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TORUŃ, 18 GRUDNIA 2013 

„Doświadczenia Grudziądzkiego 
Centrum Caritas  

ze współpracy z instytucjami 
publicznymi w kontekście realizacji 

projektów partnerskich” 



Zastosowane przez Grudziądzkie Centrum Caritas 

przykładowe warianty projektów partnerskich: 
 GCC (lider) + PUP Grudziądz (partner) = Projekt „Szansa na lepsze jutro”, 

Poddziałanie 6.1.1 
  
GCC (lider) + PUP Grudziądz (partner) + Agrotec Poska (partner- spółka 
prywatna) = Projekt z komponentem ponadnarodowym „Pomarańczowe 
wsparcie 50+ na grudziądzkim rynku pracy”, Poddziałanie 6.1.1 

 
Info-Biz (lider - firma prywatna) + PUP Grudziądz (partner) + GCC (partner),  
Projekt „Pełnosprawni w pracy”, Poddziałanie 7.4 

 



Fundamentem do powstania partnerskich projektów jest 
podtrzymywanie bieżących relacji z potencjalnymi 

partnerami, planowanie wspólnych przedsięwzięć w 
przyszłości...  

 

 Metodologia działania – powstanie projektu: 
Krok 1: planowanie wspólnych działań w konkretnym obszarze 
problemu – koncepcja wstępna  
  

Krok 2: wspólne-równoległe poszukiwanie potencjalnych 
źródeł finansowania/śledzenie aktualnych konkursów 
 

Krok 3:  pierwsze spotkanie merytoryczne → decyzja  o 
wspólnym przygotowaniu projektu i udziale w konkursie 



 cd. Metodologia działania: 
 
Krok 4: Ustalenie najważniejszych zadań w projekcie z 
podziałem na partnerów /utworzenie zespołu tworzącego 
projekt 
  

Krok 5: opracowanie najważniejszych pkt. umowy 
partnerskiej (zadania, finanse, odpowiedzialność, 
zarządzanie)  
 

Krok 6: prace robocze nad projektem/złożenie gotowego 
projektu/oczekiwanie na wyniki konkursu… 



 Realizacja projektów w partnerstwie z PUP – obopólne 
korzyści: 

 Łączymy siły/starania w celu rozwiązania wspólnych problemów na 
lokalnym rynku pracy  
 
 każdy z partnerów wnosi swój potencjał/doświadczenie/zasoby 

 
 podział zadań wedle kompetencji i zastosowania najwygodniejszych 
rozwiązań dla płynności realizacji projektu, np.  

• rekrutacja - PUP,  
• szkolenia - Caritas,  
• doradztwo zawodowe -PUP, 
• wypłata stypendiów – Caritas,   

 
 



 Realizacja projektów w partnerstwie z PUP – obopólne 
korzyści: 

 NGO jako lider: 
• zwolnienie ze specyficznego trybu wyboru partnerów 
• zwolnienie z PZP (rozeznania, zapytania ofertowe)  
• opcja pożyczki środków finansowych partnerowi na bieżące 
płatności do momentu otrzymania transzy (w odwrotnej 
kolejności opcja nierealna)…  

 
  komplementarność działań zamiast rywalizacji w dostępie do 
środków UE,  

 

  doświadczenie pokazuje, że tego typu projekty stanowią znakomity 
„poligon doświadczalny” – trwałość opracowanych rozwiązań 



 Przykładowy schemat personelu w partnerskim projekcie 
„Pomarańczowe wsparcie 50+ na grudziądzkim rynku pracy”: 

 
Koordynator projektu  

(GCC - lider) 

Doradcy zawodowi  

(PUP) 

Pośrednik pracy 

(PUP) 

Specjalista ds. szkoleń  

(PUP) 

Specjalista ds. rozliczeń  

(GCC) 

Specjalista ds. 
monitoringu  

(GCC) 

Koordynator 
współpracy 

ponadnarodowej 

(Agrotec PL- partner 
2)  

Asystent projektu 

(PUP-partner1) 



 Przykładowy podział budżetu w projekcie 
 „Pomarańczowe wsparcie 50+ na grudziądzkim rynku pracy”: 

 

Wartość projektu 1 848 910,70 % 

GCC - lider 1 206 082,34 65,23 

PUP – partner 1 400 826,92 21,68 

Agrotec – partner 2 242 001,44 13,09 



 Najważniejsze wnioski: 
 

 Realizacja dużych projektów wyłącznie w partnerstwie z 
instytucjami publicznymi 

 
  nigdy nie jest za późno na budowanie relacji, tylko taki etap 
może poprzedzić wspólny projekt  

 
  wspólne koncepcje rozwiązywania problemów a następnie 
poszukiwanie źródeł finansowania – nigdy na odwrót… 

 
  każdy partner niech wnosi to co ma najlepsze i realizuje te 
zadania w których się specjalizuje 
 



 „Wielkość pracy zawodowej polegać może przede 
wszystkim na tym, że łączy ludzi…”  

Antoine de Saint-Exupéry 
 
 

Dziękuję za uwagę! 
Ks. Marek Borzyszkowski 

Grudziądzkie Centrum Caritas  
 



www.federacja-ngo.pl 

Dziękujemy za spotkanie. 
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