskiej, może stanowić część 

umiejętności i kompetencji rozwijanych przez partnerów 

w związku z ich zaangażowaniem w partnerstwo.

Jako animator, powinieneś zdecydować, kiedy rolę 

moderatora możesz pełnić sam, a kiedy należy ją 

powierzyć osobie z zewnątrz lub jednemu z partnerów. 

W podjęciu odpowiednich kroków pomoże Ci 

Wskazówka 9: „Animator w roli coach'a”.
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„Idealny moderator jest jak dobry nawigator. Dyskretny i niewidoczny, nie 
interweniuje w dyskusję gdy nie ma takiej konieczności, a jednocześnie potrafi 
sprawić, że docieramy tam, gdzie chcieliśmy, szybko i najdogodniejszą trasą. 
Zazwyczaj jest zdecydowany i raczej bardziej surowy, niż emocjonalny. Zależy 
mu przede wszystkim na tym, aby grupa osiągnęła swoje cele, a nie na tym, aby 
wszyscy byli zadowoleni. Sprawna moderacja to efektywny sposób na osiąganie 
zakładanych celów bez mówienia ludziom wprost, co mają zrobić. Wymaga 
połączenia umiejętności słuchania, zadawania pytań i oceniania możliwości...”

Irene Krechowieka, moderator artysta9

 9. Irene Krechowieka, moderator artysta. Cytat pochodzi z dziennika „Guardian”, listopad 2004.
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Używanie odpowiedniego języka
Animatorzy muszą posiadać duże umiejętności komunikacyjne: wiedzieć 
co, kiedy i w jaki sposób przekazywać poszczególnym partnerom, 
aby efektywnie zarządzać wymianą wiedzy i doświadczeń między 
partnerami oraz innymi interesariuszami. Oznacza to, że animator musi 
umieć słuchać (aby wiedzieć, jaka forma komunikacji będzie potrzebna 
w danej sytuacji) oraz klarownie i zwięźle wypowiadać się w mowie 
i piśmie. 

Kluczową cechą animatora powinna być wrażliwość językowa – uważny 
i właściwy dobór słów i idei, które mają potencjał zbliżania ludzi do 
siebie, a nie powodowania antagonizmów i poczucia wyobcowania. 
Zastanów się przez moment, np., jaką różnicę sprawia użycie słowa 
„korzyść” zamiast „zysk” (chociaż według definicji słownikowej 
właściwie się nie różnią, jednak niosą ze sobą różne konotacje) lub 
dyskusja nad tym, jak zapewnić odpowiednie „środki” na potrzeby 
projektu, zamiast jak projekt „sfinansować”, czy też praca z partnerami, 
aby przy ustalaniu „wspólnych” celów znaleźć również cele, które się 
„wzajemnie uzupełniają”. 

Użycie odpowiedniego języka dotyczy również prowadzenia 
dokumentacji – ważnego zadania większości animatorów. Prowadzenie 
i przechowywanie dokumentacji - protokołów ze spotkań, notatek 
z działań, dokumentów, publikacji i raportów – jest bardzo istotne, 
podobnie jak dbałość o to, aby forma dokumentów była dostosowana 
do potrzeb różnych odbiorców (partnerów, interesariuszy, opinii 
publicznej).
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Wskazówka 5: Prowadzenie dokumentacji

Ważnym zadaniem każdego animatora jest zadbanie 

o staranne prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, 

dotyczącej zarówno rozwoju współpracy partnerskiej, jak 

też decyzji i działań podejmowanych przez partnerów.

Jest wiele różnych rodzajów dokumentacji, które 

pojawiają się i odgrywają ważną rolę na poszczególnych 

etapach rozwoju współpracy partnerskiej (zob. kolejne 

strony).

Potrzeby z zakresu Public Relations poszczególnych 

partnerów różnią się i animator czasem musi pomóc 

poszczególnym partnerom zrozumieć entuzjazm lub 

niechęć innych do upubliczniania informacji.

Animator powinien dołożyć starań, aby prowadzona 

dokumentacja stała się kreatywnym i cennym elementem 

współpracy partnerskiej, a nie tylko uciążliwym 

obowiązkiem lub (co gorsze) powodem kontrowersji.

45

„Animator powinien zachęcać do większej kreatywności w prowadzeniu 
dokumentacji oraz postarać się wybrać rzetelne i twórcze osoby do zbierania, 
przetwarzania i przekazywania informacji. Trzeba też pamiętać, że wszystkie osoby 
związane z partnerstwem (partnerzy, interesariusze, beneficjenci) mają różne 
wspomnienia, doświadczenia i historie (czasem pozytywne, a czasem nie, ale nie 
mniej ważne), którymi warto podzielić się z innymi.”

Animator zewnętrzny, prowadzący szkolenia z zakresu współpracy partnerskiej w USA
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RODZAJ UWAGI CEL

• Dokument, który wyraża 
intencję utworzenia 
partnerstwa i daje podstawę 
do budowania współpracy 
i relacji między partnerami

List intencyjny 

/ Porozumienie 

o współpracy

List intencyjny nie musi być bardzo formalny, ale powinien 
być napisany w taki sposób, aby nie powodować poczucia 
dyskomfortu u osób, które mają się pod nim podpisać.

Warto uzgodnić wspólne obszary lub wizję, wokół których 
partnerzy będą mogli nawiązać współpracę.

Przygotowanie takiego dokumentu może stanowić pretekst 
do zorganizowania spotkania z udziałem potencjalnych 
partnerów, co pozwoli też przeanalizować ich potrzeby 
i zainteresowania (wspólne i różne).

Porozumienie 

partnerskie

• Bardziej formalny dokument, 
w którym ustalone zostają role, 
odpowiedzialności i procedury 
podejmowania decyzji

Gdy uzgodnione zostanie utworzenie partnerstwa, trzeba 
przygotować porozumienie partnerskie – formalny 
dokument, który będzie stanowił podstawę długotrwałej 
współpracy.

Partnerzy najprawdopodobniej będą mieć własne 
oczekiwania, co do charakteru tego dokumentu. Niemniej, 
animator powinien dopilnować, aby porozumienie dawało 
możliwość wprowadzania do współpracy innowacyjnych 
rozwiązań, dokonywania przeglądów i – jeśli to konieczne 
– korekty, aby zachować dynamiczny charakter współpracy.

• Protokół z posiedzenia lub 
spotkania to dokument, 
w którym zapisane są 
wszystkie podjęte decyzje 
i uzgodnione działania oraz 
zagadnienia, co do których 
nie udało się osiągnąć 
porozumienia. Stanowi punkt 
odniesienia dla osób, które 
w spotkaniu wzięły udział; 
dla osób nieobecnych na 
spotkaniu stanowi informację 
o tym, co się stało. Jest 
też dokumentem, który 
można przekazać innym 
kluczowym osobom (zgodnie 
z ustaleniami)

Protokoły 

z posiedzeń 

partnerstwa 

i spotkań

Protokół powinien zawierać wszystkie najważniejsze punkty 
dyskusji oraz istotne rozbieżności poglądów, ale nie musi 
zawierać dokładnie wszystkiego, co zostało powiedziane. 

Podjęte decyzje i rezultaty spotkania powinny być jasne 
i klarowne dla czytelników protokołu (nawet tych, którzy 
nie byli obecni na spotkaniu). Idealnie, w protokole, obok 
ustalonych zadań do wykonania, powinny znaleźć się 
nazwiska osób odpowiedzialnych i harmonogram realizacji. 

Animator powinien dopilnować, aby przebieg spotkania 
był protokołowany oraz aby wszyscy obecni na spotkaniu 
formalnie zatwierdzili treść protokołu. Po spotkaniu należy też 
dopilnować, aby protokół został przekazany osobom, które 
nie były obecne, ale powinny znać treść i przebieg spotkania.

Instrukcje przekazywane animatorowi przez partnerów 
w trakcie spotkania będą udokumentowane w protokole, 
dlatego w interesie animatora jest dopilnowanie, aby 
protokół sporządzony był dokładnie i starannie.

• Lista zasad i obowiązujących 
praktyk uzgodnionych przez 
partnerów, umożliwiających 
sprawne funkcjonowanie 
roboczych relacji między nimi

Przygotowanie zestawu takich zasad animator może 
zasugerować już na samym początku współpracy. Może 
to być zadanie bardzo przydatne w budowaniu relacji 
partnerskich, ponieważ z pewnością każdy z partnerów 
będzie miał inne sugestie, co do potrzebnych zasad. 

Wśród podstawowych zasad warto zawrzeć następujące:

– Szacunek dla odmienności partnerów

– Otwartość / przejrzystość

– Upublicznianie informacji dotyczących partnerstwa tylko po 
wcześniejszym uzgodnieniu tego z wszystkimi partnerami.

Po uzgodnieniu podstawowych zasad partnerstwa, animator 
(oraz partnerzy) mogą odwoływać się do nich w przypadku, 
gdy czyjeś zachowanie będzie odstawać od przyjętych norm.

Podstawowe 

zasady 

partnerstwa
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RODZAJE DOKUMENTACJI PRZYDATNE W PARTNERSTWIE
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RODZAJ UWAGI CEL

• Ostateczna wersja 
szczegółowego opisu 
proponowanego projektu, 
zawierająca cele, działania, 
oczekiwane rezultaty, opis 
sposobu zarządzania oraz 
harmonogram realizacji

• Precyzuje zobowiązania 
poszczególnych partnerów

• Może stanowić podstawę 
do poszukiwania dalszych 
środków na realizację 
działań lub rekrutacji nowych 
partnerów

Opis projektu Najprawdopodobniej, taki dokument zostanie przygotowany 
przez jedną z organizacji zaangażowanych w partnerstwo lub 
menadżera projektu, wyznaczonego przez partnerów.

Animator może zaoferować wsparcie, doradztwo lub 
przeprowadzić analizę podobnych projektów realizowanych 
w innych miejscach na świecie, aby zainspirować partnerów 
i zbudować ich wiarę w siebie. 

Animator może również wziąć udział w adaptowaniu opisu 
projektu na inne potrzeby.

Zestawienie 

zasobów

• „Mapa” demonstrująca jakie 
zasoby są potrzebne do 
realizacji działań partnerstwa

• Tabela dokumentująca 
zasoby zadeklarowane przez 
poszczególnych partnerów

Pełny opis projektu będzie zawierał szczegółowe 
informacje o ilości i charakterze zasobów potrzebnych do 
realizacji działań. Animator może odegrać kluczową rolę 
w kreatywnym zaangażowaniu partnerów w opracowanie 
listy potrzebnych zasobów oraz zastanowieniu się, jakie 
zasoby (poza funduszami) są w stanie wnieść do projektu. 

Ważne jest, aby deklaracje partnerów dotyczące 
oferowanych zasobów były (a) konkretne, (b) realistyczne i (c) 
realizowane. Animator może pomóc w tym partnerom.

• Regularna informacja 
o działaniach partnerstwa, 
skierowana głównie do 
partnerów, zewnętrznych 
darczyńców i kluczowych 
interesariuszy. Celem biuletynu 
jest informowanie o postępie 
realizacji działań, inspirowanie 
oraz zachęcanie do aktywnego 
zaangażowania w działalność 
partnerstwa

Biuletyn Istnieją różne formy, wykorzystywane do regularnego 
informowania o przebiegu działań. Coraz większą 
popularnością cieszą się biuletyny w wersji elektronicznej, 
ponieważ są tańsze w przygotowaniu i łatwiejsze 
w dystrybucji, niż biuletyny drukowane.

Biuletyn w wersji drukowanej ma jednak swoje zalety 
– sprawia solidniejsze wrażenie i jest trwalszy (jeśli go 
przechowujemy, może z czasem stanowić cenne źródło 
informacji o projektach i programach). Również inne, bardziej 
dynamiczne formy informowania, mają swoje zalety – np. 
formy wizualne czy kontakt osobisty, zamiast informacji 
przekazywanych na piśmie lub w wersji elektronicznej.

Inne opcje, z których można korzystać, to, np.: prezentacje 
multimedialne, plakaty, fotomontaż, wystawy, wizyty 
w miejscach realizacji działań, CD romy, filmy video, 
performance.

• Dokumentacja historii 
partnerstwa i / lub projektu, 
przygotowana w celu 
przekazania informacji 
odbiorcom spoza partnerstwa, 
interesariuszom, osobom 
zajmującym się współpracą 
partnerską w innych obszarach 
lub innych miejscach na 
świecie

Studia przypadku są ważne zarówno wewnątrz partnerstwa 
(np. dla nowych partnerów, którzy dołączą do partnerstwa 
w momencie, gdy działania projektu będą już bardzo 
zaawansowane), jak i na zewnątrz (np. dla decydentów, 
którzy mogą odegrać ważną rolę w utrzymaniu efektów 
projektu po zakończeniu działalności partnerstwa).

Animator może pomóc partnerom w docenieniu wartości ich 
doświadczeń i aktywnym zaangażowaniu w przygotowanie 
i dystrybucję studiów przypadku. 

Studia 

przypadku
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• Uzgodniona wypowiedź 
przygotowana w imieniu 
partnerów, skierowana do 
szerokiego grona odbiorców, 
aby zaprezentować sukcesy 
i osiągnięcia partnerstwa, 
przeciwstawić się 
konwencjonalnemu podejściu 
lub zachęcić innych do 
wykorzystania tej metody

Informacje dla 

opinii publicznej 

/ mediów

Każda informacja, która ma być opublikowana, powinna być 
dokładna i odpowiednio przygotowana. Wszyscy partnerzy  
(a także inni interesariusze, których to może dotyczyć) 
powinni wyrazić zgodę na opublikowanie informacji 
dotyczących partnerstwa.
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROWADZENIA 
DOKUMENTACJI

1. Używaj wyobraźni dokumentując wydarzenia, spotkania i działania projektu. Korzystaj 

z flipchart’u, robionych na bieżąco notatek, dzienników pracy, taśm audio i video, zdjęć, 

rysunków i ilustracji – wszystkiego, co pomaga w sposób bardziej obrazowy przekazać 

daną informację. 

2. Wybieraj tylko użyteczne i potrzebne informacje. Nikt nigdy nie ma ochoty czytać strony  

za stroną tego, co kto powiedział. Lepiej zapisać informacje, które przypomną 

czytelnikowi, jakich zagadnień dotyczyła dyskusja i jakie działania zdecydowano  

się podjąć. 

3. Wybieraj właściwe osoby do prowadzenia dokumentacji. Ponieważ prowadzenie 

dokumentacji wymaga wielu umiejętności, powierzaj tą funkcję osobom doświadczonym 

i zaufanym (a nie najbardziej niedoświadczonym, najmłodszym członkom zespołu).

4. Prowadź dystrybucję informacji w odpowiedni sposób, mając na względzie potrzeby 

różnych odbiorców: partnerów, ich organizacji, zewnętrznych darczyńców, urzędników 

publicznych, pracowników i beneficjentów projektu, mediów, osób odpowiedzialnych za 

monitorowanie i ewaluację projektu, innych praktyków partnerstwa.

5. Upewnij się, że zaproponowane metody prowadzenia dokumentacji i komunikacji 

odpowiadają wszystkim partnerom (i kluczowym interesariuszom).

6. Staraj się przekonać osoby zaangażowane w prowadzenie dokumentacji co do wartości 

starannie prowadzonej dokumentacji dla zwiększenia sprawności, skuteczności 

i oddziaływania partnerstwa.

7. Wzmacniaj umiejętności narracyjne osób zaangażowanych w prowadzenie 

dokumentacji, aby przygotowywane przez nie materiały były ciekawe i „żywe”. 

Jeśli potraktujemy partnerstwo jako podróż, w czasie której jej uczestnicy muszą 

przezwyciężyć różne przeszkody, to każdy aspekt współpracy zasługuje na to, aby o nim 

opowiedzieć.
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Inne wyzwania z zakresu komunikacji
Funkcjonowanie partnerstwa może wiązać się z kilkoma ważnymi 
wyzwaniami z zakresu komunikacji, którym musi sprostać animator. 
Wysokie umiejętności komunikacyjne będą potrzebne animatorowi, aby 
poradzić sobie z następującymi wyzwaniami dotyczącymi komunikacji 
wewnątrz partnerstwa:

Zmiana utrwalonych poglądów: Dobrym sposobem na zmianę 
posiadanych poglądów może być jednodniowy warsztat, 
w czasie którego dojdzie do spotkania grupy kluczowych osób 
o różnych punktach widzenia. Warsztat da im możliwość poznania 
i przeanalizowania poglądów innych w uporządkowany sposób, 
pod kierunkiem moderatora. Inną możliwością jest zaaranżowanie 
wizyt lub wymiany między organizacjami lub sektorami, z udziałem 
kluczowych graczy. Umożliwi im to poznanie priorytetów, wartości 
i potrzeb, którymi kierują się inni

Pomoc partnerom we właściwym zarządzaniu czasem: 
Dla większości partnerów działania w ramach partnerstwa 
stanowią dodatkowe obciążenie, poza normalnymi obowiązkami 
zawodowymi. Animator musi rozumieć stres i napięcie, z jakim 
zmagają się poszczególne osoby i starać się pomóc im we 
właściwym zorganizowaniu swojego czasu, tak, aby byli w stanie 
wywiązywać się ze swoich obowiązków. Powinien też pomóc im 
we właściwym przedstawieniu roli, jaką odgrywają w partnerstwie 
ich przełożonym i zakomunikować ich rolę w partnerstwie 
innym osobom, które próbują angażować ich w realizację innych 
priorytetów

Synteza informacji: Zbieranie danych i informacji z różnych źródeł, 
scalanie ich i przekazywanie partnerom (lub innym kluczowym 
osobom) w sposób, który podsumowuje i wyjaśnia dane 
zagadnienie

Z kolei wśród wyzwań dotyczących komunikacji na zewnątrz 
partnerstwa mogą znaleźć się:

Sceptyczne nastawienie: Uważnie słuchaj tego, co mają do 
powiedzenia sceptycy (ich poglądy mogą być uzasadnione 
i stanowić wartościowy materiał, przydatny w pełnieniu funkcji 
animatora) i staraj się pogłębić ich wiedzę na temat partnerstwa 
i jego celów, angażując ich w działania w konstruktywny sposób.

Presja na upublicznianie informacji o partnerstwie: Czasami na 
partnerstwo wywierana jest presja (przez jednego z partnerów, 
zewnętrznych darczyńców lub media), aby opublikować informacje 
o partnerstwie i jego programie działania zanim partnerstwo jest na 
to gotowe. Animator może stanowić wówczas bufor między tymi, 
którzy chcą upublicznienia informacji, a tymi, którzy uważają, że jest 
na to za wcześnie. Powinien też zawsze przypominać partnerom, 
że lepiej być skromnym i nie wyolbrzymiać osiągnięć partnerstwa, 
a informacje o współpracy publikować wtedy, gdy naprawdę ma się 

➜

➜

➜

➜

➜
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coś istotnego do przekazania innym i wszyscy partnerzy są zgodni, 
że jest to właściwy moment.

Unikanie „spinu”: Żyjemy i pracujemy w świecie, którego 
oczekiwania sprawiają, że właściwie każde zagadnienie należy 
przedstawiać w formie reklamy, nawet wtedy, gdy jest to zupełnie 
nie na miejscu i grozi pozbawieniem przekazywanego komunikatu 
jakiegokolwiek znaczenia. Animator może pomóc partnerom 
w uniknięciu tej pułapki, zachęcając do przyjęcia strategii bardziej 
powściągliwego podejścia do kwestii Public Relations. Na dłuższą 
metę taka strategia powoduje, że gdy partnerstwo rzeczywiście ma 
jakiś istotny komunikat do przekazania, spotka się on z właściwą 
uwagą ze strony odbiorców.

Dalsze zagadnienia dotyczące roli animatora w komunikacji partnerstwa 
zostały omówione w kolejnym rozdziale (str. 69)

Odpowiedzialność zawodowa
Bez względu na to, jakie umiejętności posiada animator (lub jakich mu 
brakuje), istnieją pewne cechy charakteru, które ułatwiają pełnienie 
funkcji animatora. Należą do nich:

Wierność podstawowym zasadom współpracy partnerskiej
Opanowanie w stresującej sytuacji
Wiarygodność wynikająca z utrzymywania niezależnej i bezstronnej 
pozycji.

