
Wstęp

Jednym z najbardziej promowanych pojęć zarządzania w sektorze publicz-
nym jest partnerstwo rozumiane jako specyficzna forma współpracy organi-
zacji niepowiązanych zależnościami podległości. Ten rodzaj relacji jest
szczególnie charakterystyczny dla społeczności terytorialnych – gmin, miast,
powiatów i samorządowych województw. Sukces rozwojowy tych społecz-
ności jest w dużej mierze zdeterminowany charakterem relacji łączących ich
członków, a zwłaszcza skłonnością i gotowością do partnerskiego współ-
działania w przedsięwzięciach służących dobru wspólnemu. Ta cecha przez
wielu badaczy jest wskazywana jako najważniejszy wyznacznik wysokiej
jakości kapitału społecznego.

W transformującym się społeczeństwie polskim do rzadkości należą
przykłady trwałego partnerstwa w realizacji przedsięwzięć rozwojowych.
Częściej można obserwować działania partykularne prowadzące do braku
ciągłości procesów rozwoju, pogłębiania nieufności i deprecjonowania idei
dobra wspólnego.

Wśród wielu wartości, które legły u podstaw budowy Unii Europejskiej,
znalazła się też koncepcja partnerstwa, promowana i realizowana między
innymi poprzez wspólnotowe programy, fundusze i inicjatywy. Zasada part-
nerstwa jest jedną z kluczowych w unijnej polityce regionalnej. Jej realizacja
warunkuje możliwość pozyskania środków na projekty dofinansowania
z funduszy Unii Europejskiej. Najmocniej została ona wyartykułowana
w inicjatywie wspólnotowej EQUAL. Dla projektów realizowanych w jej
ramach została ona uznana za warunek brzegowy, niezbędny do uznania
wniosku za kwalifikujący się do przystąpienia do konkursu na finansowanie.

Partnerskiego współdziałania nie można nakazać. Organizacje współpra-
cujące muszą chcieć być partnerami i przyjąć wynikające z tego ograniczenia
swobody działania, a także zobowiązania, w przekonaniu o korzyściach pły-
nących ze współdziałania. Takie partnerstwo „z przekonania” jest szczególnie
owocne, ale jednocześnie trudne w przypadkach złożonych projektów, reali-
zowanych przez zespoły licznych partnerów pochodzących z różnych krajów.
Efektem dodanym dla międzynarodowych zespołów projektowych jest do-
świadczenie pracy w środowisku wielokulturowym, zaś dla menedżerów ta-
kich projektów doświadczenie zarządzania wielokulturowego.
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Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu „Partnerstwo Inicja-
tyw Nowohuckich”. Pokazuje problemy realizacji partnerstwa w przedsię-
wzięciach służących rozwojowi społecznemu. Odwołuje się do doświadczeń
projektów realizowanych w ramach inicjatywy EQUAL, a także innych pro-
gramów europejskich (głównie francuskich) oraz do szerszego kontekstu
teoretycznego. Generalny wniosek płynący z omawianych doświadczeń
można zamknąć krótkim przesłaniem: „Dobrze zarządzane partnerstwo daje
niepowtarzalną szansę na realizację unikatowych projektów i rozwiązywania
szczególnie trudnych problemów i dlatego – mimo trudności z budowaniem
i utrzymaniem partnerstw – warto je pielęgnować i rozwijać”.

Grażyna Prawelska-Skrzypek
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