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REGULAMIN UDZIAŁU  

W PROGRAMIE LOKALNYCH PARTNERSTW EKOLOGICZNYCH  

STOWARZYSZENIA W.A.R.K.A. 

 

I. WSTĘP 

1. Autorem Programu Lokalnych Partnerstw Ekologicznych (dalej Program) jest 

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. w ramach projektu „Włącz się ekologią – sieć lokalnych 

inicjatyw ekologicznych w grójeckim”.  

2. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030. 

3. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej liderów/liderek 

społecznych na terenie powiatu grójeckiego. 

 

II. IDEA? 

1. Program jest odpowiedzią na potrzebę traktowania ochrony klimatu jako dobra 

wspólnego przez mieszkańców wsi i małych miast w powiecie grójeckim.  

2. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zaplanowało Program w celu: 

a) promocji działań mających na celu ochronę klimatu w lokalnych społecznościach, a 

tym samym osiągnięcia celów projektu „Włącz się ekologią – sieć lokalnych inicjatyw 

ekologicznych w grójeckim”.  

b) wyróżnienia i docenienia organizacji, które wykazują się wyjątkową aktywnością na 

mapie powiatu grójeckiego 

c) promocji metody animacji społeczności lokalnych i łączenia różnych podmiotów na 

rzecz budowania partnerstw i rozwoju lokalnego kapitału społecznego 

3. Dobro wspólne w ramach projektu: 

a) Łączy Partnerów tj. poszczególni partnerzy widzą jakiś cel w zaangażowaniu się 

b) Jest lokalne  

c) Jest ważne dla lokalnej społeczności 

d) Realizuje cele na rzecz ekologii 

Przykładem dobra wspólnego może być np. czyste powietrze w miejscowości, czysta 

woda w lokalnym stawie, zazieleniona miejscowość, świadomość mieszkańców w 

zakresie śmieci itp. Katalog dóbr wspólnych jest otwarty o ile realizuje ono w.w. cechy 

 

III. OPIS PROGRAMU? 

Program Lokalnych Partnerstw Ekologicznych polega na realizacji przez Stowarzyszenie 

W.A.R.K.A. wraz z wybranymi 3 Partnerstwami (po jednym z wybranych gmin: Warka, 

Chynów, Jasieniec i Goszczyn) następujących etapów działań:  
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1. Utworzenie Partnerstwa składającego się z Lidera i min 2 Partnerów na terenie danej 

gminy przy wsparciu Animatora Partnerstw Lokalnych. Partnerstwo będzie pracować 

metodą animacji społeczności lokalnej na rzecz dobra wspólnego. 

2. Udział w szkoleniu dla Partnerstw w wymiarze 6h przygotowanym przez Stowarzyszenie 

W.A.R.K.A. 

3. Opracowanie planu Partnerskiej Inicjatywy Ekologicznej i wypełnieniu wniosku na jego 

realizację przy wsparciu doradcy Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 

4. Podpisanie Porozumienia i realizacja Partnerskiej Inicjatywy Ekologicznej we współpracy 

ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. 

 

IV. OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM 

1. Do Programu Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zaprasza organizacje działające na terenie 

gmin, gdzie Stowarzyszenie realizuje program Działaj Lokalnie tj. gmin Warka, Chynów, 

Grójec, Jasieniec i Goszczyn 

2. Każde Partnerstwo działa na terenie jednej gminy  

 

V. UCZESTNICY PROGRAMU 

1. Każde z Partnerstw o których mowa poniżej składa się z min 3 partnerów, w tym Lidera 

Partnerstwa (sugeruje się zaproszenie większej liczby partnerów, ze względu na 

konieczność finalnie realizacji Inicjatywy Ekologicznej przez min. 3 podmioty) 

2. Liderem Partnerstwa zostaje organizacja/grupa/instytucja, która wykazuje się 

aktywnością, zaangażowaniem, dobrą współpracą, w tym ze Stowarzyszeniem 

W.A.R.K.A. 