Animatorzy partnerstwa muszą również cechować się wysokim 
poziomem uczciwości zawodowej. W ramach Systemu Akredytacji dla 
Animatorów Partnerstwa (Partnership Brokers Accreditiation Scheme) 
uczciwość zawodowa odgrywa kluczową rolę i akredytację otrzymują 
tylko ci spośród kandydatów, którzy, oprócz spełnienia wymaganych 
kryteriów, są również gotowi podpisać się pod zestawem ośmiu zasad 
i stosować je zawsze w swojej praktyce zawodowej. Jedna z tych zasad 
dotyczy zobowiązania do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności 
i uczenia się. 

Wskazówka 6: „Nauka na podstawie doświadczeń” zawiera użyteczne 
sugestie dla animatorów, jak uczyć się poprzez działanie.

➜
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Wskazówka 6: Nauka na podstawie doświadczeń
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Animator musi potrafić uczyć się na podstawie 

doświadczeń – zarówno własnych, jak i innych 

animatorów. Dzięki temu może poszerzać swoją 

wiedzę i umiejętności oraz na bieżąco poznawać nowe 

metody i techniki dotyczące organizowania współpracy 

partnerskiej.

Ciągłe doskonalenie się oznacza nie tylko troskę 

o utrzymanie wysokiego standardu umiejętności 

technicznych, ale również świadczy o stałym 

zaangażowaniu w budowanie własnej uczciwości 

zawodowej i profesjonalnych standardów.

NAUKA POPRZEZ PRACĘ

Właściwie każdy aspekt pracy animatora łączy 

się z licznymi możliwościami podnoszenia wiedzy 

i umiejętności – dobry animator nigdy nie przestaje 

słuchać, obserwować i analizować różnych aspektów 

współpracy partnerskiej. W pewnym sensie animator 

wykonując swoją pracę cały czas się uczy. Jest to 

aktywny, a nie bierny, proces uczenia się. Wymaga 

w związku z tym aktywnego poszukiwania, gromadzenia 

i analizowania doświadczeń, które będzie można 

przełożyć na użyteczne lekcje. 

Jednym ze sposobów na gromadzenie i analizowanie 

doświadczeń jest prowadzenie dziennika pracy 

animatora, w którym zapisuje się swoje przemyślenia, 

opisuje działania, wydarzenia i ciekawe rozmowy. Proces 

dokonywania wyboru informacji, które warto zapisać 

oraz analizowania, dlaczego akurat te dane są istotne, 

może stanowić podstawę do podejmowania bardziej 

przemyślanych i świadomych działań w przyszłości. 

CZYM JEST DZIENNIK PRACY ANIMATORA?

Według Encyklopedii Powszechnej` PWN, „dziennik” 

to, między innymi, „ ...zbiór datowanych zapisków, 

rejestrujących bieżące wydarzenia (...), refleksje itp. 

Niekiedy o charakterze wypowiedzi literackiej...”10 

Dziennik pracy animatora (w języku angielskim 

„logbook”) nawiązuje do „dziennika okrętowego” 

(ang. „ship’s log”), prowadzonego przez nawigatorów 

i podróżników w celu zapisania przebiegu podróży.

Niektórzy animatorzy używają dzienników pracy 

jako sposobu planowania swojej strategii działania, 

a następnie ocenienia, czy dana strategia przyniosła 

oczekiwane rezultaty i co można było zrobić lepiej. 

Inni z kolei, używają stałego zestawu pytań, na które 

odpowiadają, aby w ten sposób ocenić podjęte działania 

(np. na koniec każdego tygodnia pracy). 

Inną możliwością jest wykorzystanie pewnego rodzaju 

„mapy” – jest to bardziej wizualna forma zapisywania 

danych oraz wzajemnych relacji łączących osoby 

i wydarzenia.

 10. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wydanie I, Warszawa, 1995.



W
sk

az
ów

ka
 6

: N
au

ka
 n

a 
po

ds
ta

w
ie

 d
oś

w
ia

dc
ze

ń „MAPA” Z WIZYTY W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO W EGIPCIE

52

kompostowanie w celu 

FAKTY DOTYCZĄCE
PROJEKTU

 użyźnienia pustyni

Rękodzieło kobiet

Druk i papier

z recyklingu

na wysypisku śmieci

90,000 osób mieszka
Systematyczny

recykling odpadów

FAKTY
 DOTYCZĄCE

MIASTA

Oddziaływanie fundamentalizmu

Podział na bogatych i biednych

Brak możliwości rozwoju
dla kobiet

14 milionów mieszkańców

Odsetek ludzi umiejących
 cz

yt
ać

 i p
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ć

DZ
IAŁANIA

Napisać artykuł

Rozesłać zdjęcia
Zaangażować przedstawicieli biznesu i pozyskać ich wsparcie

Zorganizować wyjazd st
ud

ial
ny

dla pracowników projek
tu do R

io

NADZIEJA
Osią

gnięci
a projektu

Hart ducha

Piękne produkty
    z odpadów

Edukacja 

na rzecz zmian
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Przejmujące ubóstwo
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a

Wychudzone z
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ęta

Szczury i m
uchy

FAKTY
REAKCJE
DZIAŁANIA

SZUKANIE POMOCY U INNYCH

Animator nigdy nie powinien uważać, że szukanie 

pomocy u innych oznacza brak kompetencji. Jest to raczej 

dowód skromnośći i zdolnośći dokonywania realistycznej 

oceny sytuacji, własnych możliwości i wartości tego, co 

mogą wnieść inni. Dzięki temu, animator może również 

poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Poszukiwanie 

nieformalnych nauczycieli i mentorów, posiadających 

specjalistyczną wiedzę, umiejętności i doświadczenia jest 

bardzo ważne dla rozwoju zawodowego animatora. 

RÓŻNE MOŻLIWOŚCI POSZERZANIA WIEDZY 

I UMIEJĘTNOŚCI

Informacje

Znakomitym źródłem informacji, z którego mogą 

korzystać animatorzy zdobywając nową wiedzę, są 

materiały poświęcone partnerstwu międzysektorowemu, 

cyklowi rozwoju współpracy oraz innym tematom 

związanym ze współpracą partnerską. Oprócz szerokiej 

gamy specjalistycznych publikacji, poświęconych tym 

zagadnieniom, istnieje cała masa materiałów dostępnych 

w Internecie (również poprzez strony całkowicie 

poświęcone międzysektorowemu partnerstwu na rzecz 

rozwoju zrównoważonego). W Internecie można znaleźć 

studia przypadku opisujące inicjatywy partnerskie. 

Coraz częściej nie są one już tylko powierzchownymi 

materiałami PR, a stanowią cenne i wiarygodne źródło 

informacji. Wiele stron oferuje również dostęp do sieci 

współpracy, w ramach których animatorzy i praktycy 

partnerstwa z różnych części świata mogą wymieniać 

doświadczenia, inspiracje oraz wspierać się nawzajem 

w rozwiązywaniu problemów (zob. „Lista źródeł 

i materiałów” na końcu poradnika).

WIZYTY STUDIALNE I STAŻE 

Bardzo dobrą okazją do poszerzenia wiedzy animatora 

jest kilkudniowa wizyta studialna w miejscu realizacji 

podobnego projektu partnerskiego. Alternatywnie, 

można też zorganizować wymianę pracowniczą lub staż, 

w ramach którego animator przez kilka dni będzie miał 

okazję pracować w jednej z organizacji zaangażowanych 

w partnerstwo – umożliwi mu to poznanie kultury jej 

działania od środka, a nie tylko poprzez obserwację 

z zewnątrz.
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Wskazówka 6: Nauka na podstawie doświadczeń

FORMALNE SZKOLENIA

Animator w swojej pracy potrzebuje wielu różnych 

umiejętności i wiedzy (zob. Rozdział 3). Część z nich nie 

jest związana tylko z animacją współpracy partnerskiej 

i jest bardzo prawdopodobne, że uda się znaleźć różne 

kursy organizowane lokalnie, z których może skorzystać 

animator. Mogą to być szkolenia dotyczące np.:

•  Asertywności

•  Moderacji spotkań

•  Negocjacji

•  Mediacji

•  Kreatywnego pisania

•  Zarządzania

Animator może również wziąć udział w jednym z coraz 

liczniej pojawiających się szkoleń na temat współpracy 

partnerskiej – ale zawsze najpierw warto porozmawiać 

z kimś, kto już w takim kursie uczestniczył, aby upewnić 

się, że jego zawartość odpowiada potrzebom danego 

animatora. Być może uda się pokryć koszty takiego 

kursu z budżetu partnerstwa, lub sfinansuje je w całości 

lub częściowo jedna z organizacji zaangażowanych 

w partnerstwo.

NAWIĄZYWANIE KRYTYCZNYCH PRZYJAŹNI

Koncepcja „krytycznej przyjaźni” ma coraz więcej 

zwolenników. Jest to robocza relacja łącząca 

profesjonalistów i specjalistów z różnych dziedzin, 

przynosząca korzyści obu stronom. Relacje te mogą 

mieć formę kontaktu osobistego, telefonicznego lub za 

pomocą poczty e-mail. 

Krytyczna przyjaźń umożliwia wzajemne wspieranie 

się i uczenie się od siebie nawzajem w nieformalny 

i całkowicie poufny sposób. Najlepiej można ją 

scharakteryzować jako roboczą relację łączącą 

profesjonalistów, wydzieloną z codziennych relacji 

operacyjnych, w ramach której jednakowy nacisk kładzie 

się na słuchanie i mówienie (to zrównoważony dialog).

Krytyczna przyjaźń wymaga następujących 

umiejętności:

•  Aktywnego słuchania (nawet w przypadku kontaktu 

poprzez e-mail)

•  Precyzyjnego wypowiadania się (nawet jeśli tylko do 

siebie piszemy)

•  Porzucenia posiadanych uprzedzeń i założeń

•  Podejścia do wzajemnych relacji bez pośpiechu i bez 

oceniania z góry drugiej strony

„Zanim zostałem animatorem, pracowałem w organizacji pozarządowej. Myślę, że 
byłem typowym przykładem pracownika „trzeciego sektora” – charakteryzowało 
mnie nastawienie antybiznesowe i nie akceptowałem możliwości, że sektor 
gospodarczy mógłby odegrać pozytywną rolę w sprawach, na których mi zależało. 
Długo zastanawiałem się, zanim zdecydowałem się nawiązać współpracę 
z biznesem... Moje nastawienie zmieniło się po tym, jak spędziłem pewną ilość 
czasu w dużej hucie stali. Proces produkcji stali, skala zakładu, ilość osób, 
pochodzących z biednych społeczności, zatrudnionych przy wykonywaniu 
pożytecznej pracy, zadziwiły mnie i zaskoczyły. Po raz pierwszy dotarło do mnie, jak 
wiele mój kraj zawdzięcza produkcji stali. To wszystko miało miejsce 10 lat temu.  
Od tego czasu pracuję na rzecz międzysektorowej współpracy partnerskiej, 
realizującej założenia rozwoju zrównoważonego.”

Animator zewnętrzny, pracujący w Indiach
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Znaczna część niniejszej publikacji koncentruje się na tym, co decyduje 
o tym, że animator jest dobry. Myślę, że warto, dla porównania, 
wymienić cechy słabego animatora (zob. Tabela H).

„Wystarczająco dobry” animator
Animator partnerstwa musi poradzić sobie z wieloma różnymi 
wymaganiami i potrafić dobrze zorganizować swój czas – często zdarza 
się, że partnerzy oczekują od niego, że będzie zawsze do dyspozycji, 
elastyczny, cierpliwy i potrafi wykonać każde zadanie (zob. rysunek 
poniżej).

TABELA H: CECHY SŁABEGO ANIAMTORA

Słaby animator, to taki, który:

•  Jest apodyktyczny w stosunku do partnerów

•  Ma poczucie własności w stosunku do partnerstwa;

•  Stara się przejąć kontrolę nad procesem podejmowania decyzji

•  Podchodzi w sposób zarozumiały do swojej roli i osiągnięć

•  Nie potrafi przekazać zadań i odpowiedzialności innym

CZY 
WSZYSTKO  

DOBRZE 
WYPADŁO?

CO UDAŁO SIĘ 
OSIĄGNĄĆ?

KTO 
PRZYSZEDŁ? CO 

BĘDZIE
 DALEJ?
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Jeśli – pomimo najlepszych starań animatora – współpraca 
partnerska nie układa się tak, jak partnerzy oczekują, animator może 
stać się kozłem ofiarnym i zostać obwinionym przez partnerów za 
niepowodzenia, których źródłem tak naprawdę są oni sami. W takiej 
sytuacji animator powinien przypomnieć partnerom:

Jakie działania wchodzą w skład uzgodnionego zakresu zadań 
animatora, a jakie się w nim nie mieszczą
Że to partnerzy są odpowiedzialni za ustalanie priorytetów 
dotyczących ich oczekiwań, co do roli animatora
Że każdy animator jest tylko człowiekiem

Każdemu z nas zdarza się nie spełniać oczekiwań własnych i innych 
– czasami dosyć często – i animatorzy nie stanowią tu wyjątku. 
Aby pomóc tym animatorom, którzy dążą do perfekcji i wpadają we 
frustrację, gdy uważają, że nie spełniają stawianych im oczekiwań 
oraz własnych standardów zawodowych, postanowiłam wykorzystać 
koncepcję psychologa Bruno Bettelheima, opisaną w książce „A Good 
Enough Parent”11 („wystarczająco dobry rodzic"), i zapewnić ich, że nie 
zawsze musimy być doskonali i w niektórych sytuacjach wystarczy być 
„wystarczająco dobrym” animatorem.

Wszyscy (wystarczająco dobrzy) animatorzy mają potencjał, aby 
zapoczątkować kreatywny proces radykalnych zmian. Mogą tego 
dokonać (jako indywidualni animatorzy lub poprzez specjalne 
organizacje i jednostki zajmujące się animacją współpracy partnerskiej) 
w następujący sposób:

Pielęgnując i podtrzymując cały czas wizję partnerstwa 
w imieniu partnerów
Demonstrując wierność celom partnerstwa
Wykazując zaangażowanie, entuzjazm i wiarę w siłę partnerstwa
Oceniając realistycznie, co jest możliwe do zrealizowania
Rozumiejąc granice funkcji animatora

Pamiętaj:
Każdy z nas ma swoje mocne i słabe strony, każdy z nas potrafi lepiej 
wykonać jakieś zadanie, niż inni. Większość umiejętności można 
doskonalić poprzez praktykę i działanie. Jednak, jeśli osiągniesz granicę 
swoich osobistych czy zawodowych możliwości, nie wahaj się poprosić 
innych o pomoc, lub wyznaczyć kogoś innego do wykonywania 
określonych zadań. Takie podejście jest znacznie bardziej profesjonalne, 
niż zrobienie czegoś źle, ale samemu. Dobry animator zna swoje 
ograniczenia!

■

■

■

■

■

➜

➜

➜

11. Bruno Bettelheim, „A Good Enough Parent”, Thames and Hudson, 1987.
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Animator w akcji
„Czy możemy zaufać, że „niezbędny zwrot” zostanie 
dokonany przez wystarczająco dużą liczbę ludzi i na tyle 
szybko, aby uratować współczesny świat?  
To często zadawane pytanie, ale każda odpowiedź 
na nie będzie myląca. Odpowiedź „Tak” prowadzi 
do samozadowolenia, odpowiedź „Nie” prowadzi do 
rozpaczy. Najlepiej porzucić te rozterki i wziąć się do 
roboty...”

E. F. Schumacher12

W rozdziale 4 zajmę się analizą zmieniającego się charakteru relacji 
między animatorem (animatorami) a partnerami (i partnerstwem), jak 
również różnych ról, jakie może odgrywać animator w poszczególnych 
fazach rozwoju partnerstwa. W ramach każdej z nich, przeprowadzę 
analizę celów, kluczowych zadań i istotnych zagadnień oraz sposobu, 
w jaki animator powinien przygotować się (i partnerów) do kolejnego 
etapu współpracy.

Rola animatora w cyklu rozwoju partnerstwa
Cykl rozwoju partnerstwa to schemat, który pozwala zademonstrować 
rozwój i zmieniający się, wraz z upływem czasu, złożony charakter 
współpracy partnerskiej. Pozwala też na lepsze zrozumienie zmian 
priorytetów zarządzania w miarę rozwoju współpracy partnerskiej.

Schemat cyklu rozwoju partnerstwa znajduje się w Tabeli I.

4

12. E. F. Schumacher, „A Guide for the Perplexed”, Jonathan Cape, London, 1973.
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TABELA I: CYKL ROZOWJU PARTNERSTWA

 

1 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

2 

3 

4 

5 

6 

 

USTALENIE ZAKRESU DZIAŁANIA  
– zrozumienie problemu / wyzwania; zebranie informacji;  

konsultacje z interesariuszami i potencjalnymi darczyńcami 
zewnętrznymi; zbudowanie wizji (dla) partnerstwa

IDENTYFIKACJA
– zidentyfikowanie potencjalnych partnerów i – jeśli to  

możliwe – zapewnienie ich zaangażowania; motywowanie 
partnerów do wspólnych działań

ZAWIĄZANIE PARTNERSTWA
– partnerzy tworzą podstawy współpracy poprzez ustalenie 
wspólnych celów nadrzędnych i szczegółowych oraz zasad,  

na których będzie opierać się partnerstwo

PLANOWANIE
– partnerzy przygotowują program działania i wypracowują 

konkretny projekt do realizacji

ZARZĄDZANIE
– partnerzy poszukują struktury i modelu zarządzania  

odpowiedniego dla ich partnerstwa w dłuższej  
perspektywie czasu

ZAPEWNIENIE POTRZEBNYCH ZASOBÓW
– partnerzy (i inni wspierający projekt) identyfikują i pozyskują 

środki finansowe i inne zasoby

WDROŻENIE
– po uzgodnieniu szczegółów projektu i zmobilizowaniu potrzebnych 
zasobów rozpoczyna się realizacja projektu – zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, w celu osiągnięcia uzgodnionych 
rezultatów

MONITORING
– sprawdzenie oddziaływania i efektywności działań.  

Czy partnerstwo osiąga zakładane cele?

PRZEGLĄD
– ocena partnerstwa: w jaki sposób współpraca partnerska  
wpływa na zaangażowane w nią organizacje? Czy niektórzy  

z partnerów nie powinni z partnerstwa wyjść i zostać  
zastąpieni przez nowych partnerów?

KOREKTA
– korekta struktury partnerstwa, jego programu (-ów), projektu 

(-ów) w świetle zebranych doświadczeń

INSTYTUCJONALIZACJA
– stworzenie odpowiednich struktur i mechanizmów,  

które umożliwią kontynuację działalności partnerstwa

KONTYNUACJA 
LUB ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

– stworzenie trwałej i stabilnej struktury lub zakończenie 
współpracy uzgodnione przez partnerów
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Oczywiście, w rzeczywistości żadne partnerstwo nie przechodzi od 
jednego etapu do drugiego w sposób tak uporządkowany i prosty, 
jak pokazuje to ten schemat. Czasem, na przykład, konieczne jest 
zabezpieczenie środków na realizację działań, zanim partnerzy mogą 
zacząć szczegółowo planować projekty i programy działań i dlatego 
wówczas zadanie związane z zapewnieniem niezbędnych zasobów 
pojawia się wcześniej w cyklu rozwoju partnerstwa. Każde partnerstwo 
ustala swoje własne priorytety oraz realizuje zadania i działania 
w kolejności, która najlepiej odpowiada na te priorytety i potrzeby 
partnerów. 

Niektóre z etapów w cyklu partnerstwa mogą czasem okazać 
się niepotrzebne – na przykład, „ustalenie zakresu działania” lub 
„identyfikacja partnerów” są zbędne w sytuacjach, gdy zakres 
działalności partnerstwa lub grupa partnerów, którzy nawiążą 
współpracę, są z góry ustalone. Ponadto, niektóre z etapów 
wymienionych w cyklu rozwoju partnerstwa nie są jednorazowymi 
działaniami – niektóre to ciągły proces  
(np. „zarządzanie”), a inne powtarzają się regularnie (np. „przegląd”). 
Jednak bez względu na swoje ograniczenia, schemat ten na pewno 
porządkuje i wyjaśnia złożony proces, jakim jest funkcjonowanie 
i rozwój współpracy partnerskiej.

