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SIEĆ 
 Przestrzeń, w  której uczestnicy mogą korzystać ze 

wsparcia merytorycznego i metodycznego otrzymywać 

dostosowana do swoich potrzeb wiedzę, 

 Możliwość osiągnięcia większych efektów  mniejszym 

nakładem jednostkowym, dzięki synergii. 

 Forma pracy pozwalająca dzielić się wiedzą, 

wymieniać  doświadczenia, wspólnie opracowywać 

rozwiązania trudnych problemów, 

 Łatwiej znaleźć  kogoś komu ze mną po drodze, 

 Typ struktury organizacyjnej o ściśle określonych 

cechach. 



Cechy działań  sieciowych  

wg Danuty Elsner  

 
Brak podporządkowania i członu kierowniczego. 

Specjalizacja wynikająca z zainteresowań poszczególnych członków sieci. 

Brak hierarchii i minimalizacja sformalizowania. 

Dominacja więzi informacyjnych i więzi współpracy. 

Tymczasowość ustaleń odnośnie obowiązków. 



SIECIOWANIE 

 to nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu pozyskania 

informacji oraz wzajemnego wspierania się 

 

 Proces wymiany informacji, zasobów i wzajemnego poparcia dzięki  

korzystnej sieci wzajemnych kontaktów. 



GŁÓWNA ZASADA WSPÓŁPRACY W SIECI: 

JEŚLI CHCESZ COŚ OTRZYMAĆ W SIECI, 

MUSISZ COŚ DO TEJ SIECI DAĆ OD SIEBIE 



   



Praktyczne wskazówki dotyczące budowania                 

i utrzymywania lokalnych sieci 

● Warto osobiście spotkać się z przedstawicielami instytucji, które chcemy 

zaprosić do współpracy w ramach sieci. 

● Zaangażowanie instytucji/JST przyczynia się do wzrostu skuteczności działań 

związanych z tworzeniem i rozwojem sieci. 

● Dla dobra organizacji wspólnych działań i sprawnej ich koordynacji warto, 

aby jeden podmiot miał mandat pozostałych na inicjowanie rozmaitych 

poczynań. 

● Sprawnemu działaniu sieci sprzyja planowanie pracy. Warto już na pierwszym 

spotkaniu dokonać wspólnych ustaleń i uzgodnień między partnerami. 

● Warto zadbać o formalne porozumienie przynajmniej pomiędzy niektórymi 

podmiotami. 

 

 



Przykładowa struktura planu rozwoju                

lokalnej sieci 



Wskazówki dotyczące funkcjonowania sieci 

● Warto zadbać o logistykę, np. wsparcie instytucji samorządowych (lokal, 

finanse na bieżącą działalność). 

● Należy przemyśleć „część administracyjną” działania sieci (sposób 

gromadzenia danych, dane dotyczące kontaktów, prowadzenie dokumentacji, 

itp.). 

● Szczególny nacisk należy położyć na pielęgnowanie dobrych relacji pomiędzy 

uczestnikami sieci.  

● Jeśli jest konflikt, to ma być on twórczy. 



Zadania koordynatora 

1. Upowszechnianie koncepcji Szkoły i Przedszkola Promującego Zdrowie. 

2. Koordynowanie i organizacja przyjmowania do sieci, przygotowanie 

certyfikacji, prowadzenie rejestru placówek w sieci (kandydujących, 

przyjętych, posiadających certyfikaty). 

3. Inicjowanie, organizowanie i powadzenie szkoleń dla szkolnych 

koordynatorów, dyrektorów szkół i rad pedagogicznych na temat koncepcji           

i zasad tworzenia Szkoły i Przedszkola Promującego Zdrowie. 

4. Udzielanie szkolnym i przedszkolnym koordynatorom konsultacji i wsparcia  

w razie potrzeby. 

5. Koordynowanie współpracy i wymiany doświadczeń między placówkami 

należącymi i kandydującymi do sieci.  

6. Udzielanie rekomendacji placówkom ubiegającym się o nadanie Krajowego 

Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.  

7. Współpraca z zespołami promocji zdrowia na różnych szczeblach.  













Dziękuję za uwagę  

● tkrasnowska@op.pl 

● jaroslawskie.ngo@gmail.com 
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