
 
 

Możliwości współpracy szkół i Instytucji administracyjnych 

i  pozarządowych 

 

Korzyści dla szkoły oraz Uczniów i Uczennic ze współpracy 

Zwiększeniu wpływu na sprawy dotyczące społeczności szkolnej i lokalnej poprze rozwijanie współpracy z 
innymi instytucjami posiadającymi wiedzę specjalistyczną. 

Możliwość urozmaicenia i wzmocnienia zajęć w szkole poprzez włączanie w działania Instytucji 
i Specjalistów zewnętrznych – zarówno młodzież jak i kadra zyskuje nową wiedzę na temat aktywności 
lokalnej i poruszanego zagadnienia, w Weź oddech w Białymstoku ochrony jakości powietrza. 

Szkoły nawiązując współpracę  Instytucjami, jak i innymi szkołami mają o wiele większy zasięg i możliwość 
działania – u młodzieży wzrasta poczucie odpowiedzialności oraz sprawczości. 

Szkoła silniej odznacza się w swojej społeczności lokalnej, co poprawia wizerunek placówki i otwiera 
możliwości podejmowaniach kolejnych wspólnych projektów. 

Szkoła poznaje problem o którym naucza i w kierunku którego działa z różnych perspektyw: administracja, 
społeczność lokalna, organizacje pozarządowe. 

Szkoła może otrzymać wsparcie merytoryczne, logistyczne, organizacyjne i materialne od Instytucji. 

Wsparcie merytoryczne Wsparcie logistyczne i organizacyjne Wsparcie materialne 

 Wizyta specjalisty, 

 Konsultacje, 

 Zaproszenie na 
warsztaty i wykłady. 

 Pomoc w zorganizowaniu 
wydarzenia w przestrzeni 
publicznej (pozwolenia, 
wymagane dokumenty), 

 Wsparcie w zaplanowaniu 
projektu, 

 Wsparcie w elementach 
formalnych i prawnych, 

 Wspólna promocja projektu i 
działań. 

 Wypożyczenie sprzętu 
i materiałów (namiot, 
głośniki), 

 Możliwość udziału 
przez szkołę w 
konkursach dla grup 
nieformalnych i 
otrzymanie 
dofinansowania na 
projekt uczniowski*. 
 

Korzyści dla Instytucji zewnętrznych ze współpracy 
Instytucje (administracja lokalna oraz organizacje pozarządowe) podejmując współpracę ze szkołą 
zwiększają zasięg swoich działań o całą społeczność szkolną – pracownicy i pracowniczki szkół, młodzież 
oraz rodzice. 

Realizacja działań statutowych w społeczności lokalnej w wyniku działań podejmowanych przez młodzież – 
budowanie sieci kontaktów i wzmacnianie komunikacji ze społecznością szkolną i lojalną. 

Instytucje poznają perspektywę szkoły. Współpraca pozwala na wymianę wiedzy opinii, doświadczeń oraz 
pomysłów, jak i bliższe poznanie odbiorców planowanych działań. 

 

*Mikrogranty przyznawane cyklicznie: więcej informacji na stronie Ośrodka Wspierania Organizacji 

Pozarządowych. 
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