Partnerzy muszą rozumieć poszczególne etapy rozwoju partnerstwa 
i muszą przez nie przeprowadzić swoje partnerstwo – i oczywiście, 
robią to (świadomie lub nie, korzystając z pomocy schematu lub nie). 
Natomiast animator powinien zawsze starać się wyprzedzać partnerów 
o krok, aby potrafić pomóc im w:

Przewidywaniu, co będzie potrzebne, aby współpraca rozwijała 
się bez problemów
Dostrzeżeniu, że pominęli jakiś ważny element budowania 
współpracy partnerskiej
Zrozumieniu, który moment będzie najlepszy, aby przeprowadzić 
inwentaryzację / podsumować osiągnięcia współpracy partnerskiej;
Wyczuciu, czy należy zmienić kierunek działań partnerstwa lub 
założenia, na których jest oparte

Tak więc, animator musi dobrze rozumieć, co charakteryzuje 
poszczególne fazy rozwoju partnerstwa oraz zdawać sobie sprawę 
z tego, w jaki sposób może wspierać partnerów i ich współpracę na 
poszczególnych fazach. Poniżej zamieściłam schemat przedstawiający 
główne fazy rozwoju partnerstwa oraz działania, które może 
podejmować animator (zob. Tabela J).

■

■

■

 

■



60

TABELA J: CYKL ROZOWJU PARTNERSTWA I ROLA ANIMATORA

 

 

 

FAZA 1
USTALENIE ZAKRESU DZIAŁANIA 
I UTWORZENIE PARTNERSTWA

Ustalenie zakresu działania
Identyfikacja partnerów
Budowanie relacji

***

FAZA 2
ZARZĄDZANIE 
I PROWADZENIE DZIAŁAŃ

Ustalenie (mapowanie)  
zasobów partnerstwa
Komunikacja
Zapewnienie sprawnego  
zarządzania

*
**

FAZA 3
PRZEGLĄD I KOREKTA

Doradztwo w zakresie:

Monitoringu
Przeglądów
Wdrożenia działań  
korygujących

***

FAZA 4
ZAMKNIĘCIE  
WSPÓŁPRACY

Pokierowanie procesem 
zamykania współpracy

RENEGOCJACJE
Moderacja ponownych 
negocjacji 

KONTYNUACJA  
DZIAŁALNOŚCI

Doradztwo w zakresie  
nowych mechanizmów  
działania

*

*

*

* = Potencjalne zadania dla animatora

©The Partnering Initiative

PUNKT W
EJŚCIA

PUNKT 

W
YJŚCIA

Decyzja / instrukcje dot. utworzenia partnerstwa
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Faza 1:  USTALENIE ZAKRESU DZIAŁANIA
                I UTWORZENIE PARTNERSTWA

OPOWIEŚĆ ZACZYNA SIĘ ...
... od fazy, która poprzedza utworzenie partnerstwa. Animator może 
stanąć przed koniecznością zaprezentowania innym idei współpracy 
partnerskiej i jej założeń. Potencjalni partnerzy mogą mieć wątpliwości 
i obiekcje dotyczące nawiązania współpracy z przedstawicielami innych 
sektorów, której celem ma być prowadzenie działań dotychczas zazwyczaj 
podejmowanych przez pojedyncze sektory lub organizacje. 

Wśród osób, które nie znają i nie rozumieją nowego podejścia, istnieje 
ryzyko sceptycznego nastawienia (w najlepszym wypadku), a nawet 
otwartej wrogości (w najgorszym wypadku), z którymi będzie musiał 
się zmierzyć animator, będący orędownikiem i prekursorem współpracy 
partnerskiej przed utworzeniem partnerstwa.

Animator powinien zatem rozpocząć od ustalenia ile czasu trzeba będzie 
przeznaczyć na to, aby potencjalni partnerzy nie tylko zrozumieli, na czym 
polega podejście partnerskie, ale również, aby wzbudzić w nich aktywne 
zainteresowanie i entuzjazm do współpracy. 

 

 

 

FAZA 1
USTALENIE ZAKRESU  

DZIAŁANIA I UTWORZENIE 

PARTNERSTWA

FAZA 2
ZARZĄDZANIE 

I PROWADZENIE 

DZIAŁAŃ

FAZA 3
PRZEGLĄD  
I KOREKTA

FAZA 4
ZAMKNIĘCIE 
WSPÓŁPRACY

RENEGOCJACJE

KONTYNUACJA 
DZIAŁALNOŚCI

ZADANIA ANIMATORA UWAGI

ciąg dalszy

CELE ANIMATORA

•  Poznać zakres i charakter problemu, który należy rozwiązać oraz ustalić, czy podejście partnerskie jest właściwe 

i można z niego skorzystać w danym kontekście

•  Zidentyfikować potencjalnych partnerów oraz pomóc im w zbudowaniu silnych relacji roboczych, które przetrwają 

trudności i wyzwania, na jakie będzie napotykało partnerstwo w trakcie swojego funkcjonowania

•  Przeanalizować i uzgodnić z partnerami zarysy projektu lub programu działania

USTALENIE ZAKRESU DZIAŁANIA

•  Analiza problemu, który należy rozwiązać oraz 

ustalenie głównych graczy, którzy są lub powinni być 

zaangażowani w planowane działania

•  Ustalenie, czy podejście partnerskie lepiej odpowiada 

na potrzeby sytuacji niż inne, bardziej tradycyjne 

metody

•  Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań z głównymi 

graczami, w tym z potencjalnymi partnerami, 

innymi kluczowymi interesariuszami, potencjalnymi 

darczyńcami zewnętrznymi i decydentami (zob. 

Wskazówka 7 – „Organizacja warsztatów”)

IDENTYFIKACJA PARTNERÓW

•  Identyfikacja i potwierdzenie, które z organizacji chcą 

zostać partnerami w ramach współpracy, a które staną 

się darczyńcami, promotorami, orędownikami lub 

poplecznikami partnerstwa (ale nie będą partnerami)

•  Analiza zadań i roli dla innych interesariuszy 

i kluczowych graczy (nie-partnerów)

•  Zachęcenie partnerów do angażowania swoich 

zasobów w partnerstwo już na bardzo wczesnym etapie 

jego funkcjonowania (przede wszystkim ich czasu 

i autorytetu / możliwości)

Do realizacji tego zadania konieczne będą:

Poznanie i zrozumienie charakteru problemu

Zebranie informacji

Konsultacje z interesariuszami

Konsultacje z potencjalnymi darczyńcami 

zewnętrznymi

Pomoc w wypracowaniu wizji (dla) partnerstwa

➜

➜

➜

➜

➜

Do realizacji tego zadania konieczne będą:

Zidentyfikowanie potencjalnych partnerów 

i zapewnienie ich zaangażowania

Ustalenie, na czym mają polegać role nie-partnerów

Motywowanie partnerów i pozostałych kluczowych 

graczy do aktywnego zaangażowania i inwestowania 

czasu i wysiłku w rozwój partnerstwa

➜

➜

➜
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ZADANIA ANIMATORA UWAGI

BUDOWANIE RELACJI MIĘDZY PARTNERAMI

•  Odniesienie się do potencjalnych obaw i konfliktów 

interesów

•  Ustalenie wstępnych podstawowych zasad 

postępowania i funkcjonowania partnerstwa

•  Uzgodnienie przez partnerów celów projektu oraz jego 

zarysu, a także planu realizacji

Do realizacji tego zadania konieczne będą:

Korzystanie z każdej nadarzającej się okazji (spotkania, 

wydarzenia), aby wspierać partnerów w budowaniu 

i rozwijaniu łączących ich relacji

Zachęcanie partnerów do otwartości i przejrzystości 

we wzajemnych kontaktach oraz szczerych dyskusji 

na temat pojawiających się (rzeczywistych lub tylko 

przewidywanych) trudności

Zachęcanie partnerów do deklarowania konkretnego 

i mierzalnego wkładu do projektu / programu 

działania

➜

➜

➜

PODSUMOWANIE FAZY 1:

Oto kilka pytań, na które powinien spróbować odpowiedzieć animator, zanim partnerzy przejdą do etapu szczegółowego 

planowania projektu i jego realizacji:

•  Czy wszyscy partnerzy są jednakowo mocno zaangażowani w partnerstwo i jego cele?

•  Którzy partnerzy biorą aktywny udział w działaniach partnerstwa, a którzy są bierni? Czy należy w związku z tym 

wprowadzić jakieś zmiany?

•  Czy udało się ustalić sposób współpracy, który odpowiada wszystkim partnerom?

•  Czy partnerzy w ramach partnerstwa zaczynają funkcjonować jak jeden organizm, a nie jak grupa oddzielnych 

jednostek?

Nie wszystkie kwestie i problemy muszą zostać całkowicie rozwiązane przed końcem fazy pierwszej, ale animator 

powinien być przekonany, że partnerom udało się nawiązać robocze relacje, które są na tyle silne i zdrowe, że 

partnerstwo będzie w stanie stawić czoła przyszłym wyzwaniom i problemom (zarówno wewnątrz partnerstwa,  

jak i na zewnątrz). 

Po czym można poznać, że relacje łączące partnerów są wystarczająco mocne? 

Świadczą o tym, między innymi, następujące fakty:

•  Partnerzy aktywnie pracują w imieniu i na rzecz partnerstwa

•  Wywiązują się z podejmowanych zobowiązań

•  Mają realistyczne oczekiwania dotyczące partnerstwa, pozostałych partnerów i animatora

KOLEJNE KROKI:

Doprowadzić do podpisania porozumienia o współpracy, które będzie zawierać:

– Wspólny cel nadrzędny

– Wspólne cele szczegółowe oraz specyficzne dla poszczególnych partnerów

– Role i deklarowany wkład poszczególnych partnerów

Zapewnić akceptację ze strony wszystkich partnerów dla działań projektu, jego zarządzania i wdrożenia

Znaleźć (wewnątrz partnerstwa lub poza nim) i wyznaczyć kierownika planowanego projektu

➜

➜

➜
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Wskazówka 7: Organizacja warsztatów

W niektórych sytuacjach animator jest 

najodpowiedniejszą osobą do zorganizowania i/ lub 

prowadzenia warsztatu. Jednak czasem lepiej powierzyć 

te zadania innym. Niezależnie od tego, każdy animator 

powinien natomiast wiedzieć, co można osiągnąć 

poprzez zorganizowanie warsztatów oraz rozumieć, w jaki 

sposób partnerstwo może wykorzystywać warsztaty na 

różnych etapach rozwoju współpracy partnerskiej. 

W przypadku warsztatów dla ograniczonej liczby 

uczestników (np. partnerów zaangażowanych 

w partnerstwo, którzy już się znają i potrafią ze 

sobą współpracować), animator pracujący z tym 

partnerstwem może okazać się idealnym kandydatem do 

zorganizowania i poprowadzenia sesji.  

Z kolei warsztaty dla dużej liczby uczestników spoza 

partnerstwa wymagają zaawansowanych umiejętności 

moderowania sesji, których animator może nie posiadać. 

W takim wypadku, jego zadaniem może być znalezienie 

moderatora zewnętrznego, posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje, i wprowadzenie go w zagadnienia, których 

ma dotyczyć sesja.
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CZYM SĄ WARSZTATY?

Warsztaty to rodzaj spotkania, w którym w aktywny 

sposób bierze udział grupa osób (więcej niż 4 i mniej niż 

100). Warsztaty wykorzystuje się w sytuacjach, w których 

bardziej formalny rodzaj sesji nie jest odpowiedni. Jeśli 

zostaną zaplanowane i zorganizowane w staranny 

i przemyślany sposób, mogą zgromadzić osoby z różnych 

środowisk, które na co dzień nie mają okazji się spotkać, 

przyczynić się do wygenerowania inspirujących 

pomysłów i spojrzenia na zagadnienia w otwarty, 

nowatorski sposób. Dobrze i sprawnie prowadzone, 

warsztaty mogą przynieść zaskakująco dobre efekty 

w stosunkowo krótkim czasie. Mogą również pozytywnie 

oddziaływać na energię i entuzjazm uczestników, 

zachęcając ich do myślenia w sposób niekonwencjonalny, 

wzmocnienia zaangażowania lub bardziej aktywnego 

uczestnictwa.

W ramach cyklu rozwoju partnerstwa, warsztaty można 

wykorzystać, aby:

•  Propagować ideę współpracy partnerskiej – na 

szczeblach lokalnym, krajowym lub międzynarodowym, 

w fazie poprzedzającej utworzenie partnerstwa

•  Budować relacje między partnerami – warsztaty 

mogą pomóc w lepszym rozumieniu różnych wartości 

i interesów

•  Pomóc w zaangażowaniu partnerów w projekt  

– np. poprzez ustalenie, jakie zasoby są potrzebne do 

realizacji działań oraz co poszczególni partnerzy są 

gotowi wnieść do projektu

•  Przeanalizować kluczowe zagadnienia lub rozwiązać 

problemy dotyczące partnerstwa, tak, aby współpraca 

mogła się dalej rozwijać w produktywny sposób

•  Przeprowadzić przegląd partnerstwa – partnerzy 

wspólnie dokonują przeglądu efektywności swojej 

współpracy i zastanawiają się w jaki sposób 

wykorzystać rezultaty przeglądu, aby usprawnić 

funkcjonowanie partnerstwa

•  Prezentować cele i osiągnięcia partnerstwa wszystkim 

partnerom i innym interesariuszom 

KTO?

Każda z osób zaangażowanych we współpracę 

partnerską może w dowolnym momencie zasugerować 

potrzebę zorganizowania warsztatów w jakimś 

konkretnym celu. Osoba ta może jednak nie być właściwa 

(lub reprezentować nieodpowiednią organizację) do 

zorganizowania i poprowadzenia sesji warsztatowej. 

Zanim podejmiemy decyzję o zorganizowaniu 

warsztatów, warto najpierw przeprowadzić konsultacje 

z jak najszerszą liczbą partnerów na ten temat, aby 

sprawdzić, czy potencjalni uczestnicy warsztatów 

rzeczywiście uważają, że są one potrzebne. Procesem 

tym powinien pokierować animator. 

Po ustaleniu, że przeprowadzenie warsztatów jest 

potrzebne, należy podjąć decyzję, kto zorganizuje sesję, 

w jaki sposób zostaną wybrani uczestnicy i kto zajmie 

się przygotowaniem i wysyłką zaproszeń. Czasem 

wskazane jest również zaproszenie obserwatorów 

(np. przedstawicieli zewnętrznych darczyńców lub 

potencjalnych nowych partnerów).

Po ustaleniu listy uczestników, organizatorzy mogą 

skontaktować się ze wszystkimi (lub z wybranymi) 

z nich przed warsztatami, aby wyjaśnić cel sesji oraz 

oczekiwany wkład w dyskusję ze strony uczestników. 

W ten sposób można zmaksymalizować wartość samych 

warsztatów, ponieważ uczestnicy będą wiedzieli, czego 

się spodziewać, potraktują temat warsztatów z większym 

zaangażowaniem, a co za tym idzie, będą lepiej 

przygotowani do aktywnego uczestniczenia w sesji.

KIEDY? 

Czas zorganizowania warsztatów ma istotne znaczenie 

dla powodzenia sesji, dlatego ważne jest, aby prawidłowo 

ocenić, czy dany moment jest właściwy na organizację 

sesji warsztatowej (nie jest to aż tak bardzo istotne 

w przypadku bardziej formalnych wydarzeń lub spotkań). 

Po uzgodnieniu dogodnej daty trzeba poinformować 

o niej uczestników z dużym wyprzedzeniem. Należy też 

zastanowić się nad długością planowanej sesji (najlepiej, 

aby trwała dłużej niż 3 godziny i krócej niż 3 dni).  

Przed podjęciem ostatecznych decyzji, porozmawiaj 

z kluczowymi uczestnikami warsztatów na temat tego, 

kiedy je najlepiej zorganizować i jak długo powinny 

trwać.

CO? 

Warsztaty zawsze powinny mieć temat główny oraz jasno 

wyznaczone cele i wymierne rezultaty do osiągnięcia. 

Jeśli jest to możliwe, należy przedstawić temat i główne 

cele sesji w zaproszeniu. Sesja powinna zostać starannie 

zaplanowana, tak, aby uczestnicy mieli poczucie postępu 

i wiedzieli, co mają osiągnąć. Trzeba też jasno określić 

role poszczególnych osób w warsztatach (w tym 

zaproszonych mówców i samych uczestników) oraz 

dokładnie wytłumaczyć im przed warsztatami czego od 

nich oczekujemy. 

Planując warsztaty trzeba starać się zachować 

równowagę między:

•  Pracą w małych grupach i sesjami plenarnymi

•  Formalnymi prezentacjami i otwartą dyskusją

•  Uporządkowaną strukturą i elastycznością
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GDZIE?

Miejsce, w którym zorganizujemy warsztaty może 

w znacznym stopniu wpłynąć na powodzenie 

przedsięwzięcia. Czasem lepiej się sprawdzi teren 

neutralny (np. sala w centrum konferencyjnym lub 

w hotelu), zamiast miejsca mocno kojarzącego się 

z jednym z partnerów. W niektórych sytuacjach korzystne 

może okazać się zorganizowanie warsztatów w miejscu 

realizacji projektu lub innej lokalizacji wiążącej się 

z tematem sesji (np. muzeum lub centrum dziedzictwa).

Organizując poczęstunek w przerwie sesji warto 

potraktować go jako okazję do zwrócenia uwagi na 

ciekawe pomysły – np. specjalne potrawy przygotowane 

przez beneficjentów projektu lub lokalne małe firmy.

JAK?

Aby warsztaty przyniosły oczekiwane rezultaty, ktoś musi 

nimi sprawnie pokierować. Jest kilka ról do odegrania 

w czasie sesji warsztatowej – ich liczba zależy od skali 

i złożoności przedsięwzięcia. Najważniejsze z nich to, 

między innymi:

•  Gospodarz – osoba, która wita uczestników, otwiera 

i zamyka sesję

•  Moderatorzy – kierują przebiegiem warsztatów, sesji 

plenarnych lub pracy w grupach

•  Sprawozdawcy / protokolanci – osoby, które referują 

(ustnie) wyniki pracy w grupach lub są odpowiedzialne 

za notowanie najważniejszych zagadnień dyskusji 

plenarnej (na flipcharcie), czy też protokołują sesję (np. 

używając komputera)

•  Tłumacze (jeśli jest to potrzebne) – pamiętaj, aby 

wprowadzić ich w temat i zapoznać z kluczowymi 

terminami (np. ‘partnerstwo’), których precyzyjne 

przetłumaczenie jest bardzo istotne

•  Zespół wspierający – w tym, np. specjaliści audio-video 

i informatycy (jeśli są potrzebni) oraz osoby, które mogą 

na bieżąco załatwiać różne sprawy i zapewnią wsparcie 

administracyjne i organizacyjne

Jak najlepiej przygotować salę do warsztatów? Moderator, 

w porozumieniu z osobami organizującymi warsztaty, 

będzie musiał zdecydować czy:

•  Rozmieszczenie uczestników będzie w stylu 

„teatralnym” (wszyscy siedzą twarzą w kierunku ‘sceny’) 

czy w okręgu / półokręgu, czy też korzystniejsze dla 

przebiegu sesji będzie usadzenie uczestników w stylu 

„kawiarnianym” (przy kilku stołach)

•  Układ rozmieszczenia uczestników będzie się zmieniał 

w trakcie warsztatów, stosownie do przeprowadzanych 

zadań, czy pozostanie cały czas taki sam

•  Praca w grupach będzie przebiegała w różnych 

częściach tej samej dużej sali (ang. buzz groups), czy też 

każda z grup będzie pracować w innym pomieszczeniu

•  Poczęstunek będzie podany w sposób formalny (przy 

stołach, z ustalonym porządkiem siadania), czy też 

w sposób nieformalny (bufet na stojąco)

Należy dołożyć starań, aby pomieszczenia, w których 

odbywają się warsztaty, zapewniały dobre warunki do 

pracy (naturalne światło, dopływ świeżego powietrza, 

kwiaty, odpowiednia temperatura). Ważne jest również 

przygotowanie potrzebnego sprzętu i upewnienie się, 

że jest sprawny. Dobrym pomysłem jest zorganizowanie 

przy okazji warsztatów wystawy zdjęć, plakatów lub 

studiów przypadku, które wiążą się z tematem sesji i mogą 

pogłębić rozumienie zagadnienia przez uczestników lub 

dostarczyć im dodatkowych informacji i pomysłów do 

wykorzystania w dyskusji.

KOSZTY 

Organizacja warsztatów zawsze wiąże się z kosztami. 

Ich wielkość zależy oczywiście od skali przedsięwzięcia, 

miejsca, w którym je organizujemy i czasu trwania. 

