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Załącznik nr 1 - listy kontrolne - płaszczyzny współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi w Gminie Zwierzyniec

Płaszczyzna
współpracy

Czy w NASZYM samorządzie istnieje tego typu rozwiązanie?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
Tworzenie
polityk
publicznych

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

1.

Realizacja
zadań
publicznych

2.
3.

4.

5.

Samorząd dysponuje danymi nt. bezrobocia, warunków mieszkaniowych,
aktywności obywatelskiej na swoim terenie.
Istnieje wspólny samorządowo/pozarządowy zespół ds. diagnozowania problemów
lokalnych.
Samorząd dysponuje aktualną bazą teleadresową organizacji działających na swoim
terenie.
Na stronach internetowych samorządu istnieje miejsce, w którym organizacje mogą
zamieszczać informacje.
Samorząd i organizacje wspólnie, w ramach regularnych spotkań ustalają najważniejsze
kierunki polityki lokalnej, omawiając przy tym również kwestie finansowe.
Istnieje jawny, spisany sposób postępowania/procedura tworzenia strategii, programów,
planów, pozwalający organizacjom na zgłaszanie własnych projektów uchwał, a tym
samym na wpływanie na kształt polityk publicznych.
Większość organizacji aktywnie uczestniczy w konsultacjach planów, strategii,
programów opisujących miejscowe polityki publiczne.
Większość planów, strategii i programów jest konsultowana z organizacjami
pozarządowymi.
Kształt dokumentów, uchwał opisujących lokalne polityki podlega konsultacjom co
najmniej dwojakiego rodzaju (np. konsultacjom pisemnym i wysłuchaniu).
Wyniki tych konsultacji są publikowane wraz z uzasadnieniem przyjętych/odrzuconych
propozycji i uwag.
Istnieje roczny program współpracy z organizacjami, w którym ujęte są również zasady
współpracy przy realizacji lokalnych polityk publicznych.
Tworząc polityki publiczne, organizacje współpracują z samorządem w ramach zespołów
problemowych, rad, forów, komisji konkursowych, komitetów sterujących itp.
Plany, strategie, programy są opracowywane tak, żeby była możliwa ich ewaluacja
według wcześniej przyjętych wskaźników. Organizacje uczestniczą w ewaluacji planów,
strategii i programów.
Organizacje i samorząd monitorują realizację planów, strategii, programów.
Samorząd upowszechnia wyniki ewaluacji realizowanych przez siebie lokalnych polityk
publicznych.

Organizacje pozarządowe wykonują powierzane im zadania publiczne według
ustalonych standardów.
Podpisywane są wieloletnie umowy na realizację zadań publicznych przez organizacje.
Program współpracy określa, które zadania publiczne są zlecane organizacjom w trybie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a które w innych trybach
(np. zamówień publicznych).
Istnieją jawne, spisane zasady organizacji konkursów, precyzujące m.in. zasady wyboru
komisji konkursowych, warunki składania wspólnych ofert przez organizacje, czy
kryteria wyboru ofert.
Samorząd umożliwia organizacjom korzystanie z majątku komunalnego, publicznej
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infrastruktury, pomocy jednostek organizacyjnych samorządu. Obowiązują w tym
zakresie przejrzyste procedury.
6. Samorząd udziela organizacjom wsparcia merytorycznego (udziela informacji, szkoli,
doradza) w zakresie realizacji zadań publicznych (np. ich rozliczania).
7. Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne promują ich rezultaty we
współpracy z samorządem (np. strona www, patronaty).
8. Realizując zadania publiczne, organizacje współpracują z samorządem w ramach
zespołów problemowych, rad, forów, komitetów sterujących itp.
9. W samorządzie istnieje procedura zawierania partnerstw w celu realizacji zadań
publicznych i jest zawarta w programie współpracy.
10. Istnieją ogólnodostępne reguły realizacji zadań w trybie inicjatywy lokalnej.

