
 

 

Porozumienie „Sieci Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Grójeckiego” 
 

GENEZA 

Sieć Organizacji Pozarządowych Powiatu Grójeckiego została powołana z inicjatywy 

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. i organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie 

o tym samym tytule. Projekt „Sieć Organizacji Pozarządowych Powiatu Grójeckiego” 

realizowany był w 2016 r. przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy współfinansowaniu ze 

środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Partnerem projektu było 

Starostwo Powiatowe w Grójcu.  

Zasady funkcjonowania Sieci zostały wypracowane na drodze konsensusu poprzez 

doświadczenie wspólnej pracy w ramach szkoleń i wspólnej pracy nad 

przygotowaniem Święta Społeczników Powiatu Grójeckiego. 

 

CEL   

Celem sieci jest budowanie silnego środowiska pozarządowego w powiecie 

grójeckim. Nastawiona jest ona na współpracę, integrację, wymianę doświadczeń, 

wzmacnianie organizacji członkowskich i osób zaangażowanych w ich działalność, 

promocję działań i budowanie pozytywnego wizerunku organizacji w grójeckim, a 

także zwiększenie efektywności pozyskiwania środków na wzmacnianie kondycji  

III sektora w powiecie grójeckim.  

 

FORMA 

Sieć ma charakter nieformalny. Na wniosek jej członków Sieć może się sformalizować 

w stowarzyszenie. Organizacje działają w Sieci dobrowolnie.  

 

CZŁONKOWIE 

Liderem Sieci jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Sieć jest otwarta na nowych uczestników 

– można się do niej w każdej chwili przyłączyć. Nowi członkowie przystępując do sieci 

akceptują jej cel i wartości.  

Do Sieci należą organizacje wymienione w załączniku nr 1. 

 

OBOWIĄZKI 

Uczestnik Sieci deklaruje: 

➢ otwartą komunikację z innymi Członkami Sieci, w tym z Liderem Sieci m.in. 

poprzez udział w grupie na Facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/167122057068621/?ref=bookmarks oraz 

kontakt e-mailowy, telefoniczny i bezpośredni 

➢ udział w wybranych szkoleniach/spotkaniach Sieci 

➢ udział w badaniu potrzeb organizacji pozarządowych 

➢ udział w Świętach Społecznika Powiatu Grójeckiego 

➢ podejmowanie własnych inicjatyw współpracy z Członkami Sieci 

➢ odpowiedzialność za zadania, których się podejmuje 

https://www.facebook.com/groups/167122057068621/?ref=bookmarks


 

 

 

PODEJMOWANIE DECYZJI 

Decyzje w Sieci zapadają na drodze konsensusu. Ustalenia mogą być dokonywane 

poprzez otwartą komunikację elektroniczną, do której mogą mieć dostęp wszyscy 

członkowie sieci np. grupa na Facebooku czy dokumenty dzielone na dysku Google 

lub poprzez bezpośrednie spotkania. 

 

FORMY WSPÓŁPRACY 

Członkowie Sieci mogą współpracować ze sobą w różnych formach np.: 

➢ wspólnej realizacji projektów partnerskich 

➢ wzajemnego wspierania przy realizacji własnych projektów 

➢ podejmowania inicjatyw na rzecz określonej społeczności 

➢ udziału w projektach jednego z członków sieci 

➢ wzajemnej promocji realizowanych działań np. przez media społecznościowe 

➢ wymiany informacji cennych z punktu widzenia organizacji pozarządowych 

➢ innych działaniach realizujących cele Sieci 

 

SPOTKANIA 

Spotkania Sieci odbywają się: 

- na wniosek wspólny min. 5 organizacji 

- na wniosek Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 

Informacja o spotkaniach, szkoleniach i wszelkiej ofercie skierowanej m.in. do Sieci 

dostępna będzie na stronie internetowej www.stowarzyszeniewarka.pl lub pod 

adresem grupy „Sieciowanie NGO” na Facebooku 

https://www.facebook.com/groups/167122057068621/?ref=bookmarks 

 

KORZYŚCI 

Organizacje będące Członkami Sieci mają – ze względu na wnoszony wkład pracy 

do sieci - pierwszeństwo w udzielanym wsparciu na rzecz organizacji pozarządowych 

prowadzonych w ramach projektów Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 

 

ZASADY DZIAŁANIA 

1. Rozwój Sieci uzależniony jest od inicjatyw jej członków.  

2. Sieć działa na zasadach bezstronności, apolityczności, poszanowania 

odmienności poglądów, a jej członkowie deklarują szacunek w kontaktach 

zewnętrznych i wobec siebie nawzajem 

3. Sieć umożliwia zrzeszanie się jej Członków w grupy tematyczne. Grupy tematyczne 

wybierają swoich liderów i następnie same organizują wspólnie działania. 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jako lider Sieci może na prośbę liderów grup 

tematycznych wspierać merytorycznie ich działania.  

4. Udział w Sieci jest bezpłatny. Jednocześnie w ramach realizowanych 

przedsięwzięć Sieć może ustanowić składkę, pobieraną jako opłatę w ramach 

działalności odpłatnej Stowarzyszenia W.A.R.K.A. tj. z przeznaczeniem na realizację 

konkretnego działania/projektu Sieci.  

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/
https://www.facebook.com/groups/167122057068621/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/167122057068621/?ref=bookmarks


 

 

 

 

Załącznik 1  

 

Członkowie Sieci Organizacji Pozarządowych Powiatu Grójeckiego 

 

1. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 

2. Stowarzyszenie Działań Lokalnych “Młyn” 

3. Fundacja Stacja Relacja na rzecz rozwoju rodziny i jej  środowiska 

4. Stowarzyszenie Powiatowy Klub Uśmiechniętego Seniora ,,PoKUSa”  

5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej “ANIMATOR” 

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Chynów 

7. UKS Olimpic Warka 

8. Fundacja “Pomocna Dłoń” 

9. Fundacja “Promyczek Nadziei” 

10.  Stowarzyszenie Grójeckie Forum Charytatywno-Kulturalne Alfa 

11.  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych TĘCZA 

12. Stowarzyszenie “Przyszłość Naszych Dzieci” 

 

 