Kwestią finansowania warsztatów należy zająć się na 

samym początku przygotowań sesji. Koszty warsztatów 

mogą zostać pokryte z następujących źródeł:

•  Z podstawowego budżetu partnerstwa

•  Z dotacji (finansowych) lub za pomocą wkładu 

rzeczowego (np. udostępnienie miejsca lub 

zaoferowanie poczęstunku) od jednej lub więcej 

organizacji zaangażowanych w partnerstwo

•  Ze źródeł publicznych na szczeblu lokalnym, 

regionalnym lub krajowym (zwłaszcza jeśli warsztaty 

mogą mieć strategiczną wartość dla danej 

miejscowości, regionu lub kraju)

•  Z pozyskanych na ten cel funduszy od darczyńców 

zewnętrznych (szczególnie w przypadku organizacji 

warsztatów na dużą skalę, o oddziaływaniu 

krajowym lub międzynarodowym lub poświęconych 

szczególnie istotnym problemom dotyczącym rozwoju 

zrównoważonego)

•  Z opłat za udział w sesji wniesionych przez uczestników

KOLEJNE KROKI 

Wynikiem warsztatów może być uzgodniony plan 

działań dla uczestników. Również moderator może być 

zobowiązany do podjęcia pewnych działań w wyniku 

warsztatów, np. nieformalnej opinii na temat lokalizacji 

sesji i jej przebiegu lub bardziej formalnych uwag 

i zaleceń dla organizatorów warsztatów lub partnerów. 

Niezależnie od tego, jakie działania mają zrealizować po 

warsztatach moderatorzy, ważne jest, aby dopilnować, 

żeby jak najszybciej wywiązali się z tego zadania. Wpłynie 

to mobilizująco na uczestników warsztatów i pomoże 

w utrzymaniu entuzjazmu wygenerowanego podczas sesji 

i sprawnej realizacji ustalonego planu działań.
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którym staramy się pomóc, przyjmiemy podejście proaktywne. Przeprowadziliśmy 
kilka warsztatów konsultacyjnych w miejscach ich zamieszkania i pracy. W wyniku 
tych konsultacji ustalono, że utworzona zostanie fundacja, której radni będą co roku 
wybierani przez społeczność. Fundacja ta miała być instrumentem dla partnerstwa. 
Minęło kilka lat i ten układ nadal bardzo dobrze funkcjonuje – chociaż całkowicie 
różni się od pozostałych struktur, w ramach których działa nasza firma. 

Uważam, że kluczem do sukcesu są konsultacje. Konsultuj, konsultuj i jeszcze raz 
konsultuj... Nie istnieje jednostronne partnerstwo!”

Animator wewnętrzny, działający w Afryce Południowej

EWALUACJA

Zazwyczaj planując warsztaty przygotowujemy też jakąś 

formę ich ewaluacji – najczęściej przeprowadzaną od 

razu, w formie krótkiej dyskusji na zakończenie sesji. 

Czasem uczestnicy są proszeni o wypełnienie krótkiego 

kwestionariusza, chociaż może to zostać odebrane jako 

niezręczne. Coraz częściej też uczestnicy są proszeni 

o ocenę sesji tydzień lub dwa później, co zwiększa 

prawdopodobieństwo uzyskania bardziej wyważonej 

i przemyślanej oceny warsztatów. Taką ewaluację można 

przeprowadzić telefonicznie, emailem lub listownie. 

Stanowi ona też okazję do ponownego nawiązania 

kontaktu z uczestnikami warsztatów i przypomnienia im 

o uzgodnionych działaniach, które zobowiązali się podjąć.

PRZYKŁADOWE PYTANIA EWALUACYJNE

•  Jak oceniasz ogólną strukturę i zawartość warsztatów:

– Co było, Twoim zdaniem, najbardziej użyteczne?

– Co było, Twoim zdaniem, najmniej użyteczne?

•  W jakim zakresie warsztaty osiągnęły swoje cele?

•  W jakim zakresie warsztaty spełniły Twoje oczekiwania?

•  Jak oceniasz osoby zaangażowane w prowadzenie 

warsztatów (moderatorzy, zaproszeni mówcy, 

sprawozdawcy itd.)?

•  Czy miejsce przeprowadzenia warsztatów było 

odpowiednie? (można dodać bardziej szczegółowe 

pytania, jeśli jest to potrzebne)

•  Jakie działania podjąłeś lub zamierzasz podjąć w wyniku 

warsztatów?

•  Czy masz jakieś przemyślenia dotyczące dalszych 

działań?
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SESJA UWAGI DOTYCZĄCE MODERACJIDZIAŁANIA

OTWARCIE WARSZTATÓW

• Powitanie i prezentacja uczestników

• Krótkie omówienie celów i struktury 
warsztatów

• Uzgodnienie podstawowych zasad 
obowiązujących  trakcie sesji

• Przedstawienie organizatorów / animatora / 
moderatorów

1 • Postaraj się stworzyć odpowiednią atmosferę (na 
początku trochę bardziej formalną)

• Upewnij się, że wszyscy rozumieją, jaki jest temat 
sesji, jej cel i dlaczego zostali zaproszeni do udziału 
w warsztatach

• Wyjaśnij, kto zorganizował / sfinansował warsztaty 
i dlaczego

2 ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI

Podziel uczestników na grupy reprezentujące 
poszczególne sektory życia społecznego 
(biznes, sektor publiczny, organizacje 
pozarządowe, instytucje międzynarodowe, 
uczelnie itd.) i poproś, aby w grupach 
zastanowili się nad:

• Mocnymi stronami danego sektora

• Słabymi stronami danego sektora

• Jak inne sektory postrzegają dany sektor

• Korzyściami dla danego sektora 
wynikającymi z nawiązania 
międzysektorowej współpracy partnerskiej

• Wytłumacz, że ta sesja wstępna ma za zadanie 
dać możliwość wyrażenia opinii przedstawicielom 
wszystkich sektorów

• Przed warsztatami wyznacz odpowiednich 
moderatorów dla każdej z grup (osoby znające dany 
sektor i posiadające umiejętność poruszania się w jego 
specyfice) i wytłumacz, na czym będzie polegać ich rola

• Staraj się, aby uczestnicy dostrzegli w tym zadaniu 
szansę na rozważenie zupełnie nowych rozwiązań, 
potencjalnie przydatnych dla nich i ich sektorów

ZESTAWIENIE MOŻLIWOŚCI

• Każda z grup przedstawia wyniki swojej 
pracy

• Wskaż te cechy różnych sektorów, które 
się nawzajem uzupełniają (np. słaba strona 
jednego z sektorów zrównoważona przez 
mocną stronę innego)

• Zakończ tą sesję moderowaną dyskusją 
wokół otwartego pytania (np. Co z tego, 
co właśnie usłyszeliście Was zaskoczyło / 
zaszokowało / zaintrygowało?)

3 • Przypomnij sprawozdawcom poszczególnych grup, 
że muszą spróbować wiernie przekazać atmosferę 
dyskusji, którą omawiają

• Zachęcaj uczestników do wytłumaczenia bardziej 
szczegółowo co ich zaskoczyło lub wzbudziło w nich 
kontrowersje, aby w ten sposób zwiększyć aktywny 
udział w dyskusji i kolejnych sesjach

• Zasugeruj, aby w czasie przerwy na kawę / poczęstunek 
każdy spróbował usiąść obok osoby z innego sektora 
i porozmawiać o zagadnieniach, których dotyczyła ta 
sesja 

WYZWANIA DLA PARTNERSTWA

W oparciu o poprzednią sesję, w trakcie sesji 
plenarnej poproś uczestników o:

• Komentarze dotyczące potencjalnych 
korzyści wynikających z partnerstwa 
międzysektorowego (indywidualne 
i zbiorowe)

• Propozycje zasad lub podstawowych 
wartości, które ich zdaniem powinny zostać 
uzgodnione przed nawiązaniem współpracy

• Wyrażenie obaw / problemów, które mogą 
ich powstrzymać przed przystąpieniem do 
współpracy

• Większość informacji potrzebnych do tej dyskusji 
pochodzi z poprzedniej sesji, moderator może korzystać 
z notatek na flipcharcie, aby stymulować dyskusję

• Moderator być może będzie musiał sprecyzować 
rozumienie pojęcia „zasada” i pomóc w wyborze 
najważniejszych zasad spośród zgłoszonych propozycji, 
tak, aby ich lista nie była zbyt długa

• Należy zwrócić szczególną uwagę na wyrażane przez 
uczestników obawy i, jeśli nie można ich wyjaśnić 
od razu, zapisać je na flipcharcie do późniejszego 
wyjaśnienia

4
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SESJA UWAGI DOTYCZĄCE MODERACJIDZIAŁANIA

WIZJA A RZECZYWISTOŚĆ

• Moderowana plenarna sesja w formie burzy 
mózgów poświęcona głównemu tematowi 
spotkania

• Prezentacja odpowiednich przykładów i studiów 
przypadku dotyczących podobnych zagadnień, 
ilustrujących udane działania partnerskie podjęte 
w podobnej sytuacji

• Otwarta dyskusja dotycząca możliwości 
nawiązania współpracy partnerskiej i kroków, jakie 
należałoby podjąć

5 • Celem tej sesji jest wypracowanie wspólnej wizji 
idealnego rozwiązania

• Po wypracowaniu wizji należy przedstawić 
konkretne i praktyczne przykłady dotyczące 
podobnej sytuacji

• Zachęcaj uczestników do zadawania licznych 
pytań osobom prezentującym przykłady 
(a mówców uprzedź wcześniej jakie są rzeczywiste 
potrzeby uczestników warsztatów)

6 PLANOWANIE DZIAŁAŃ

Podziel uczestników na małe grupy, w każdej 
powinni znaleźć się przedstawiciele różnych 
sektorów. Każda z grup ma za zadanie opracować 
propozycje i plany dotyczące konkretnego obszaru 
działania partnerstwa. Zadania można np. rozdzielić 
następująco:

• Grupa 1: Sformułowanie wizji i celów potencjalnej  
partnerskiej współpracy międzysektorowej

• Grupa 2:  Wstępne ustalenie zasobów 
partnerstwa – na jakiego rodzaju zasoby ze 
strony poszczególnych sektorów mogłoby liczyć 
partnerstwo

 • Grupa 3: Wypracowanie wstępnych pomysłów 
projektów, które mogłoby realizować partnerstwo

• Grupa 4:  Analiza różnych mechanizmów 
zarządzania dla potencjalnej współpracy 
międzysektorowej

• Zadbaj o to, aby grupy rzeczywiście składały 
się z przedstawicieli różnych sektorów, 
reprezentujących różne poglądy

• Wyznacz (jeśli jest to możliwe) inne zadanie 
dla każdej z grup, dzięki czemu więcej uda się 
osiągnąć podczas warsztatów i końcowa sesja 
plenarna będzie miała bardziej dynamiczny 
i interesujący przebieg

• Wybierz dla każdej z grup moderatora, który 
będzie w stanie utrzymać odpowiedni kierunek 
i tempo pracy w grupie

CO DALEJ?

Sesja plenarna, w trakcie której:

• Przedstawione zostaną wyniki pracy 
poszczególnych grup i odbędzie się dyskusja na 
temat wypracowanych propozycji

• Należy upewnić się, czy uczestnicy nadal 
entuzjastycznie podchodzą do pomysłu 
nawiązania współpracy partnerskiej

• Jeśli tak, należy uzgodnić konkretne kolejne 
działania, ustalając terminy realizacji oraz osoby 
odpowiedzialne

7 • Daj każdej z grup odpowiednią ilość czasu na 
zaprezentowanie wyników swojej pracy

• Zachęcaj uczestników warsztatów do zadawania 
pytań, zapisuj pytania i udzielane na nie 
odpowiedzi

• Zapisz uzgodnione zadania, harmonogram ich 
realizacji i osoby, które podjęły się ich wykonania

PRZYKŁADOWY PLAN WARSZTATÓW POD KĄTEM PRZYSZLEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ cd.

Uwaga:  Warsztaty zorganizowane zgodnie z harmonogramem przedstawionym powyżej 
mogą trwać od 1 do 3 dni. Bardzo dobrze sprawdza się wersja 1,5 dniowa (w ramach 
której sesje 6 i 7 przeprowadzane są drugiego dnia), ponieważ uczestnicy mają szansę 
porozmawiać ze sobą nieformalnie wieczorem po zakończeniu zajęć pierwszego dnia 
i przemyśleć poruszone zagadnienia. Inna możliwość to przeprowadzenie jednodniowych 
warsztatów, kończących się sesją 5, wybór spośród uczestników warsztatów grupy 
roboczej, która wykona zadania przewidziane na sesję 6 i zorganizowanie spotkania,  
np. tydzień później, w celu ostatecznego uzgodnienia i uruchomienia kolejnych działań.
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Faza 2: ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ

OPOWIEŚĆ TOCZY SIĘ DALEJ...

Animator pomaga partnerom w uzgodnieniu struktury współpracy oraz 
średnio- i długoterminowych strategii zarządzania partnerstwem. 

Gdy ustalone zostaną szczegóły dotyczące projektu oraz zapewnione 
potrzebne zasoby, rozpoczyna się proces realizacji działań – zgodnie 
z ustalonym harmonogramem oraz tak, aby osiągnąć wyznaczone rezultaty. 

W tej fazie kluczowe znaczenie mają dwa elementy: doskonała komunikacja 
(zarówno w ramach partnerstwa, jak też z zewnętrznymi interesariuszami) 
oraz dobrze funkcjonujące procedury zarządzania. Animator może odegrać 
istotną rolę w obydwóch tych obszarach. 

 

 

 

FAZA 3
PRZEGLĄD  
I KOREKTA

FAZA 4
ZAMKNIĘCIE 
WSPÓŁPRACY

RENEGOCJACJE

KONTYNUACJA 
DZIAŁALNOŚCI

ZADANIA ANIMATORA UWAGI

ciąg dalszy

CELE ANIMATORA

•  Pomóc partnerom i pracownikom projektu w zidentyfikowaniu zasobów niezbędnych do realizacji działań i zachęcić 

partnerów do deklarowania wkładu (finansowego i niefinansowego) na potrzeby projektu

•  Pomóc partnerom w wypracowaniu (i wykorzystywaniu) odpowiednich działań komunikacyjnych, które ułatwią 

sprawne funkcjonowanie współpracy oraz właściwe przedstawianie partnerstwa i jego działań na zewnątrz

•  Dopilnować, aby procedury podejmowania decyzji i zarządzania partnerstwem były realistyczne, uzgodnione 

i przestrzegane przez wszystkich partnerów

MAPOWANIE ZASOBÓW PARTNERSTWA

• Propagowanie wspólnej koncepcji zasobów, 

rozumianych jako coś więcej niż środki finansowe

• Zachęcanie i wspieranie partnerów (i innych 

osób i organizacji wspierających partnerstwo) do 

identyfikowania i mobilizowania zasobów (finansowych 

i niefinansowych)

• Pomoc partnerom i pracownikom projektu 

w zrozumieniu znaczenia trwałych i zrównoważonych 

sposobów mobilizowania zasobów

KOMUNIKACJA

•  Współpraca z partnerami w celu zbudowania 

zintegrowanej i spójnej strategii komunikacji dla 

partnerstwa

•  Dopilnowanie, aby partnerzy nie upubliczniali informacji 

o partnerstwie zbyt wcześnie oraz aby nigdy nie 

wyolbrzymiali osiągnięć partnerstwa w publikowanych 

materiałach

•  Dopilnowanie, aby każda informacja publikowana na 

zewnątrz partnerstwa była najpierw uzgodniona przez 

wszystkich partnerów, bez względu na to, czy dotyczy 

samej współpracy, czy też efektów realizowanych 

projektów

W skład zasobów mogą wchodzić: ludzie, sprzęt,  

lokal, wiedza, kontakty, specjalistyczne / techniczne 

umiejętności. Partnerzy być może będą potrzebowali 

czasu, aby to zrozumieć i docenić wartość wkładu 

niefinansowego

Pozyskiwanie wkładu ze strony partnerów jest 

niezbędne dla zbudowania silnych relacji i poczucia 

równouprawnienia między partnerami

Animator powinien też pomóc partnerom w ustaleniu, 

jakie zasoby są im potrzebne do zapewnienia średnio- 

do długoterminowej trwałości funkcjonowania 

partnerstwa

➜

➜

➜

Kilka kluczowych pytań z zakresu komunikacji do 

przedyskutowania z partnerami:

Kto reprezentuje partnerstwo?

W jakim zakresie animator może pełnić funkcję 

rzecznika partnerstwa?

W jaki sposób partnerstwo opracowuje, uzgadnia 

i monitoruje działania komunikacyjne?

Kim są interesariusze partnerstwa i odbiorcy 

informacji? 

➜

➜

➜

➜

FAZA 2
ZARZĄDZANIE 

I PROWADZENIE 

DZIAŁAŃ

FAZA 1
USTALENIE ZAKRESU 
DZIAŁANIA 
I UTWORZENIE 
PARTNERSTWA
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ZADANIA ANIMATORA UWAGI

ZAPEWNIENIE DOBREGO ZARZĄDZANIA

•  Pomoc partnerom w funkcjonowaniu w ramach 

systemu podwójnej odpowiedzialności (np. gdy są 

odpowiedzialni przed poszczególnymi organizacjami 

partnerskimi oraz wobec siebie nawzajem w ramach 

partnerstwa)

•  Dopilnowanie, aby mechanizmy raportowania oraz 

procedury rozpatrywania kwestii spornych były 

dopasowane do potrzeb i efektywnie funkcjonowały

•  Wspieranie partnerów w opracowywaniu nowych 

mechanizmów lub struktur realizacji działań

Partnerstwo może łatwo wpaść w nieprecyzyjny 

system raportowania lub zarządzania. Taki układ 

może przez pewien czas dobrze działać, ale jest 

prawdopodobne, że zaowocuje tarciami i utrwaleniem 

złych nawyków wśród partnerów, jeśli nie zostanie 

w porę skorygowany

Rola i umiejscowienie animatora umożliwiają mu 

naleganie na przestrzeganie procedur zapewniających 

przejrzystość, prawdziwą współpracę przy 

podejmowaniu decyzji oraz właściwe rozstrzyganie 

kwestii spornych

Jeśli konieczne okaże się wypracowanie nowego 

mechanizmu dla partnerstwa, należy wybrać taki, 

który najlepiej odpowiada potrzebnej formule 

zarządzania

➜

➜

➜

PODSUMOWANIE FAZY 1:

•  Partnerzy chętnie, odpowiedzialnie i z wyobraźnią zadeklarowali zasoby na potrzeby partnerstwa

•  Partnerzy są aktywnie zaangażowani w poszukiwanie dalszych niezbędnych zasobów na działania partnerstwa

•  Uzgodniono długoterminowe strategie dotyczące zasobów potrzebnych do zapewnienia trwałości funkcjonowania 

partnerstwa i oceniono ich realistyczność i możliwość powodzenia

•  Opracowano i uzgodniono strategię komunikacji dla partnerstwa

•  Partnerzy wypracowali i uzgodnili procedury zarządzania i odpowiedzialności, które sprawnie funkcjonują

•  Rola animatora polega teraz głównie na wspieraniu (a nie prowadzeniu) partnerów we wszystkich aspektach ich 

współpracy

POTENCJALNE KOLEJNE KROKI:

W trakcie trwania tej fazy może się okazać konieczne, aby animator:

Zaproponował partnerom zrezygnowanie z podejścia partnerskiego lub konkretnego projektu (np. jeśli nastąpiła 

radykalna zmiana uwarunkowań zewnętrznych i realizacja działań partnerskich nie jest już możliwa, potrzebna lub 

odpowiednia do sytuacji)

Pomógł partnerom w zaakceptowaniu odejścia z partnerstwa (np. kluczowych osób lub organizacji) 

i przeprowadzeniu w sprawny sposób procesu ich odejścia (zob. Wskazówka 8: „Zmiany składu partnerstwa”)

Wprowadził i pomógł wdrożyć elementy fazy 3

➜

➜

➜
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Wskazówka 8: Zmiany składu partnerstwa

W trakcie istnienia partnerstwa jego skład 

prawdopodobnie będzie się zmieniał. Zadaniem 

animatora jest pomoc partnerom w zaakceptowaniu 

zachodzących zmian – odchodzeniu „starych” 

członków partnerstwa i wstępowaniu „nowych” – przy 

jednoczesnym wykorzystaniu tego procesu jako okazji 

do podsumowania dotychczasowych działań lub 

wykreowania nowych możliwości. 

ODEJŚCIA

Istnieje wiele różnych powodów, dla których osoba 

lub organizacja może podjąć decyzję o odejściu 

z partnerstwa. Niezależnie od tego, czy pozostali 

partnerzy przyjmą taką decyzję z żalem, czy z ulgą, 

zawsze będzie ona niosła pewne konsekwencje dla 

partnerstwa. W momencie odejścia jednego z partnerów, 

pozostali członkowie partnerstwa zazwyczaj mają 

poczucie straty lub nieobecności – nawet wtedy, gdy 

z ulgą przyjęli decyzję o odejściu danego partnera.  

