
Projekt realizowany 
przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, 
który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu 
i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji 
Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. 
 
Startuje Konkurs "Partnerstwo – to nas kręci!” organizowany przez Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL w ramach Programu wspierania partnerstw bibliotek I i II 
rundy Programu Rozwoju Bibliotek  
 
W Polsce działa już ponad 200 Lokalnych Partnerstw i Gminnych Koalicji na rzecz rozwoju 
środowisk lokalnych, które powstały w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach 
zawiązanych partnerstw realizowane są projekty jednorazowe, cykliczne i mające charakter 
długofalowy. Aktywizują i integrują różne grupy pokoleniowe - dzieci, młodzież i seniorów. 
Katalog projektów partnerskich jest bardzo zróżnicowany, począwszy od koordynacji oferty 
edukacyjnej czy kulturalnej dla wybranych grup społecznych, poprzez działania odpowiadające 
na bieżące problemy wynikające ze specyfiki środowiska, np. dotyczące ochrony środowiska, 
promocji gminy czy wysokiej stopy bezrobocia, aż po szerokie partnerstwa strategiczne mające 
na celu długofalowy i wieloaspektowy rozwój społeczności. Coraz częściej biblioteki angażują się 
we współpracę partnerską wychodzącą poza standardowe obszary działalności biblioteki, 
wierząc, że działając wspólnie, w szerokim partnerstwie, są w stanie odpowiedzieć na potrzeby 
społeczne, umacniając przy tym pozycję ważnej instytucji samorządowej, nadążającej za 
zmieniającym się otoczeniem i rzeczywistością.  
 
W każdym przypadku biblioteka to miejsce, gdzie wszystko się zaczyna. To miejsce spotkań, 
planowania i realizacji kreatywnych pomysłów na rzecz społeczności lokalnej. To miejsce, gdzie 
mieszkańcy małych miejscowości dzięki bibliotekom działają wspólnie. Razem realizują ciekawe 
pomysły i czują się bardziej związani ze swoją społecznością. Podziel się swoją historią. 
Przedstaw szerszemu gronu swoje realizacje i plany w ramach rozwoju partnerstw.  
 
My pokazujemy, że biblioteki nie muszą działać same – mogą szukać partnerów do współpracy 
na terenie całej gminy. Ty przedstaw nam swoje pomysły, partnerów i plany na przyszłość na 
rzecz Twojej społeczności lokalnej.  
 

Podziel się historią Twojego partnerstwa! 
 

Weź udział w konkursie "Partnerstwo – to nas kręci!” 
 

Poznaj zasady Konkursu w 10 krokach! 
 

Krok 1  
Uczestnik Konkursu w terminie pomiędzy 26 maja a 25 lipca 2014 r. jest/był 
organizatorem spotkania na temat partnerstw  

Krok 2 Uczestnik Konkursu wypełnia Formularz Konkursowy  

Krok 3 
Uczestnik Konkursu do dnia 31 lipca 2014 r. przesyła wypełniony 
Formularz Konkursowy w formie elektronicznej lub papierowej do 
Organizatora Konkursu 

Krok 4 
Organizator Konkursu do dnia 10 sierpnia 2014 r. przekazuje wszystkim 
Uczestnikom Konkursu elektroniczną broszurę, zawierającą informacje 
pomocnicze nt. przygotowania i realizacji filmu - spotu reklamowego 

Krok 5 
Komisja Konkursowa do dnia 14 sierpnia 2014 r. wyłania trzech Laureatów 
Konkursu oraz publikuje wyniki Konkursu na stronie internetowej 
www.cal.org.pl 

Krok 6 
Organizator Konkursu niezależnie od publikacji wyników na internetowej 
stronie Konkursu w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia Konkursu informuje 
Laureatów Konkursu o wygranej   

http://www.cal.org.pl/
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Krok 7 
Laureaci Konkursu w ciągu 10 dni od daty otrzymania wiadomości 
o wygranej przedstawiają Organizatorowi Konkursu propozycje terminów 
realizacji filmu- spotu reklamowego 

Krok 8 

Laureaci Konkursu i Organizator Konkursu ustalają harmonogram realizacji 
filmu- spotu reklamowego, w tym przede wszystkim termin, miejsce, 
godzinę oraz termin konsultacji scenariusza nagrania spotu reklamowego, 
którego draft powstanie na podstawie przesłanego Formularza 
Konkursowego  

Krok 9 

Laureaci Konkursu we współpracy z Wykonawcą klipu z ramienia 
Organizatora Konkursu, realizują film- spot reklamowy wg ustalonego 
harmonogramu i scenariusza oddzielnie z każdym z trzech Laureatów 
Konkursu 

Krok 10 
Zrealizowane dla trzech Laureatów Konkursu klipy Organizator Konkursu 
publikuje i promuje na swoich stronach internetowych www.biblioteki.org, 
www.cal.org.pl oraz w social media (Facebook, YouTube) 

 
Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z pełnym Regulaminem Konkursu 
dostępnym na stronie www.cal.org.pl.  
 
Zapraszamy do udziału w Konkursie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Konkursie „Partnerstwo – to nas kręci!”: 
Konkurs „Partnerstwo – to nas kręci!” jest skierowany do 31 bibliotek i ich partnerów uczestniczących w I lub II 
rundzie Programu wspierania partnerstw bibliotek, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek w 
Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL. Głównym celem konkursu jest wsparcie i promocja partnerstw, które w okresie 
realizacji Programu będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia, poczynią największe postępy 
oraz wykażą się kreatywnością w planowaniu swoich działań na rzecz społeczności lokalnych. Więcej na stronie 
Organizatora Konkursu www.cal.org.pl.  
 
O Stowarzyszeniu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL: 
CAL jako organizacja pozarządowa od 2000 r. działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w Polsce, 
wychodząc z założenia, że zmiana społeczna zawsze zaczyna się na poziomie lokalnym. "Odkryj siłę 
społeczności" – to hasło w skrócie oddaje filozofię i sposób działania CAL. Edukuje i wspiera środowisko 
animatorów społecznych w Polsce, tj. pracowników instytucji i organizacji działających w różnych obszarach od 
pomocy społecznej, przez kulturę, po ekologię, prowadząc Szkołę Animacji Społecznej, tworząc im przestrzeń 
spotkań oraz starając się dostrzegać i doceniać ich pracę. Jest organizatorem regionalnych i ogólnopolskich 
Forów Animatorów, a od kilku lat przyznaje nagrodę w ramach Konkursu im. Heleny Radlińskiej. Prowadzi 
badania, obserwację i diagnozę społeczności lokalnych w ramach Laboratoriów Społecznych CAL. Jest 
współzałożycielem Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, w ramach którego współpracuje z 
Collegium Civitas i innymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Promuje aktywność społeczną. W Programie 
Rozwoju Bibliotek CAL odpowiada za program edukacyjny – szkolenia podstawowe, a także wsparcie dla 
partnerstw lokalnych. Więcej na stronie www.cal.org.pl, www.badaniawdzialaniu.pl, www.standardypomocy.pl, 
www.decydujmyrazem.pl oraz  www.inicjatywysasiedzkie.pl.    
 
O Programie Rozwoju Bibliotek w Polsce:  
Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie realizowane w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego (FRSI), które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu 
i szkoleń i lepiej służyć mieszkańcom małych miejscowości. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym 
przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Więcej na 
stronie www.biblioteki.org.  
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