 

VI. ZADANIA I OBOWIĄZKI 

1. Zadania Lokalnego Partnerstwa w ramach Programu 

a) Wykreowanie pomysłu na dobro wspólne  

b) Zaplanowanie projektu zgodnie z powyższym pomysłem, które angażuje 

mieszkańców do wspólnego działania 

c) Realizację niniejszego projektu z zaangażowaniem Partnerów 

 

2. Zadaniem Lidera Partnerstwa jest  

a) zaproszenie do współpracy inne podmioty np.  

• Gmina (zaproszenie do współpracy lokalnym gmin ma szczególne uznanie, nie 

jest to jednak warunek bezwzględnie wymagany do udziału w Programie). 

• Organizacje pozarządowe (m.in. KGW, OSP, fundacje i stowarzyszenia) 

• Grupy nieformalne (np. grupy senioralne, grupy przy instytucjach) 

• Podmioty publiczne/instytucje (np. szkoła, biblioteka, dom kultury) 

• Firmy (np. lokalna gazeta, podmiot turystyczny, inne firmy) 
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b) koordynowanie współpracy pomiędzy Partnerami (organizowanie spotkań, dbanie 

o relacje, zarządzanie zadaniami, podtrzymywanie motywacji udziału, koordynacja 

rozliczeń z partnerami), 

c) koordynowanie współpracy w ramach projektu ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A.,   

d) złożenie wniosku na Partnerską Inicjatywę Ekologiczną zaplanowaną we współpracy 

z Partnerami w formie wypełnionego formularza, 

e) koordynowanie promocji projektu oraz stosowanie wytycznych dotyczących 

informacji o dofinansowaniu 

f) poinformowanie lokalnego samorządu o realizacji Inicjatywy i wsparciu 

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 

g) złożenie rozliczenia w postaci podsumowania zrealizowanych działań i rozliczenia 

finansowe (zwrot kosztów poniesionych z dokumentami finansowymi na 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.) 

h) udział w ewaluacji projektu 

 

3.  Zadaniem Partnerów (w tym Lidera) jest: 

a) udział w zaplanowanym szkoleniu w ramach Programu  

b) współpraca w ramach Partnerskiej Inicjatywy Ekologicznej  

c) wymiana doświadczeń, informacji, udział w spotkaniach Partnerstwa 

 

4. Zadaniem Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jest: 

a) dostarczenie wiedzy na temat metody animacji społeczności lokalnych i podzielenie 

się doświadczeniami z zawiązania, funkcjonowania i utrzymania trwałości 

partnerstwa w ramach 1 dniowego szkolenia oraz udzielenie doradztwa przy 

planowaniu Partnerskiej Inicjatywy Ekologicznej 

b) wsparcie Partnerskiej Inicjatywy Ekologicznej poprzez sfinansowanie usług i rzeczy 

służących do jej przeprowadzenia w kwocie 6 tys. złotych na zasadzie refundacji 

poniesionych kosztów na Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 

c) promocja zawiązanych Partnerstw 

 

VI. HARMONOGRAM 

1. Utworzenie Partnerstwa, przygotowanie i realizacja wybranego projektu przez 

Partnerstwo przewidziane jest w okresie styczeń-czerwiec 2023r. 

2. Harmonogram przewiduje: 

a) Spotkanie informacyjne dla członków Partnerstw (możliwa formuła on-line)  

 – styczeń 2023r. 

b) Termin nadsyłania zgłoszeń przez liderów do 31 stycznia 2023 r. na adres e-mail: 

warka@stowarzyszeniewarka.pl 

c) Szkolenia dla członków Partnerstwa (6h) – będzie miało na celu wymianę 

doświadczeń Partnerów, wypracowanie pomysłów na działania w partnerstwie. 
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Zakładamy udział 15 liderów społecznych, uczestników spotkania z 3 Partnerstw w 

dniu 18 marzec (sobota), szkolenie stacjonarne 

d) Opracowanie projektów na Partnerskie Inicjatywy Ekologiczne – luty/marzec 2023 

e) Złożenie wniosku na realizację Partnerskiej Inicjatywy Ekologicznej – do 31 marca 

f) Realizacja partnerskich projektów ekologicznych – kwiecień – czerwiec 2023 

 

 

Załącznik nr 1- Formularz zgłoszenia do Programu 

 

 

 