Wynika to z poczucia winy lub wątpliwości 

(wyartykułowanych lub nie) dotyczących niepowodzenia 

we współpracy i relacjach z partnerem, który odszedł 

z partnerstwa.

Oczywiście, odejście z partnerstwa różnych partnerów 

w różny sposób na nie oddziałuje i niesie ze sobą różne 

konsekwencje. Ważne jest, aby animator dokładnie 

przeanalizował ewentualne skutki dla partnerstwa 

odejścia poszczególnych partnerów i opracował strategię 

pozwalającą na pomoc partnerom (pozostającym 

w partnerstwie oraz tym, którzy odchodzą) we 

właściwym pokierowaniu tym procesem. 

Źle przeprowadzone odejście z partnerstwa może mieć 

długofalowe negatywne skutki zarówno wewnątrz 

partnerstwa, jak też dla jego zewnętrznego wizerunku 

i reputacji.
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W ZAAKCEPTOWANIU ZACHODZĄCYCH ZMIAN
OSOBY I ORGANIZACJE, KTÓRYCH ODEJŚCIE 
WPŁYNIE W ZNACZĄCY SPOSÓB NA PARTNERSTWO

• Osoby zaangażowane w partnerstwo, które zmieniają 

pracę

• Osoby, które w opinii partnerów (lub ich własnych 

organizacji) nie nadają się do pełnienia powierzonej im  

roli w partnerstwie

• Organizacje członkowskie partnerstwa, które decydują się 

na odejście (ponieważ ich rola we współpracy zakończyła 

się lub współpraca nie spełnia ich oczekiwań)

• Organizacje członkowskie partnerstwa odchodzące na 

prośbę pozostałych partnerów (z różnych powodów)

• Inne znaczące osoby lub organizacje (np. zewnętrzni 

darczyńcy, promotorzy, politycy), których rola się zmienia

• Inne znaczące osoby lub organizacje (jak wyżej), które 

straciły zainteresowanie działaniami partnerstwa

Dobrze pokieruj procesem odejścia partnera 

(niezależnie od jego powodów i okoliczności)

Zawsze zachowuj się w sposób transparentny 

w stosunku do partnerów (wyjaśniaj, co się dzieje)

Doceniaj wszystkie osiągnięcia i wkład (nawet te 

najmniejsze)

Poświęcaj czas na odnotowanie doświadczeń i opinii 

(zarówno tych, którzy odchodzą, jak i tych, którzy 

zostają)

Doceniaj i gromadź wiedzę i doświadczenia

Przekazuj wiedzę innym w klarowny i interesujący 

sposób

Uzgodnij, co należy powiedzieć, komu, kiedy i kto ma 

to zrobić

Uzgodnij (odpowiednio wcześnie i jeśli jest to 

potrzebne) stanowisko w relacjach zewnętrznych

PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW DO PARTNERSTWA

Ważne jest, aby do przyjmowania „nowych” członków partnerstwa podchodzić z taką samą uwagą, jak do odchodzenia 

„starych”. Bardzo często tak się nie dzieje, a od nowych członków partnerstwa oczekuje się, że po prostu dopasują się 

do reszty, chociaż ich podejście i motywacja mogą znacznie różnic się od ich poprzedników lub pozostałych partnerów. 

Animator może w znaczący sposób ułatwić i usprawnić proces znalezienia dla siebie właściwego miejsca w ramach 

współpracy nowym członkom partnerstwa.

STRATEGIE POMAGAJĄCE PARTNEROM 
W ZAAKCEPTOWANIU ZACHODZĄCYCH ZMIAN

NOWE OSOBY, KTÓRE MOGĄ DOŁĄCZYĆ  
DO PARTNERSTWA

• Osoby reprezentujące organizacje już będące członkami 

partnerstwa

• Osoby reprezentujące nowe organizacje członkowskie 

partnerstwa

• Osoby zatrudniane na potrzeby realizacji konkretnego 

projektu / programu

• Eksperci zewnętrzni zaproszeni w celu realizacji 

konkretnych zadań

• Nowi darczyńcy zewnętrzni, promotorzy lub decydenci 

i osoby zaangażowane w politykę

• Osoby przejmujące część zadań związanych z animacją 

współpracy

Przeznacz odpowiednią ilość czasu na powitanie 

i przedstawienie nowych członków partnerstwa

Upewnij się, że partnerzy nie odczuwają dyskomfortu 

z powodu nowych członków partnerstwa i chętnie 

dzielą się z nimi informacjami operacyjnymi

Pytaj nowych członków o ich organizacje i priorytety, 

a także o to, co chcą zobaczyć / usłyszeć i czego 

chcą się dowiedzieć

Przekazuj informacje w sposób klarowny i żywy 

– zadbaj też o stwarzanie możliwości do uczenia się 

na podstawie doświadczeń i obserwacji

Zachęcaj nowych członków do dzielenia się 

pomysłami, sugestiami oraz doświadczeniami 

z pozostałymi partnerami

Wykorzystaj pojawienie się nowego członka 

partnerstwa jako okazję do podsumowania 

dotychczasowych działań 

➜ 

➜ 

➜ 

➜ 

 

➜

➜ 

➜ 

➜

➜ 

➜ 

 

➜ 

 

➜ 

 

➜

 

➜
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PRZYJMOWANIE NOWYCH ORGANIZACJI DO 

PARTNERSTWA

Wiele ze strategii użytecznych w procesie integrowania 

nowych osób dołączających do partnerstwa 

(wymienionych powyżej) można wykorzystać w sytuacji, 

gdy do partnerstwa dołącza nowa organizacja. Mogą 

to być: nowi partnerzy, organizacje grantodawcze, 

samorządy lokalne lub regionalne, rządy państw lub inne 

instytucje i organizacje, które oddziałują na (lub na które 

oddziałuje) partnerstwo. 

Biorąc pod uwagę, że w przypadku dołączenia do 

partnerstwa nowej organizacji, należy w jego działania 

wprowadzić więcej niż jedną osobę, wykorzystywane 

strategie muszą być bardziej długoterminowe i bardziej 

formalne. Ponadto, można wykorzystać dodatkowe 

strategie, mające na celu zaangażowanie organizacji, 

takie, jak:

Przygotowanie prezentacji na temat partnerstwa dla 

kluczowych przedstawicieli danej organizacji

Zaproszenie kluczowych przedstawicieli danej 

organizacji do miejsc realizacji działań partnerstwa

Zaproszenie przedstawicieli nowej organizacji do 

udziału w organizowanych warsztatach na zasadzie 

obserwatorów

Zorganizowanie wymiany pracowników lub staży

Poproszenie przedstawicieli nowej organizacji 

o zaprezentowanie partnerom (np. pod koniec 

jednego z posiedzeń partnerstwa) informacji 

o działaniach ich organizacji i powodach 

zainteresowania działalnością partnerstwa
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➜ 

➜ 

 

➜

➜

„Kiedy objąłem moje stanowisko, nie mogłem zrozumieć, dlaczego mój poprzednik 
był tak dużym zwolennikiem partnerstwa na rzecz rozwoju.

Dopiero gdy zobaczyłem partnerstwo w akcji, zrozumiałem, dlaczego takie podejście 
różni się od innych, jest bardziej skuteczne, a także w jaki sposób moja organizacja 
może włączyć się w te działania. Zrozumiałem też, jak istotna jest rola animatora 
w zwiększaniu efektywności działań partnerstwa. Nagle stało się dla mnie jasne, 
dlaczego moja organizacja powinna w przyszłości nadal finansować to stanowisko.
 
Dostrzegłem również ogromny potencjał związany z pozyskiwaniem nowych 
partnerów dla projektu, dzięki czemu znacznie można rozszerzyć skalę 
i oddziaływanie partnerstwa.”

Przedstawiciel fundacji z USA, po wizycie na Węgrzech, w miejscu realizacji projektu partnerskiego
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Faza 3: MONITORING, PRZEGLĄD I KOREKTA

OPOWIEŚĆ TOCZY SIĘ DALEJ...

Nadszedł czas, aby spróbować zmierzyć oddziaływanie, efektywność 
i rezultaty prowadzonych działań. Czy partnerstwu udaje się realizować 
założone cele?

To może być również odpowiednia pora na dokonanie przeglądu 
struktury partnerstwa. W jaki sposób współpraca partnerska oddziałuje 
na organizacje w nią zaangażowane? Czy partnerstwo funkcjonuje 
tak sprawnie i efektywnie, jak to możliwe? Czy należy zmodyfikować 
lub radykalnie zmienić sposób zarządzania partnerstwem? Czy któryś 
z partnerów nie powinien odejść, a na jego miejsce nie powinien pojawić  
się nowy partner?

Być może konieczne okaże się wprowadzenie kilku radykalnych zmian 
w partnerstwie lub jego programie działań.

 

 

 

FAZA 4
ZAMKNIĘCIE 
WSPÓŁPRACY

RENEGOCJACJE

KONTYNUACJA 
DZIAŁALNOŚCI

ZADANIA ANIMATORA UWAGI

ciąg dalszy

CELE ANIMATORA

•  Zapewnić stosowanie w partnerstwie dobrych praktyk i rozwijać kulturę uczenia się wśród partnerów

•  Skierować uwagę partnerów na rezultaty i oddziaływanie ich współpracy

•  Pomóc partnerom w przeprowadzeniu niezbędnych zmian

DORADZTWO W ZAKRESIE MONITORINGU

•  Pomoc partnerom w zorganizowaniu wszechstronnego 

procesu ewaluacji (najlepiej z wykorzystaniem 

metod partycypacyjnych, angażujących partnerów, 

pracowników projektu, beneficjentów i innych 

interesariuszy)

DORADZTWO W ZAKRESIE PRZEGLĄDU

•  Pomoc partnerom w dokonaniu przeglądu współpracy 

poprzez ocenę jej wartości dla poszczególnych 

organizacji zaangażowanych w partnerstwo

Komu potrzebne są informacje na temat 

oddziaływania partnerstwa?

Jak należy zorganizować proces ewaluacji, aby 

odpowiadał standardom i wymogom zewnętrznych 

agencji i instytucji (np. darczyńców), nie ograniczając 

się przy tym do rutynowego podejścia, które pomija 

bardziej subtelne aspekty i efekty jakościowe 

wynikające ze specyfiki współpracy partnerskiej?

W jakim stopniu proces ewaluacji powinien opierać 

się na ekspertach zewnętrznych, aby jego wyniki 

mogły być uznane za obiektywne i niezależne?

➜

➜

➜

Aby utrzymać zaangażowanie partnerów w zakresie 

średnio– i długoterminowym, partnerzy muszą 

wiedzieć, czy partnerstwo i jego działania są zgodne 

z celami i potrzebami ich poszczególnych organizacji. 

Animator musi zdawać sobie sprawę z tej sytuacji 

(nawet, jeśli partnerzy nie wskazują tego faktu jako 

istotnego dla ich zaangażowania we współpracę)

Animator może okazać się idealną osobą do 

poprowadzenia procesu przeglądu partnerstwa 

(jeśli na tym etapie nie jest już bardzo aktywnie 

zaangażowany w operacyjne zarządzanie współpracą) 

➜

➜

➜

FAZA 1
USTALENIE ZAKRESU 
DZIAŁANIA 
I UTWORZENIE 
PARTNERSTWA

FAZA 3
PRZEGLĄD I KOREKTA

FAZA 2
ZARZĄDZANIE 

I PROWADZENIE 

DZIAŁAŃ
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ZADANIA ANIMATORA UWAGI

WDROŻENIE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH

•  Ewaluacja oddziaływania partnerstwa i przegląd 

jego struktury dostarczą istotnych informacji na 

temat kondycji współpracy oraz koniecznych zmian, 

które podniosą efektywność, sprawność i trwałość 

partnerstwa

•  Pomoc partnerom w przyswojeniu wniosków i lekcji 

wynikających z przeglądu oraz oceny funkcjonowania 

partnerstwa i realizacji projektu, a także uzgodnienie 

odpowiednich działań korygujących

Animator może ułatwić przebieg tego procesu 

poprzez akceptowanie zarówno krytycznych, jak 

i pozytywnych ustaleń przeglądu i ewaluacji

Pozycja animatora umożliwia mu również zadanie 

partnerom ważnych i trudnych pytań wynikających 

z ustaleń przeglądu i ewaluacji, które jednocześnie 

skierują uwagę partnerów na nowe priorytety 

i pomogą im uzgodnić i wprowadzić niezbędne 

zmiany

Animator powinien postrzegać proces przeglądu 

partnerstwa i jego projektów jako użyteczny proces 

pozwalający również na dokonanie ewaluacji roli 

animatora oraz zapewnienie ewentualnej zgody 

partnerów na dokonanie koniecznych zmian 

w sposobie animacji współpracy

➜

➜

➜

PODSUMOWANIE FAZY 1:

Ta faza powinna ujawnić:

•  Relatywną wartość podejścia partnerskiego (w porównaniu z innymi metodami) oraz w jakim stopniu partnerom 

udało się osiągnąć rzeczywiste i trwałe rezultaty

•  Jakie zmiany i poprawki są potrzebne, aby zwiększyć efektywność partnerstwa i jego projektów oraz czy partnerzy 

są wystarczająco elastyczni, aby te zmiany sprawnie wprowadzić

•  Dowody pokazujące, że partnerzy coraz bardziej uniezależniają się od animatora – w coraz większym stopniu 

przejmują jego obowiązki – i że animator pełni teraz dla nich raczej rolę „coach’a” (zob. Wskazówka 9: „Animator 

w roli coach’a”)

KOLEJNE KROKI:

Nadszedł czas, aby zastanowić się nad trwałością działalności partnerstwa. W pewnym momencie w trakcie 

trwania fazy 2 lub 3 animator powinien porozmawiać z partnerami na temat przyszłości współpracy: czy uważają, 

że partnerstwo powinno funkcjonować bezterminowo, czy też może zbliża się moment, aby się rozstać lub poszukać 

nowych wyzwań. Informacje o oddziaływaniu i efektywności działań partnerstwa oraz ustalenia z przeglądu 

partnerstwa zapewne odegrają kluczową rolę w podjęciu przez partnerów decyzji o kontynuacji współpracy lub jej 

zakończeniu.
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skazów
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Wskazówka 9: Animator w roli coach’a

ANIMATOR JAKO POŚREDNIK I TŁUMACZ

Od samego początku istnienia partnerstwa (a właściwie 

jeszcze w fazie poprzedzającej nawiązanie współpracy), 

animator odgrywa kluczową rolę w procesie komunikacji 

między potencjalnymi partnerami, wywodzącymi się 

z bardzo różnych kultur organizacyjnych . Prowadzenie 

komunikacji między nimi wymaga czasem dużych 

umiejętności z zakresu interpretowania informacji 

(prawie jak przy tłumaczeniu z języka obcego), aby każdy 

z partnerów właściwie zrozumiał wartości, którymi kierują 

się pozostali, ich style działania oraz język specyficzny dla 

danego sektora. 

Metody, z jakich korzysta animator, kierując roboczymi 

relacjami łączącymi przedstawicieli różnych sektorów 

– np. uważne słuchanie poglądów innych, aby je dobrze 

zrozumieć, czy też dostosowywanie swojego zachowania 

do konkretnej sytuacji i uwarunkowań – mogą stanowić 

dla partnerów cenne źródło informacji na temat tego, 

jak należy zachowywać się w kontekście współpracy 

partnerskiej. 

Animator i jego zachowania stanowią więc wzór dla 

partnerów, którzy uczą się na podstawie obserwacji!

ZACHĘCANIE DO REFLEKSJI

Nawet w przypadku dobrze funkcjonujących 

i odnoszących sukcesy partnerstw, wskazane jest, 

aby partnerzy od czasu do czasu oddali się refleksji na 

temat funkcjonowania partnerstwa i roli, jaką odgrywają 

w ramach prowadzonej współpracy. W przypadku 

partnerstw, które mają kłopoty, taka refleksja jest 

niezbędna, jeżeli partnerom zależy na poprawieniu 

i wzmocnieniu współpracy. 
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STYLE POZNAWCZE PODJEŚCIE ANIMATORAMETODY

• Materiały i dokumenty na temat 
partnerstwa

• Zdobywanie wiedzy z różnorodnych źródeł 
(np. dane statystyczne i źródła historyczne)

• Uczestnictwo w debatach dotyczących 
kluczowych zagadnień

Analitycy  

– osoby, które lubią wyzwania 

intelektualne, a także jasno 

określone procedury i struktury

„Być może zainteresuje Cię esej, 
który niedawno przeczytałem. Jego 
autor analizuje, czy inna strategia 
nie byłaby korzystniejsza dla takiego 
rodzaju partnerstwa...” 

POWIĄZANIE RÓŻNYCH STYLÓW POZNAWCZYCH Z ODPOWIEDNIMI METODAMI NAUKI
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• Uczestnictwo w wypracowaniu 
scenariusza rozwoju wydarzeń

• Aktywne badania 

• Gry fabularne (ang. role playing)

Specjaliści od 

rozwiązywania problemów  

– osoby, które lubią stawiać 

czoła wyzwaniom, dobrze 

czują się w sytuacjach 

wymagających poszukiwania 

nowych pomysłów 

„Czy byłbyś zainteresowany 
udziałem w konsultacjach z 
uczestnikami projektu, dotyczących 
możliwości rozszerzenia skali 
oddziaływania projektu?”

• Rozwijanie nowych lub doskonalenie 
posiadanych umiejętności

• Mentoring z wykorzystaniem doświadczeń 
praktycznych

• Wymiana pracowników

Pragmatycy  

– osoby, dla których ważne 

jest aktywne uczestnictwo 

i praktyczne zaangażowanie 

„Czy chciałbyś przez tydzień 
zająć się kierowaniem projektem, 
ponieważ menadżer projektu 
musi wyjechać? Jest bardzo 
zainteresowany, jakiego podejścia 
użyjesz pełniąc tą funkcję...”

• Wizyty studialne

• Możliwości obserwowania działań

• Prowadzenie dziennika refleksji i pomysłów 
do wykorzystania w przyszłości

Recenzenci   

– osoby, które uczą się 

słuchając i obserwując oraz 

poprzez spokojną refleksję

„Daj znać, kiedy chciałbyś znowu 
odwiedzić ten projekt. Bardzo 
chcielibyśmy wiedzieć, czy Twoim 
zdaniem wykorzystujemy w 
maksymalnym stopniu możliwości, 
jakie tam istnieją...”

Już na początkowym etapie współpracy, animator 

może pokazać partnerom wartość prowadzenia tzw. 

refleksyjnej praktyki. Refleksja może stać się kluczem 

do głębszego zrozumienia i zaangażowania w sprawy 

partnerstwa. Niektóre z partnerstw, kończą, na przykład, 

każde swoje posiedzenie pięcioma minutami ciszy, 

przeznaczonymi na refleksję, po których następuje 10 

minut przeznaczone na wymianę poglądów i pomysłów, 

które się narodziły w czasie refleksji i mogą być ważne 

dla funkcjonowania lub działalności partnerstwa.

KREOWANIE MOŻLIWOŚCI UCZENIA SIĘ

Wraz z rozwojem partnerstwa, animatorzy mogą 

znaleźć się w roli coach’a, którego zadanie polega na 

kreowaniu możliwości uczenia się dla poszczególnych 

partnerów, aby poszerzać ich horyzonty i zwiększać ich 

potencjał i efektywność we współpracy partnerskiej. 

W rzeczywistości jest tak, że wiele osób angażuje się 

w międzysektorowe partnerstwo na rzecz rozwoju 

zrównoważonego przede wszystkim ze względu na 

możliwość poznania nowych, alternatywnych metod 

pracy i myślenia.  

Każdy z nas uczy się w inny sposób. Dlatego w ramach 

partnerstwa warto kreować różne, formalne i nieformalne 

możliwości uczenia się dla partnerów, dopasowane do 

ich różnych stylów poznawczych. 
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ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY PARTNERÓW

Pozycja animatora umożliwia mu zidentyfikowanie dla 

poszczególnych osób zaangażowanych w partnerstwo 

możliwości rozwijania umiejętności i wiedzy przydatnych 

w kontekście współpracy partnerskiej. Czasem wystarczy 

po prostu zaproponować danej osobie, np. poprowadzenie 

dyskusji, przygotowanie biuletynu lub reprezentowanie 

stanowiska partnerstwa na forum publicznym. Bardzo 

często zdarza się, że nawet uzdolnieni i znający swoje 

umiejętności profesjonaliści nie zdają sobie sprawy z tego, 

że mogliby z powodzeniem pełnić inną, niż dotychczas, 

rolę lub wykorzystać swoje umiejętności w nowy sposób. 

Strategia działania animatora powinna zakładać 

systematyczne przekazywanie poszczególnych 

zadań dotyczących animacji współpracy partnerom 

i pracownikom projektu, gdy partnerstwo osiągnie pewną 

dojrzałość i stabilność. Aby proces ten przebiegał sprawnie 

i nie zakłócił działania partnerstwa, animator musi potrafić 

zidentyfikować te osoby spośród partnerów, które najlepiej 

będą w stanie wykonywać dane zadanie. Animator musi 

również wprowadzić wybrane osoby w zagadnienia, które 

im przekazuje i w razie potrzeby wspierać tak długo, jak 

będzie to konieczne. 

Podobnie jak animatorzy, partnerzy również mogą rozwijać 

swoją wiedzę i umiejętności. W takiej sytuacji, zadaniem 

animatora jest pomóc im w dotarciu do odpowiednich 

materiałów i szkoleń. Może się to wiązać z koniecznością 

poszukania, zebrania i przeanalizowania potrzebnych 

informacji – na szczęście pojawia się coraz więcej szkoleń 

dotyczących współpracy partnerskiej, a także publikacji 

i stron internetowych poświęconych tym zagadnieniom 

(jak, np. niniejszy poradnik).

Jeśli partnerzy nie są chętni do przejmowania zadań 

związanych z animacją współpracy – pomimo starań 

animatora – animator może przyjąć strategię tzw. 

„kreatywnej nieobecności”. Innymi słowy, podczas 

nieobecność animatora, partnerzy, którzy czuli się 

przytłoczeni aktywnością animatora lub po prostu wybrali 

najłatwiejszą opcję, pozostawiając realizację wszystkich 

zadań animatorowi, będą zmuszeni do podjęcia działań 

z zakresu animowania współpracy dla dobra całego 

partnerstwa. 

PRZEGLĄD PARTNERSTWA

Jednym z najlepszych sposobów na wykreowanie 

w ramach partnerstwa kultury uczenia się, jest zachęcanie 

partnerów do analizowania sposobu, w jaki ze sobą 

współpracują. Dokonanie takiego przeglądu nie tylko 

pomoże upewnić się, że partnerstwo osiąga cele, które 

partnerzy wyznaczyli sobie przystępując do współpracy, 

ale również stanowi okazję do postawienia pytań 

o to, w jaki sposób poszczególne osoby, organizacje 

i partnerstwo jako całość mogą poprawić prowadzone 

działania, aby zmaksymalizować efektywność i wartość 

współpracy.

Pozycja animatora umożliwia mu zaproponowanie 

przeprowadzenia przeglądu partnerstwa oraz, jeśli jest to 

stosowne, poproszenie w imieniu partnerów zewnętrznego 

eksperta do pokierowania tym procesem. Alternatywnie, 

jeśli przegląd ma zostać przeprowadzony na etapie, 

kiedy animator przekazał już partnerom większość zadań 

dotyczących animacji współpracy, partnerzy mogą 

uznać, że to właśnie animator będzie najlepszą osobą do 

przeprowadzenia przeglądu.

Bez wątpienia, korzystne jest, jeśli osoba 

przeprowadzająca przegląd posiada szczegółowa wiedzę 

na temat funkcjonowania partnerstwa. Pozwala to 

zaoszczędzić dużo czasu i stworzyć relatywnie bezpieczną 

atmosferę, w której partnerzy mogą rozmawiać ze sobą 

w sposób szczery i otwarty, nie mając poczucia, że ktoś 

z zewnątrz ocenia ich na podstawie niewystarczającej 

ilości informacji.

Partnerstwa zazwyczaj wypracowują procedury 

ewaluacyjne, aby móc ocenić efekty prowadzonych 

działań w odniesieniu do zakładanych celów rozwoju 

zrównoważonego, natomiast znacznie mniej czasu 

poświęcają ocenie łączących partnerów wzajemnych 

relacji, ich oddziaływania i trwałości – nawet jeśli może to 

mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości partnerstwa. 

Animator, pełniąc rolę coach’a, może pomóc partnerom 

włączyć w ich sposób działania refleksyjne podejście 

do prowadzonej współpracy, które w naturalny sposób 

przekształci się w regularnie przeprowadzane przeglądy. 

Jeśli proces ten będzie dobrze prowadzony, partnerzy 

bardzo szybko zauważą, że jest on korzystny dla 

partnerstwa ponieważ umożliwia:

•  Ocenę, w jaki sposób współpraca jest korzystna dla 

poszczególnych organizacji;

•  Identyfikację obszarów współpracy, w których nastąpił 

znaczący postęp;

•  Wskazanie praktycznych działań na przyszłość, które 

w znaczący sposób mogą podnieść efektywność 

i oddziaływanie współpracy.
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WYKREOWANIE „PARTNERSTWA UCZĄCEGO SIĘ”

Wiele autorytetów zajmujących się zagadnieniem 

współpracy partnerskiej (np. pisarz, zaangażowany 

w działania partnerskie, Simon Zadek) twierdzi, że 

partnerstwa, które odnoszą największe sukcesy i mają 

największe oddziaływanie to te, które są „partnerstwami 

uczącymi się”. To właśnie aspekt związany z uczeniem 

i doskonaleniem się pozwala im na przejście od  

„poziomu 1” współpracy partnerskiej (realizacja 

projektów) poprzez „poziom 2” (realizacja projektów, 

a jednocześnie systematyczne wprowadzanie zmian)  

aż do „poziomu 3” (partnerstwa, które zmieniają  

„reguły gry”).

 

Większość dobrych animatorów rozumie, że ich zadaniem 

jest ciągłe kształcenie partnerów i umożliwianie im 

doskonalenia swoich umiejętności, tak, aby stosowali 

coraz bardziej innowacyjne metody w swoich działaniach. 

Dzięki temu wzrośnie ich potencjał do wprowadzania 

radykalnych, systematycznych i systemowych zmian 

w otaczającym świecie.
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„Partnerstwa odnoszące sukcesy zawsze starają się pomagać partnerom uczyć 
się z doświadczeń współpracy partnerskiej oraz adaptować do zachodzących 
zmian. Partnerstwa, które nie potrafią się uczyć, nigdy nie będą w stanie w pełni 
wykorzystać swojego potencjału.”

Animator zewnętrzny pracujący na Filipinach
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Faza 4: PODTRZYMYWANIE EFEKTÓW 
                DZIAŁAŃ

OPOWIEŚĆ KOŃCZY SIĘ...

Na tym etapie najważniejszym problemem dla partnerstwa będzie 
zapewnienie trwałości efektów zrealizowanych działań, a nie trwałości 
samego partnerstwa. Może okazać się, że partnerom udało się wykonać 
najważniejsze zadanie – wypracowanie innowacyjnego, międzysektorowego 
podejścia, umożliwiającego rozwiązanie kluczowego problemu dotyczącego 
rozwoju – i teraz mogą zakończyć współpracę, mając jednocześnie pewność, 
że ich program działań będzie kontynuowany. 

Może okazać się, że partnerzy zdecydują o kontynuacji współpracy 
w ramach partnerstwa, ale zajmą się innym problemem. 

Może też okazać się, że partnerzy pozostaną zaangażowani w prowadzone 
działania, ale zmienią się łączące ich relacje i mechanizmy realizacji działań.

 

ZADANIA ANIMATORA UWAGI

ciąg dalszy

CELE ANIMATORA

•  Pomóc partnerom w rozważeniu różnych długoterminowych opcji dla partnerstwa i wspierać ich w trakcie wyboru 

i wdrażania odpowiednich działań

•  Upewnić się, że partnerstwo posiada odpowiednie zasoby i mechanizmy wdrożeniowe, aby, zależnie od podjętej 

decyzji, zakończyć realizację projektu lub prowadzić działania w dłuższej perspektywie czasu

•  Wdrożyć strategię wyjścia animatora

ZAMKNIĘCIE WSPÓŁPRACY

Partnerstwo mogło zostać utworzone jako tymczasowa 

struktura – której zadaniem było wypracowanie 

i przetestowanie nowych metod rozwiązania istniejących 

od dawna problemów. W takim przypadku przekazanie 

realizacji działań innej organizacji lub strukturze 

i zakończenie działalności partnerstwa będzie okazją do 

świętowania sukcesu.

Z drugiej zaś strony, partnerstwo może zostać rozwiązane, 

ponieważ nie udało mu się zrealizować wyznaczonych 

celów – taka sytuacja nieuchronnie będzie wiązać się 

z poczuciem rozczarowania, a nawet złości i gniewu, 

i będzie wymagać umiejętnego i delikatnego podejścia ze 

strony animatora, aby zminimalizować ewentualne straty 

i szkody. 

(zob. Wskazówka 8: „Zmiany składu partnerstwa”)

Istnieje tendencja, aby inwestować znaczne ilości 

czasu, energii i umiejętności w budowanie partnerstwa. 

Zakończenie współpracy (bez względu na powody) 

wymaga równie dużo uwagi i wysiłku. Być może w tym 

momencie warto pomyśleć o wyznaczeniu animatora 

wewnętrznego lub zatrudnieniu animatora zewnętrznego, 

aby pomógł partnerom w przeprowadzeniu procesu 

zamknięcia współpracy. 

Bardzo ważne jest, aby doprowadzić do zakończenia 

wszystkich działań i zamknięcia wszystkich zobowiązań 

partnerstwa. 

Partnerzy muszą również uzgodnić, w jaki sposób 

zamkniecie współpracy będzie przedstawiane wewnątrz 

partnerstwa (poszczególnym organizacjom partnerskim) 

oraz na zewnątrz (wszystkim interesariuszom, 

darczyńcom, opinii publicznej).

Zawsze, gdy jest to możliwe, należy podkreślać 

osiągnięcia partnerstwa lub (przynajmniej) wnioski 

wynikające z prowadzonych działań, które można będzie 

wykorzystać w przyszłości.

FAZA 1
USTALENIE ZAKRESU 
DZIAŁANIA 
I UTWORZENIE 
PARTNERSTWA

FAZA 2
ZARZĄDZANIE 

I PROWADZENIE 

DZIAŁAŃ

FAZA 3
PRZEGLĄD  
I KOREKTA

FAZA 4
ZAMKNIĘCIE  
WSPÓŁPRACY

RENEGOCJACJE

KONTYNUACJA 
DZIAŁALNOŚCI
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ZADANIA ANIMATORA UWAGI

RENEGOCJACJE

Inną możliwością dla partnerstwa jest znalezienie nowego 

obszaru działania – w takim przypadku partnerzy być może 

będą musieli wrócić do Fazy 1 cyklu rozwoju partnerstwa, 

aby przeanalizować różne możliwości.

Oczywiście, w takiej sytuacji partnerzy mogą wykorzystać 

już ustalone robocze relacje, które ich łączą oraz wiedzę na 

temat tego, co każdy z nich może wnieść do współpracy 

partnerskiej.

Często zdarza się, że partnerzy, po zrealizowaniu 

ustalonego projektu, dostrzegają, że ich współpraca ma 

dalszy potencjał, z którego na początku nie zdawali sobie 

sprawy. Proces przeglądu partnerstwa najczęściej ujawnia 

taki ukryty potencjał współpracy partnerskiej, jeśli istnieje. 

(Zob. Wskazówka 4: „Moderacja”, str. 39)

Animator (stale pracujący z partnerstwem, albo 

zatrudniony tylko na potrzeby realizacji tego zadania)  

może odegrać kluczową rolę w:

Dopilnowaniu, aby partnerzy podchodzili realistycznie 

do procesu przebudowy partnerstwa na potrzeby 

nowych zadań (trzeba upewnić się, że dalsze 

funkcjonowanie partnerstwa ma sens – jednak może 

okazać się, że partnerstwo osiągnęło już wszystko, 

co jest możliwe w danej sytuacji, a partnerzy chcą 

kontynuować działanie z przyzwyczajenia lub dobrej 

woli)

Moderowaniu procesu renegocjacji

Doprowadzeniu do zawarcia nowego porozumienia 

przez partnerów (wszystkich lub niektórych)

Pomocy partnerom w ustaleniu harmonogramu 

opracowania i realizacji nowego projektu

➜

➜

➜

 

➜

PODSUMOWANIE FAZY 4:

•  Rezultaty inicjatywy będą utrzymane w średnio- lub długoterminowej perspektywie

•  Projekt został zakończony lub jest kontynuowany niezależnie od partnerstwa

•  Partnerzy są zadowoleni z osiągniętych wyników oraz z propozycji dotyczących przyszłości partnerstwa

•  Organizacje będące członkami partnerstwa akceptują podjęte decyzje

•  Wartość i osiągnięcia partnerstwa zostały docenione przez innych – rząd, międzynarodowe agencje, media i /lub 

opinię publiczną

•  Animator opracował i przekazał partnerom końcowe studium przypadku / sprawozdanie / raport z przeglądu i oceny 

(jeśli był wymagany)

DORADZTWO W ZAKRESIE NOWYCH 

MECHANIZMÓW

Niektóre partnerstwa będą kontynuować działalność 

w formie nowego, niezależnego mechanizmu wdrażania 

działań, posiadającego własną tożsamość oraz formalną 

i prawną strukturę.

Na tym etapie, partnerzy mogą zmienić swoje relacje 

w stosunku do inicjatywy (np. mogą wejść w skład Rady 

Nadzorczej, Zarządu lub Grupy Doradczej).

Istnieje dużo nowych możliwości realizacji projektów 

opartych na współpracy i należy zachęcić partnerów 

do rozważenia szerokiego wachlarza opcji, tak, aby byli 

pewni, że wybrali najwłaściwszy w ich sytuacji mechanizm 

wdrażania działań.

(Zob. Wskazówka 10: „Wsparcie przy instytucjonalizacji 

partnerstwa”, str. 83)

Animator może ułatwić przebieg tego procesu poprzez:

Przeprowadzenie w imieniu partnerów analizy 

różnych opcji mechanizmów wdrażania działań 

opartych na współpracy partnerskiej – wykorzystując 

studia przypadku, informacje dostępne w Internecie, 

odwiedzając inne inicjatywy partnerskie itd.

Moderację dyskusji między partnerami, czy jest to 

właściwy kierunek dla partnerstwa oraz która z opcji 

najlepiej odpowiada potrzebom partnerów

Pomoc partnerom w wypełnieniu administracyjnych, 

prawnych i finansowych formalności, związanych 

z rejestracją nowego podmiotu (jeśli partnerzy 

wybiorą formalny mechanizm wdrażania działań)

Dopilnowanie, aby proces zmiany relacji partnerów 

w stosunku do inicjatywy przebiegał sprawnie

➜

➜

➜
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Wskazówka 10: Wsparcie przy instytucjonalizacji partnerstwa

CO OZNACZA „INSTYTUCJONALIZACJA” 

PARTNERSTWA?

Bez wątpienia, animatorzy odgrywają kluczową rolę 

w pracy z partnerami na rzecz trwałości partnerstwa (jeśli 

jest to właściwe w danej sytuacji), programu i projektów 

oraz – co najistotniejsze – trwałości efektów działań. 

W pewnym momencie swojego istnienia, partnerstwo 

najprawdopodobniej osiągnie etap, w którym konieczne 

może okazać się przyjęcie bardziej formalnej struktury 

działania, aby:

Przejść od fazy ustalenia zakresu działania 

i budowania partnerstwa do fazy realizacji działań 

i utrzymywania ich efektów

Angażować organizacje (a nie tylko poszczególne 

osoby) w bardziej systematyczny i głębszy sposób

Zarządzać środkami w sposób bardziej 

odpowiedzialny i przejrzysty

Przekazać zarządzanie operacyjne właściwemu 

mechanizmowi wdrożeniowemu

Nadać partnerstwu bardziej konkretną i namacalną 

tożsamość / formułę

Zapewnić długoterminową i trwałą realizację działań

Zadanie animatora polega przede wszystkim na pomocy 

partnerom w doprowadzeniu do pełniejszej dojrzałości 

partnerstwa poprzez jego instytucjonalizację. Pojęcia 

„instytucjonalizacja” używamy tutaj w znaczeniu 

sformalizowania współpracy. W przypadku współpracy 

partnerskiej, instytucjonalizacja ma trzy różne wymiary:
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POJĘCIE CELZNACZENIE

Budowanie bardziej aktywnego i wszechstronnego 
zaangażowania organizacji (partnerów i innych 
kluczowych graczy) w partnerstwo

Kreowanie nowych mechanizmów lub struktur 
organizacyjnych, poprzez które partnerstwo będzie 
mogło sprawnie działać

Niezbędne zmiany zasad, systemów i kultury 
organizacyjnej w każdym z poszczególnych sektorów

ZAANGAŻOWANIE 
INSTYTUCJONALNE

ROZWÓJ 
INSTYTUCJONALNY

REFORMA 
INSTYTUCJONALNA

Zapewnić trwałość zaangażowania

Zapewnić trwałość realizacji działań

Zapewnić trwałość osiągniętych 
rezultatów

➜

➜

➜

➜

➜

➜
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STRATEGIA PROPONOWANE DZIAŁANIA

• Pokazuj wartość działania w inny, nowy sposób

• Zidentyfikuj „orędowników zmian” w ramach organizacji i współpracuj z nimi

• Promuj bardziej osobiste i oparte na wartościach podejście

• Adaptuj doświadczenia partnerstwa do wykorzystania wewnątrz organizacji

Zmiana kultury organizacyjnej

STRATEGIE WZMOCNIENIA ZAANGAŻOWANIA INSTYTUCJONALNEGO

• Przekonaj menadżerów zasobów ludzkich, że praca na rzecz partnerstwa stanowi 
ciekawą i pożyteczną możliwość rozwoju zawodowego dla pracowników

• Angażuj pracowników w sposób praktyczny – szczególnie, jeśli wpływa to 
pozytywnie na ich umiejętności lub dumę ze swojej organizacji

• Angażuj kadrę zarządzającą organizacji w sprawy partnerstwa (np. jako promotorów 
lub rzeczników partnerstwa)

Rozwój zasobów ludzkich

• Wykaż za pomocą odpowiednich przykładów, że współpraca partnerska może 
przynieść korzyści w obszarze PR oraz w konstruktywny sposób oddziaływać na 
interesariuszy i / lub opinię publiczną

• Przedstaw partnerstwo jako okazję dostępu do sieci nowych kontaktów 
i użytecznych możliwości

Public Relations

• Staraj się angażować media w informowanie o wartości partnerstwa i wkładzie 
organizacji we współpracę (za zgodą partnerów i we właściwym momencie)

• Promuj partnerstwo poprzez wewnętrzne kanały komunikacyjne organizacji

• Opracuj dostosowane do potrzeb organizacji i regularnie uaktualniane materiały 
informacyjne o partnerstwie, dbaj o ich dystrybucję w ramach organizacji

Komunikacja

Poniżej zamieszczamy kilka wskazówek, które ułatwią 

animatorom wspieranie partnerów w ramach wyżej 

wymienionych trzech obszarów instytucjonalizacji.

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA 

INSTYTUCJONALNEGO

Stopień rzeczywistego zaangażowania organizacji 

we współpracę może stanowić o „być albo nie być“ 

partnerstwa. W początkowej fazie współpracy każda 

z organizacji może być nastawiona sceptycznie lub 

podchodzić z ostrożnością do partnerstwa i jego ambicji. 

Oznacza to, że jej zaangażowanie będzie ograniczone 

i powierzchowne – czasami nie wykroczy poza 

wyznaczenie osoby reprezentującej daną organizację 

w ramach partnerstwa. 

Nadejdzie jednak moment w rozwoju współpracy, kiedy 

takie powierzchowne zaangażowanie nie wystarczy 

i konieczne będzie jego pogłębienie, jeśli organizacja 

chce nadal być członkiem partnerstwa.  

Wzmocnienie zaangażowania kluczowych organizacji 

pozwoli na:

•  Maksymalne wykorzystanie potencjału i możliwości 

w celu zaspokojenia potrzeb i interesów organizacji

•  Zapewnienie stabilności partnerstwa i współpracy

•  Zapewnienie trwałości oddziaływania i korzyści 

z działań partnerstwa.

Rola animatora może się tu ograniczyć do przypominania 

partnerom o wadze szerokiego zaangażowania całej 

organizacji oraz że w interesie ich wszystkich jest 

wypracowanie strategii, które to umożliwią. Zadaniem 

animatora może również być sprawdzenie, czy dana 

organizacja jest rzeczywiście tak mocno zaangażowana 

w partnerstwo, jak twierdzi osoba ją reprezentująca 

(zwłaszcza, jeśli brak na to konkretnych dowodów i może 

na tym ucierpieć dalszy rozwój partnerstwa). Partnerzy 

mogą też prosić animatora o radę, w jaki sposób 

rozwiązywać problemy związane z zaangażowaniem 

instytucjonalnym poszczególnych organizacji.

• Daj innym szansę na zrozumienie wartości partnerstwa z zupełnie innej 
perspektywy, w nowych sytuacjach i niecodziennych okolicznościach

• Zaaranżuj spotkania między kluczowymi graczami, którzy normalnie się  nie 
spotykają, ale mają sobie nawzajem wiele do zaoferowania

Doświadczenia 

transformacyjne
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Pozycja animatora umożliwia mu zidentyfikowanie dla 

poszczególnych osób zaangażowanych w partnerstwo 

możliwości rozwijania umiejętności i wiedzy przydatnych 

w kontekście współpracy partnerskiej. Czasem wystarczy 

po prostu zaproponować danej osobie, np. poprowadzenie 

dyskusji, przygotowanie biuletynu lub reprezentowanie 

stanowiska partnerstwa na forum publicznym. Bardzo 

często zdarza się, że nawet uzdolnieni i znający swoje 

umiejętności profesjonaliści nie zdają sobie sprawy z tego, 

że mogliby z powodzeniem pełnić inną, niż dotychczas, 

rolę lub wykorzystać swoje umiejętności w nowy sposób.

KREOWANIE NOWYCH MECHANIZMÓW 

WSPÓŁPRACY 

Partnerzy będą musieli ocenić, czy potrzebne jest 

utworzenie nowej instytucji. Utrzymanie nieformalnej 

struktury współpracy partnerskiej niesie ze sobą zarówno 

korzyści, jak i niebezpieczeństwa. Podobnie, decyzja 

o utworzeniu bardziej formalnej lub zupełnie nowej 

struktury, również ma swoje plusy i minusy. Poniżej 

przedstawiam je w skrócie:

KORZYŚCI NIEBEZPIECZEŃSTWA

Nie traktowane zbyt poważnie przez agencje zewnętrzneWiększa swoboda w rozważaniu radykalnych 
pomysłów

ROZWIĄZANIA NIEFORMALNE

Dla kluczowych graczy ważniejsze są inne priorytetyTańsze rozwiązanie – najpotrzebniejszym zasobem 
jest czas, a nie pieniądze

Nieefektywne i rozproszone działaniaElastyczne i nie zbiurokratyzowane

KORZYŚCI NIEBEZPIECZEŃSTWA

Podlega regulacjom i ograniczeniom legislacyjnymWiększy autorytet i możliwości wywierania wpływu

BARDZIEJ SFORMALIZOWANA STRUKTURA

Wyższe koszty administracyjneWiększa zdolność do pozyskiwania i zarządzania 
środkami na dużą skalę

Tendencja do biurokratyzacji i bezosobowego podejściaWiększa zdolność do przekształcania pomysłów 
w działania

Jeśli partnerzy zdecydują się na utworzenie nowego 

mechanizmu, animator może odegrać kluczową rolę 

w procesie analizowania różnych możliwości, wraz z ich 

implikacjami prawnymi, finansowymi i administracyjnymi. 

Istnieje wiele nowych rodzajów instytucji partnerskich, 

rozwijanych w różnych częściach świata. Nie zawsze 

konieczne jest korzystanie z tradycyjnych modeli 

– zwłaszcza gdy nie są one w stanie zapewnić osiągania 

trwałych efektów.

Animator powinien zachęcić partnerów do szczegółowej 

analizy opcji przed ostatecznym podjęciem decyzji. 

Utworzenie nowego mechanizmu lub instytucji może 

okazać się czasochłonne i w ostatecznym rozrachunku 

rozczarowujące, jeśli nie przeznaczy się odpowiedniej ilości 

czasu na zbudowanie niezbędnych systemów, zapewniając 

przy tym dostęp do potrzebnych kompetencji.
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WSPIERANIE REFORM INSTYTUCJONALNYCH

Oczywiście, może się okazać, że społeczeństwo nie 

potrzebuje kolejnych, nowych instytucji partnerskich. 

Partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonego 

– nawet, jeśli powstają w odpowiedzi na porażkę 

konwencjonalnych systemów i struktur – nie mają na 

celu podważenia lub przejęcia podstawowych funkcji 

i kompetencji poszczególnych sektorów. 

Animator powinien przypominać o tym partnerom.

Partnerstwo jest z założenia strukturą demokratyczną 

nie tylko dlatego, że opiera się na współpracy 

i angażuje różne sektory, uwzględniając sposoby 

ich funkcjonowania. Nawet jeśli partnerstwo potrafi 

wykreować wewnętrzną wiarygodność poprzez 

zastosowanie skutecznych systemów zarządzania, nie 

oznacza to, że może zastąpić procesy demokratyczne 

w społeczeństwie. Istnieje wręcz ryzyko, że w przypadku, 

gdy partnerstwo powstało dlatego, że rząd jest słaby 

albo skorumpowany, to może ono de facto osiągnąć 

zewnętrzną wiarygodność, która – nawet jeśli pożądana 

na krótką metę – na dłuższą metę może przeszkadzać 

w realizacji ważniejszego zadania – wzmocnienia lub 

przekształcenia zdolności rządowych. 

Oczywiście, nie tylko rządy mogą skorzystać na reformie 

instytucjonalnej. 

Partnerstwo może wzmocnić na różne sposoby 

funkcjonowanie każdego z głównych sektorów 

w społeczeństwie – publicznego, gospodarczego lub 

społecznego – umożliwiając im realizację swoich 

specyficznych ról w procesie budowania sprawiedliwej, 

zasobnej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich 

mieszkańców naszej planety.

Przywództwo, kierunek i struktura odpowiedzialnościZarządzanie

Systemy i procedury 

zarządzania

Zasoby ludzkie

Inne zasoby

Realizacja działań i usług
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM NOWYCH INSTYSTUCJI:

Mechanizmy wykorzystywane do koordynacji prowadzonych działań i procesów 
zachodzących wewnątrz organizacji

Osoby związane z działalnością organizacji, w tym kadra zarządzająca, pracownicy, 
członkowie, partnerzy, wolontariusze, doradcy, poplecznicy i zewnętrzni darczyńcy

Wszelkie zasoby poza ludzkimi, np. sprzęt, lokal, produkty, transport, zasoby finansowe

Odpowiednie działania i usługi, realizowane sprawnie i efektywnie finansowo

Trwałość Zdolność organizacji do długoterminowego utrzymania oddziaływania i efektów 
swoich działań

Relacje zewnętrzne Relacje organizacji z otoczeniem, w ramach którego funkcjonuje, w kontekście 
społecznym, politycznym, ekologicznym i ekonomicznym

„W ostatecznym rozrachunku, reforma instytucjonalna może być najważniejszym 
z efektów działania partnerstwa. Innymi słowy, jeśli partnerstwo doprowadzi do 
tego, że jakiś departament rządowy zacznie funkcjonować w bardziej efektywny 
i kreatywny sposób; lub międzynarodowa korporacja zaangażuje się w bardziej 
systematyczny sposób w działania na rzecz rozwoju zrównoważonego; lub 
organizacja pozarządowa zwiększy skalę swojego oddziaływania, to będzie to 
znaczyć, że oddziaływanie współpracy partnerskiej w znacznym stopniu przewyższa 
rezultaty działań prowadzonych przez partnerstwo.

Większość dobrych animatorów zdaje sobie z tego sprawę i realizuje swoje zadania 
pamiętając cały czas o szerszym kontekście.”13

13. Ros Tennyson, “Institutionalising Partnerships: Lessons from the Front Line”. Wydane przez IBLF dzięki finansowaniu DFID, London, 2003.
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Strategia wyjścia animatora
Kiedy zmienia się forma funkcjonowania partnerstwa, jest to również 
czas zmian dla animatora, który albo kończy współpracę z partnerami 
(animator zewnętrzny), albo też przyjmuje inną rolę (animator 
wewnętrzny). Wiele ze strategii związanych z odchodzeniem partnerów 
z partnerstwa zastosować można też w sytuacji, gdy to animator 
odchodzi ze swojej funkcji (zob. Wskazówka 8: „Zmiany składu 
partnerstwa”, str. 71).

Oto kilka dodatkowych uwag, dotyczących strategii wyjścia animatora:
Planuj swoje odejście szczegółowo i odpowiednio wcześnie (już od 
pierwszego dnia współpracy z partnerstwem?)
Plan Twojego odejścia powinien być jasny i przejrzysty dla 
partnerów
Wraz z rozwojem partnerstwa kładź coraz większy nacisk na 
coaching i przekazywanie partnerom wiedzy na temat tego,  
co robisz
W systematyczny sposób przekazuj swoje zadania innym 
(partnerom i menadżerom projektów)
Dopilnuj, aby każde z zadań, którymi się zajmowałeś, zostało komuś 
przydzielone

Ostatnim zadaniem każdego z animatorów jest skuteczne 
wynegocjowanie i zrealizowanie własnego odejścia z partnerstwa.

➜

➜

➜

 

➜

 

➜
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Gdyby świat był doskonały....
„Jako kreatywni uczestnicy wszechświata, mamy za 
zadanie od nowa wyobrazić sobie nasz świat. Fakt 
posiadania wyobraźni oznacza, że każdą rzecz można 
wymyślić na nowo. Błogosławieństwem istot ludzkich 
jest odczuwana przez nie potrzeba zmieniania siebie 
i swojego otoczenia.”

Ben Okri14

Celem niniejszej publikacji było przeanalizowanie i wyjaśnienie dwóch 
zagadnień:

Jaką rolę odgrywa efektywna animacja współpracy dla 
skuteczności partnerstwa międzysektorowego na rzecz rozwoju 
zrównoważonego
Co może zrobić animator, aby partnerstwo wykorzystywało w pełni 
swój potencjał

Animacja współpracy partnerskiej wymaga wielu różnych umiejętności, 
wiąże się z pełnieniem różnych ról i funkcji, i wykonywaniem różnych 
zadań. Może to być dezorientujące albo wręcz przytłaczające. Ale 
nie powinno. Jeden z uczestników kursu dla animatorów współpracy 
partnerskiej powiedział: „Moim zdaniem, praca animatora wymaga 
przede wszystkim kierowania się zdrowym rozsądkiem” – i chyba miał 
rację. 

Aby poprzeć to stwierdzenie i pomóc początkującym animatorom oraz 
tym, którzy z nimi pracują, poniżej zamieszczam kilka podstawowych, 
opartych na zdrowym rozsądku, zasad dotyczących animacji współpracy 
partnerskiej, które mogą stanowić solidną podstawę dla każdego 
animatora, podejmującego współpracę z partnerstwem w każdej 
sytuacji (zob. Tabela K).

Animator powinien przede wszystkim być nauczycielem i mentorem 
dla partnerów, ponieważ prędzej, czy później będzie musiał przekazać 
im zadania, którymi się zajmuje. Ma to jednak sens tylko wtedy, gdy 
partnerstwo osiąga zakładane cele.  

5

TABELA K: PODSTAWOWE ZASADY DOBREJ ANIMACJI

Patrz na zagadnienia z różnych perspektyw poszczególnych partnerów

Pokazuj jasne cele i skupiaj się na wszystkim, co robisz

Zawsze interweniuj w sposób praktyczny, konstruktywny i taktowny

Bądź dokładny w prowadzeniu dokumentacji i w komunikacji

Swoim zachowaniem staraj się wspierać, a nie zdominować partnerów

Pamiętaj, że animator odgrywa służebną rolę w stosunku do partnerstwa 
i współpracy

Bądź gotowy, aby odejść, gdy nadejdzie odpowiedni moment

➜

➜

➜

➜

➜

➜ 

➜

■

■

14. Ben Okri, „A Way of Being Free”, Phoenix House, London, 1997.
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Partnerstwa, którym udaje się osiągnąć zakładane cele to te, które 
potrafią się uczyć (zob. Wskazówka 9: „Animator w roli coach’a”) 
i wykorzystywać tą wiedzę do dostosowywania swoich roboczych 
relacji i działań do wymogów danej sytuacji. Animator powinien 
wykorzystać swoją pozycję w partnerstwie, aby cały czas dostarczać 
partnerom możliwości do uczenia się poprzez działanie, co zaowocuje 
wieloma korzyściami dla partnerstwa (zob. ilustracja poniżej).

Oczywiście, partnerstwo to tylko środek prowadzący do osiągnięcia celu, 
a nie cel sam w sobie. Każde partnerstwo powinno przede wszystkim 
koncentrować się na problemie, dla którego rozwiązania powstało, oraz 
działać tak, aby osiągnąć wymierne rezultaty i przyczynić się do rozwoju 
zrównoważonego – w przeciwnym razie koszty jego tworzenia są za 
wysokie.

Zasiać  
pomysł i / lub 

zainicjować 
utworzenie 
partnerstwa

Zapewnić 
trwałość 

partnerstwa

Stawiać wyzwania 
i doskonalić 
partnerstwo

Dokładnie  
analizować kwestie 

zasobów

Rekrutować 
nowych członków 

partnerstwa

Rozszerzać 
zakres działania

Zmierzyć 
oddziaływanie 

partnerstwa

PROGRAMY 
UCZENIA SIĘ 

POPRZEZ 
DZIAŁANIE 

MOŻNA 
WYKORZYSTAĆ, 

ABY:
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W ramach międzynarodowego projektu Paint Pals, jedna z dziewczynek 
z Afryki namalowała, jak wyobraża sobie swoją przyszłość. Jej rysunek 
przedstawiał wychudzonych ludzi, salę szpitalną, dymiące fabryki i czołgi 
na drodze. Rysunek obramowany był napisem: „W przyszłości widzę 
wojny, głód, choroby, zanieczyszczone środowisko, AIDS i przemoc”.

To bardzo pesymistyczna wizja świata, ale przecież wszyscy (chyba, że 
ktoś siedzi cały czas z głową w piasku, jak przysłowiowy struś) zdajemy 
sobie sprawę z tego, że tak wygląda rzeczywistość dla wielu milionów 
ludzi. Ubóstwo i cierpienia stanowią przerażające oskarżenie świata, który 
stworzyliśmy i który oddziałuje na nas wszystkich.

Jeśli wysiłki związane z budowaniem i rozwijaniem współpracy 
partnerskiej nie powiodą się i główne sektory życia społecznego nie będą 
potrafiły ze sobą współpracować na rzecz rozwoju zrównoważonego 
naszej planety, nasza przyszłość nie wygląda obiecująco.

Partnerstwo międzysektorowe ma potencjał, aby stać się realną 
alternatywą dla konwencjonalnych metod, prowadzącą do osiągnięcia 
rozwoju zrównoważonego naszej planety. Może – i powinno – odegrać 
kluczową rolę w kreowaniu lepszego świata. 

Jednak bez skutecznej animacji, współpraca partnerska ma małe szanse 
powodzenia...
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Słowniczek

Metoda nauki oparta na aktywnym angażowaniu się w zdarzenia i sytuacje.

Uważne słuchanie czyjejś wypowiedzi bez oceniania mówiącego i jego 
poglądów. 

Metoda służąca zrozumieniu potrzeb osób lub organizacji.

Osoba lub organizacja, która działa jako pośrednik pomiędzy partnerami i/lub 
występuje w ich imieniu.

Osoba działająca wewnątrz organizacji wchodzącej w skład partnerstwa 
międzysektorowego, która przygotowuje daną organizację do udziału 
w funkcjonowaniu i działalności partnerstwa: negocjuje zaangażowanie swojej 
organizacji w partnerstwo oraz/lub odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu 
całym partnerstwem.

Niezależna trzecia strona zakontraktowana przez jedną z organizacji 
członkowskich partnerstwa lub całe partnerstwo do oceny możliwości 
zastosowania metodyki partnerstwa, moderowania negocjacji mających 
na celu wypracowanie porozumienia partnerskiego, utrzymanie lub 
monitorowanie efektywności podjętych działań w określonym czasie, albo 
budowy zdolności instytucjonalnej dla partnerstwa.

Trudność lub przeszkoda, wewnątrz lub na zewnątrz partnerstwa, która zakłóca 
jego funkcjonowanie albo rozwój. 

Osoba albo system, który kontroluje dostęp do informacji, ludzi lub organizacji.

Otwarta dyskusja skupiona na rozwiązaniu problemu lub generowaniu nowych 
idei, w trakcie której wszystkie pomysły są brane pod uwagę.

Mała grupa dyskusyjna, która omawia określoną sprawę w tym samym 
pomieszczeniu co inne grupy – odgłos ożywionych dyskusji w małych grupach 
przypomina brzęczenie pszczół.

Osoba, która dostarcza praktycznych rad i wsparcia drugiej osobie albo 
organizacji.

Określenie darczyńca, w tym kontekście, odnosi się do każdej organizacji spoza 
partnerstwa, która wspiera (zwykle finansowo) działania partnerstwa.

Zwrot ten bywa używany w odniesieniu do celów, dla których opracowywane 
są studia przypadku. Zazwyczaj można mówić o trzech głównych celach 
studium przypadku: docieranie do określonych grup odbiorców zewnętrznych 
i kształtowanie ich świadomości; osiąganie (wewnątrz i zewnątrz partnerstwa) 
pożądanych efektów edukacyjnych; oraz przyczynianie się do rozwoju teorii 
i praktyki metodyki partnerstwa dla rozwoju zrównoważonego.

Forma dziennika służącego do regularnego opisywania podejmowanych 
działań. Nawiązuje do „dziennika okrętowego”, prowadzonego przez 
nawigatorów i podróżników w celu zapisania przebiegu podróży.

Wyniki (często niemierzalne) zdarzenia albo podjętych działań.

Osoba, zazwyczaj spoza partnerstwa, którą angażuje się do pokierowania 
procesem przeglądu funkcjonowania partnerstwa i efektów jego działań.

Aktywne uczenie się 
(active learning)

Aktywne słuchanie 
(active listening)

Analiza potrzeb (needs analysis)

Animator  
(broker)

Animator wewnętrzny  
(internal broker)

Animator zewnętrzny  
(external broker)

Bariera (obstacle)

Bramkarz  
(gate keeper/gate keeping)

Burza mózgów  
(brainstorm)

„Buzz group”  
(buzz group)

Coach / coaching  
(coach/coaching)

Darczyńca  
(donor)

Dostosowany do celów  
(fit for purpose)

Dziennik pracy animatora  
(log/logbook)

Efekty (outcomes)

Ewaluator (review facilitator)
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Facylitator/facylitacja  
(facilitator/facilitation)

Flipchart  
(flip chart)

Grupa sterująca  
(steering group)

Inne kluczowe osoby  
(key others)

Innowacyjny  
(cutting edge)

Instytucja 
(institution)

Instytucjonalizacja 
(institutionalisation)

Interesariusz 
(stakeholder)

Komunikacja 
(communications)

Koszty transakcji  
(transaction costs)

Krytyczny przyjaciel  
(critical friend)

List intencyjny  
(letter of intent)

Mapowanie (zestawienie) 
możliwości (mapping)

Mechanizm (mechanism)

Mediacja (mediation)

Mentor (mentor)

Osoba kierująca przebiegiem spotkań, warsztatów i innych wydarzeń w celu 
zapewnienia ich efektywności i osiągnięcia założonych celów.

Narzędzie do dokonywania wizualizacji na spotkaniach/warsztatach, które ma 
formę dużego bloku papieru zawieszonego na stojaku. Umożliwia zapisywanie 
informacji/tez pojawiających się w trakcie dyskusji w sposób widoczny 
i przystępny dla wszystkich uczestników.

Grupa przedstawicieli organizacji będących członkami partnerstwa, która 
regularnie się spotyka w celu nadzorowania podejmowanych i kształtowania 
przyszłych działań.

Osoby funkcjonujące poza partnerstwem, które mają istotne znaczenie dla 
rozwoju partnerstwa.

Będący w czołówce w zakresie pomysłów, metodyki lub podejmowanych 
inicjatyw.

W niniejszym poradniku, pojęcie używane do określenia dobrowolnej struktury 
albo mechanizmu utworzonego w celu podejmowania albo nadzorowania 
wspólnie ustalonych działań.

Sformalizowanie funkcjonującej relacji pomiędzy partnerami, w tym również 
partnerstwa.

W biznesie, pojęcie „interesariusz” odnosi się do wszystkich, którzy mają wpływ 
na działalność firmy, m.in. udziałowców, pracowników, klientów, dostawców 
oraz społeczności lokalnej, w której prowadzona jest działalność firmy. Pojęcie 
interesariusz jest coraz częściej używane w kontekście współpracy partnerskiej, 
aby określić wszystkich zaangażowanych w działania partnerstwa lub 
będących pod ich wpływem. 

Wymiana informacji pomiędzy osobami albo organizacjami.

Rzeczywiste koszty (liczone odnośnie zaangażowania, reputacji, czasu, a także 
pieniędzy) związane z rozwojem partnerstwa lub przygotowaniem projektu 
(umożliwia partnerom dokonanie oceny, czy spodziewane korzyści są warte 
wymaganych nakładów).

Zawodowa relacja pomiędzy dwoma osobami, służąca dostarczaniu 
konstruktywnej krytyki, oparta na czerpaniu wzajemnych korzyści.

Dokument deklarujący wolę współpracy, podpisywany zazwyczaj na wczesnym 
etapie kreowania partnerstwa w celu stworzenia podstawy do budowania 
silniejszych relacji partnerskich.

Pojęcie używane przez geografów do zbierania danych na temat cech 
fizycznych powierzchni Ziemi – w odniesieniu do współpracy partnerskiej  
służy do opisywania procesu gromadzenia różnorodnych informacji, zazwyczaj 
ujawnianych w trakcie warsztatów albo burzy mózgów (patrz również 
‘śledzenie’).

Metoda, proces albo procedura, która przyczynia się do osiągnięcia 
oczekiwanych efektów.

Proces, który angażuje wszystkie strony konfliktu w jego rozwiązanie i buduje 
większe zrozumienie, prowadząc do wspólnych uzgodnień.

Osoba pełniąca rolę doświadczonego i zaufanego doradcy.
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Mobilizowanie zasobów 
(resource mobilisation)

Moderator 
(moderator)

Monitoring  
(monitoring)

Narracja  
(storytelling)

Negocjacje  
(negotiation)

Obserwator uczestniczący 
(participant observer)

Ocena ryzyka 
(risk assessment)

Ocena  
(assessment)

Odpowiedzialność 
(accountability)

Odprawa  
(briefing)

Orędownik zmian 
(change agent)

Organizacja  
(organisation)

Organizacja pozarządowa (NGO)

Partner 
(partner)

Partnerstwo  
(partnership)

Pierwszy sukces  
(early winner)

Podstawowe zasady współpracy 
(ground rules)

Proces identyfikowania i angażowania zasobów na rzecz partnerstwa (m.in. 
zasobów ludzkich, specjalistycznej wiedzy lub środków finansowych), aby 
mogło ono realizować program działań.

Osoba, której zadaniem jest zapewnienie równowagi i przestrzegania zasad 
„fair play” w dyskusji.

Proces systematycznego nadzoru w celu ustalenia na ile strony wywiązują się 
ze swoich zobowiązań.

Metoda komunikacji, która wymaga wyobraźni ze strony słuchaczy lub 
czytelników w celu zrozumienia opisywanych wydarzeń / zjawisk oraz ich 
znaczenia.

Działania ukierunkowane na doprowadzenie do pogodzenia interesów 
różnych osób albo organizacji na tyle, by możliwe było prowadzenie dalszych 
wspólnych działań.

Osoba zewnętrzna, która angażuje się w działania grupy za jej zgodą, aby lepiej 
zrozumieć zachodzące procesy czy zjawiska.

Analiza potencjalnych zagrożeń oraz negatywnego oddziaływania 
planowanego działania, wykonywana przed jego rozpoczęciem.

Ustalanie, co zostało osiągnięte lub ustalenie wartości/przydatności 
konkretnego działania, albo pomysłu.

Zasada, zgodnie z którą osoby indywidualne oraz organizacje podlegają 
nadzorowi instancji cieszącej się autorytetem i poważaniem oraz odpowiadają 
przed nią za swoje działania. 

Przekazanie informacji osobie lub grupie w celu przygotowania do podjęcia 
konkretnych działań lub udziału w planowanym zdarzeniu.

Osoba z dowolnego sektora, która doprowadza do znaczących zmian 
w postawach, zachowaniu, wartościach albo polityce działania.

Mechanizm, poprzez który osoby współpracują ze sobą w podejmowaniu 
konkretnych działań prowadzących do osiągnięcia wspólnych celów.

Organizacja działająca nie dla zysku, niezależna od instytucji rządowych.

Organizacja z dowolnego sektora życia publicznego, która współpracuje 
z organizacjami z innych sektorów (np. w ramach partnerstwa). Często 
organizacja jest reprezentowana w partnerstwie przez jedną osobę.

Międzysektorowe przymierze, w ramach którego osoby indywidualne, grupy 
oraz organizacje godzą się na: podejmowanie wspólnych działań w celu 
wywiązania się ze swoich zobowiązań albo zrealizowania konkretnych zadań; 
dzielenie się ryzykiem i korzyściami; dokonywanie regularnych przeglądów 
partnerstwa i jego działań oraz wprowadzanie niezbędnych działań 
korygujących i zmian w porozumieniu partnerskim. 

Udana akcja albo działanie realizowane na początkowym etapie partnerstwa, 
które przyczynia się do zapewnienia zaangażowania i wsparcia interesariuszy, 
fundatorów i partnerów.

Zestaw wspólnie wypracowanych i dobrowolnie przyjętych zasad współpracy, 
które mają na celu regulację zachowań i relacji pomiędzy partnerami. Stanowią 
podstawę do rozwijania wzajemnych relacji i wspólnych działań. Obowiązują 
do momentu przyjęcia nowych zasad.
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Porozumienie o współpracy 
(memorandum of understanding)

Porozumienie partnerskie 
(partnering agreement)

Pośrednik  
(intermediary)

Praktyk partnerstwa  
(partnership practitioner)

Promotor  
(champion)

Przegląd (review)

Przyzwolenie do działania  
(licence to operate)

Punkt informacyjny  
(one stop shop)

Pytania otwarte  
(open questions)

Rezultaty  
(outputs)

Ropoznanie 
(scoping)

Rozwój zrównoważony 
(sustainable development)

Równoprawność  
(equity)

Sektorowy /wielo-sektorowy 
(sector/multi-sector)

Sektor gospodarczy (prywatny) 
(private sector)

Sektor publiczny  
(public sector)

Sesja plenarna  
(plenary)

Dokument określający warunki współpracy, formalizujący wcześniejsze 
deklaracje zaangażowania wszystkich partnerów, którzy go podpiszą. 
Dokument ten jest traktowany jako mający moc prawną, chociaż zazwyczaj nie 
jest to umowa prawna.

Dokument podpisany przez partnerów, który przedstawia cele partnerstwa, 
szczegóły planowanych działań, deklarowane zasoby, procedury podejmowania 
decyzji, system odpowiedzialności i specyfikację ról w partnerstwie. 

Osoba albo organizacja, która działa jako neutralny łącznik pomiędzy różnymi 
osobami/organizacjami, mającymi niewielkie doświadczenie we współpracy ze 
sobą.

Osoba zaangażowana w aktywny sposób w partnerstwo.

Osoba, która wykorzystuje swoją pozycję, doświadczenie oraz/albo swoje 
wpływy aby wypromować zagadnienie, projekt albo organizację.

Ocena działań partnerstwa, analizująca efektywność, sprawność i wartość 
partnerstwa.

Wyraz społecznej akceptacji (formalny albo nieformalny) dla osób lub instytucji 
do podejmowania działań.

Organizacja albo miejsce (często wirtualne), które dysponuje różnorodnymi 
informacjami, które zazwyczaj pozyskuje się z różnych źródeł.

Pytania, które wymagają szczegółowych i rozbudowanych odpowiedzi,  
nie tylko odpowiedzi tak lub nie.

Konkretne produkty albo następstwa wynikające ze zdarzenia lub podjętych 
działań.

Wstępne rozeznanie zasadności proponowanego pomysłu albo projektu, 
oparte na analizie danych/informacji z różnorodnych źródeł.

Działania podejmowane dziś, które nie wpłyną negatywnie na zdrowie 
i dobrobyt ludzi i środowiska naturalnego w przyszłości. Określenia tego używa 
się również do działań, które mogą być kontynuowane w sposób, który nie 
wymaga zewnętrznego dofinansowania.

Docenianie wartości osób, grup czy też sektorów w związku z ich wiedzą, 
umiejętnościami i reputacją, a nie wpływem finansowym czy politycznym.

Określenie to opisuje trzy podstawowe sektory życia społecznego: sektor 
publiczny, sektor gospodarczy i sektor społeczny.

Określenie opisujące instytucje gospodarcze, w tym firmy, korporacje i inne 
organizacje działające dla zysku.

Określenie opisujące instytucje władzy publicznej (funkcjonującej na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym), agendy międzyrządowe oraz organizacje 
świadczące usługi publiczne.

Spotkanie angażujące wszystkich uczestników warsztatów albo programu 
szkoleniowego (np. sesja, podczas której uczestnicy przedstawiają wszystkim 
wyniki pracy w mniejszych grupach).
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Sprawozdawca  
(rapporteur)

Studium przypadku  
(case study)

Synteza/podsumowanie 
(synthesis/synthesising)

Śledzenie 
(tracking)

Trwałe efekty  
(sustainable outcomes)

Warsztaty (workshop)

Warsztaty międzysektorowe 
(cross-sector workshop)

Wielosektorowy  
(multisector)

Wyjście/strategia wyjścia  
(exit/exits/exit strategy)

Wyzwanie  
(challenge)

Wzajemne korzyści  
(mutual benefit)

Wzmocnienie instytucjonalne 
(institution-building)

Zarząd  
(management board)

Zarządzanie  
(governance)

Zespół ds. partnerstwa 
(partnership unit)

Żargon  
(jargon)

Osoba wybrana przez grupę do zaprezentowania wyników swojej pracy albo 
komentowania sytuacji w jej imieniu.

Szczegółowy opis pojedynczego projektu lub programu, przygotowany 
zazwyczaj w celach edukacyjnych lub by dzielić się informacją / 
doświadczeniami. 

Proces łączenia różnych pomysłów i informacji w sposób, który wyjaśnia 
i dodaje wartości zebranych materiałów.

Metoda obserwowania działań partnerskich w określonym czasie, aby opisać 
rozwój partnerstwa lub zachowań czy działań z tym związanych, które mogą 
być przydatne w przyszłości.

Sytuacja, w której działania i efekty maja zapewnioną trwałość w perspektywie 
długoterminowej (czyli niezależnie od dalszego funkcjonowania i trwałości 
partnerstwa).

Rodzaj spotkania, w którym aktywnie biorą udział wszyscy uczestnicy.

Zdarzenie angażujące w zorganizowany sposób kluczowe osoby z sektora 
gospodarczego, publicznego i społecznego w celu przeanalizowania 
możliwości współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Angażujący osoby indywidualne lub organizacje z różnych sektorów życia 
społecznego (gospodarczego, publicznego, społecznego) we wspólne 
działania.

Określenie powszechnie stosowane wśród międzynarodowych agencji ds. 
rozwoju, korporacji oraz fundatorów odnoszące się do planowanego wycofania 
wsparcia lub zaangażowania.

Nieoczekiwana lub wymagająca specjalnej uwagi sytuacja (zazwyczaj 
uznawana za trudną), której muszą sprostać osoby i organizacje (lub całe 
partnerstwo). 

Sytuacja, w której zaangażowanie albo działania przynoszą równe korzyści dla 
wszystkich partnerów (chociaż korzyści te mogą być różnego rodzaju).

Proces kreowania nowego mechanizmu do sprawniejszego i bardziej 
efektywnego realizowania działań.

Grupa podejmująca decyzje, która zatwierdza wydatki i plany rozwoju 
(zazwyczaj jako ostateczna instancja).

Proces systematycznego oceniania i nadzoru wewnątrz organizacji lub grupy, 
mający na celu zapewnienie stosowania etycznych praktyk i postępowania 
zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zespół albo jednostka powołana w organizacji do budowania zdolności do 
działania partnerskiego i / lub do rozwijania relacji partnerskich w imieniu tej 
organizacji.

Terminologia w powszechnym użyciu w jednym sektorze albo grupie 
zawodowej, która nie jest zrozumiała dla osób spoza tego sektora czy grupy.
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Lista źródeł i materiałów
Publikacje
Tennyson, R. (wyd. II, 2005): The Partnering Toolbook, London. 
Publikacja dostępna w 15 wersjach językowych na stronie: www.ThePartneringInitiative.org w tym w języku 
polskim: Poradnik partnerstwa. Kraków 2006.

Tennyson, R. (2003): Institutionalising Partnerships: Lessons from the Front Line, London, International Business 
Leaders Forum.

Tennyson, R., Bowman, A. (2003): The learning Curve: Building Effective Corporate Community Engagement, 
London, International Business Leaders Forum.

Warner, M. (2003): The New Broker, Brokering Partnerships for Development, London, Overseas Development 
Institute.

Warner, M., Sullivan, R. (red.): Putting Partnerships to Work: Strategic Alliances for Development between 
Government, the Private Sector and Civil Society, London, Greenleaf Publishing.

Warner, M. (2003): Partnership for Sustainable Development: Do We Need Partnership Brokers?, London, 
Overseas Development Institute. www.odi.org.uk/pppg/activities/country_level/odpci/msp/Paper2.pdf 

Serafin, R., Kazior, B. Jarzębska, A. red. (2005) Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny poradnik, 
Kraków, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Jarzębska, A., Brzeski, S. (2006) Grupy Partnerskie motorem przedsiębiorczości. Praktyczny poradnik, Kraków, 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Tennyson, R. (2006) Poradnik partnerstwa, Kraków, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

McManus, S., Tennyson, R. (2010) Od czynu do słowa: komunikacja w partnerstwie, Kraków, Fundacja 
Partnerstwo dla Środowiska.

Kursy i rozwój zawodowy
Akademia Partnerstwa
Centrum kompetencji w zakresie budowania partnerstwa trójsektorowego. Oferuje doradztwo, szkolenia, warsztaty 
i seminaria dotyczące szeroko rozumianej metodyki partnerstwa, w tym innowacyjny cykl szkoleniowy „Kurs 
współpracy partnerskiej”. Akademia zajmuje się prowadzeniem badań nad zjawiskiem partnerstwa w Polsce i na 
świecie, organizacją konferencji i kodyfikacją wiedzy w ramach Biblioteki Partnerstwa. Akademia Partnerstwa jest 
wspólną inicjatywą Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Krajowej Sieci Grup Partnerskich i The Partnering Initiative.  
Więcej informacji: www.akademiapartnerstwa.pl 

Partnership Brokers Accreditation Scheme (PBAS) (System Akredytacji dla Animatorów Partnerstwa)
W związku ze złożonym charakterem animacji współpracy partnerskiej, The Partnering Initiative – program 
i International Business Leaders Forum (IBLF) prowadzi  system akredytacji dla animatorów partnerstwa (PBAS). 
Akredytację otrzymują uczestnicy kursu, którzy wezmą udział w tygodniowym zjeździe szkoleniowym, ukończą 
trzymiesięczną praktykę zawodową pod nadzorem opiekuna. 
Więcej informacji: www.partnershipbrokers.org

Projekt Case Study (Studium Przypadku)
Projekt Case Study to roczny program opracowany przez The Partnering Initiative we współpracy z Alcan Prize 
for Sustainability i SEED (Supporting Entrepreneurs for Environment and Development, inicjatywa partnerska 
realizowana przez IUCN, UNDP i UNEP). Celem projektu jest analiza procesów budowania i prowadzenia efektywnej 
współpracy partnerskiej i wypracowania standardów dobrych praktyk w przygotowywaniu studiów przypadku. 
Więcej informacji: www.ThePartneringInitiative.org/mainpages/pp/workshops/index.php 
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Corporate – Community Partnerships: What Makes Them Work, Why They Fail (Partnerstwa biznesu 
i społeczności – co sprawia, że odnoszą sukces lub porażkę)
Jest to program prowadzony przez Centre for Corporate Citizenship w Boston College. Program przeznaczony jest 
dla menadżerów planujących lub już zaangażowanych w działania partnerskie angażujące różnych partnerów na 
rzecz rozwiązywania problemów społecznych. 
Więcej informacji: www.bcccc.net 

Managing Corporate Community Investment (Zarządzanie Inwestycjami Społecznymi Biznesu)
Jest to kurs prowadzony przez Ashridge Business School. Kurs ten uczy jak programować strategie inwestycyjne, 
które generują korzyści zarówno dla firm, jak i dla społeczności lokalnych, w których te firmy działają. Kursanci 
mają możliwość poznania korzyści i konsekwencji zastosowania różnych opcji, wariantów i metod inwestowania. 
Więcej informacji: www.ashridge.org.uk 

Przydatne Strony Internetowe
Kluczowe:

Akademia Partnerstwa: www.akademiapartnerstwa.pl 

Grupy Partnerskie: www.grupypartnerskie.pl 

The Partnership Forum: www.partnershipforum.org 

Partnership Brokers, Partnership Brokering Project: www.partnershipbrokers.org

The Partnering Initiative: www.ThePartneringInitiative.org

Inne przydatne strony:

Accountability: www.accountability.org.uk

Cambridge Programme for Sustainability Leadership: www.cpi.cam.ac.uk   

Ethical Trading Initiative: www.ethicaltrade.org 

Global Knowledge Partnership: www.globalknowledge.org 

International Business Leaders Forum: www.iblf.org 

Our Community: www.ourcommunity.com.au/business/business_main.jsp

Resource Centre for Social Dimensions of Business Practice: www.resource-centre.org

SEED: www.seedinit.org

The Equator Principles: www.equator-principles.com

Komitet ONZ ds. Rozwoju Zrównoważonego: http://webapps01.un.org/dsd/partnerships/public/browse.do

UN Global Compact: www.unglobalcompact.org/Portal

WBCSD: www.wbcsd.ch 

UN Learning Community: www.unssc.org/web1/services/lm.asp 



Podziękowania

United Nations System Staff College (UNSSC) wyraził zgodę na 
zamieszczenie w niniejszym poradniku części materiałów pochodzących 
z wcześniejszej publikacji „The Guiding Hand: Brokering Partnerships 
for Sustainable Development” (autorzy: Ros Tennyson i Luke 
Wilde) wydanej przez UN Publications w 2000 r. dzięki funduszom 
pochodzącym z UN Foundation for International Partnerships (UNFIP).

W niniejszym poradniku wykorzystano również część materiałów 
– w tym doskonałe i nadal aktualne rysunki Guy’a Venablesa 
– pochodzących z innej publikacji, Managing Partnerships: Tools for 
Mobilising the Public Sector, Business and Civil Society as Partners in 
Development napisanej przez Ros Tennyson w 1998 r.

Jestem bardzo wdzięczna Michaelowi Warnerowi za zgodę na 
wykorzystanie definicji i idei, które wspólnie wypracowaliśmy na 
potrzeby Partnership Brokers Accreditation Scheme (PBAS) (System 
Akredytacji Animatorów Partnerstwa). PBAS jest pierwszym programem 
szkoleniowym dla osób zajmujących się zawodowo animacją 
współpracy, przyznającym akredytację, prowadzonym przez brytyjski 
Overseas Development Institute i International Business Leaders Forum. 
Kiedy razem z Michaelem i Sashą tworzyliśmy ten system, nie mieliśmy 
pojęcia, czy ktoś będzie nim zainteresowany... Dzisiaj wystarczy 
wejść na stronę internetową PBAS, aby się przekonać, że trafiliśmy 
w dziesiątkę! (zob. „Lista źródeł i materiałów”, str. 105). 

Chciałabym bardzo podziękować za stałe wsparcie i entuzjazm 
partnerów zaangażowanych w powstanie tego poradnika. Na 
szczególne podziękowania zasługują John Hall (Rio Tinto), Sean Southey 
(UNDP) i David Murphy (UNSSC) – pionierzy partnerstwa we własnych 
organizacjach.

Wreszcie, chciałabym serdecznie podziękować moim mega pracowitym 
koleżankom i kolegom z Partnership and Learning Team w IBLF 
– a szczególnie Amandzie, Evie, Sashy i Sehr – których profesjonalna 
pomoc i osobiste wsparcie były bezcenne i bardzo mi pomogły w czasie 
pisania niniejszego poradnika.

Ros Tennyson
Lipiec 2005