Rozwijanie
infrastruktur
y współpracy

1. W programie współpracy z organizacjami jest zadanie przewidujące działania na rzecz
rozwoju organizacji i inicjatyw obywatelskich poprzez szkolenia, doradztwo i animacje.
2. Istnieje co najmniej jedno z rozwiązań stanowiących instytucjonalne wsparcie organizacji
– możliwość udzielania pożyczek/gwarancji organizacjom lub fundusz wkładu własnego,
centrum organizacji pozarządowych.
3. W samorządzie jest osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami
pozarządowymi, np. pełnomocnik ds. organizacji współpracy z organizacjami.
4. Samorząd wspiera rozwój wolontariatu i inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez
mieszkańców.
5. Samorząd wspiera i uczestniczy przynajmniej raz w roku w plenarnym spotkaniu
miejscowych organizacji.
6. Istnieje lokalna federacja, sieć, związek lokalnych organizacji pozarządowych (lub oddział
większej sieciowej organizacji).
7. Samorząd i organizacje wspólnie promują swoje działania w ramach lokalnych wydarzeń
(np. festynów).
8. Istnieje dokument określający politykę samorządu w zakresie tworzenia i działania
partnerstw lokalnych z udziałem organizacji pozarządowych.
9. Między organizacjami a samorządem istnieje formalnie zawiązane partnerstwo.

Gmina Frampol

Gmina Zwierzyniec

x
x

x
x
x

x

Projekt „Współpracujemy profesjonalnie!” współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 - oceny punktowe dotyczące jakości współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi w Gminie Zwierzyniec

Płaszczyzna
współpracy

1 – nie
współpracuje się
nam dobrze
2 – ocena pośrednia
Tworzenie
polityk
publicznych

3 – współpracuje
się średnio
4 – ocena pośrednia
5 – współpracuje
się nam bardzo
dobrze

1 – nie
współpracuje się
nam dobrze
2 – ocena pośrednia

Realizacja
zadań
publicznych

Opis ułatwiający ustalenie oceny

(Przykładowe
oceny)

Nie diagnozujemy wspólnie problemów i potrzeb mieszkańców, nie
wymieniamy się informacjami, nie współtworzymy/konsultujemy
istotnych dokumentów, aktów prawa lokalnego, program współpracy to
fasada.
Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki
Czasem współpracujemy ze sobą, ale nieregularnie. Nie wszystkie
polityki (w tym dokumenty, prawo lokalne itp.) podlegają konsultacjom.
Programy współpracy, choć istnieją, to nie satysfakcjonują jednej ze
stron, są sztampowe – nie do końca odzwierciedlają lokalne potrzeby,
nie zawsze przekładają się na realia.
Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki
Wspólnie tworzymy wszystkie ważne polityki i dokumenty,
konsultujemy je, wymieniamy się informacjami. Programy współpracy
odzwierciedlają prawdzie relacje między nami i gwarantują ich
poprawność.

4

Samorząd prawie nie organizuje konkursów ani nie zleca organizacjom
prawie żadnych zadań. Administracja nie wspiera też organizacji w
żaden inny sposób, czy to poprzez udostępnianie lokali, czy innego
rodzaju pomocy pozafinansowej. Organizacje nie uczestniczą też w
ocenie realizacji zadań. Zupełnie nie są zawierane formalne partnerstwa
dla rozwiązywania wspólnych problemów.
Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki
Organizowane są nieliczne konkursy dla organizacji pozarządowych,
zadania publiczne są też zlecane w innych trybach. Samorząd
współpracuje tylko w niektórych dziedzinach, choć mógłby angażować
organizacje w większym zakresie. Sporadycznie udzielane jest wsparcie
majątkowe (np. udostępnianie pomieszczeń itp.). Samorząd unika
angażowania organizacji w ocenę zadań, sporadycznie zdarza się
zawiązywanie partnerstw dla rozwiązania wspólnych problemów.
Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki
Samorząd
regularnie
prowadzi
konkursy
dla
organizacji
pozarządowych, zleca też zadania publiczne w inny sposób. Co więcej,
organizacje realizują zadania w bardzo różnych obszarach. W co
najmniej kilku z nich istnieje stabilna współpraca, zawiązywane są
formalne
partnerstwa
w
różnych
sprawach.
Organizacje
współuczestniczą w ocenie realizacji zadań publicznych

4

Ocena

3 – współpracuje
się średnio

4 – ocena pośrednia
5 – współpracuje
się nam bardzo
dobrze
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1 – nie
współpracuje się
nam dobrze
2 – ocena pośrednia

3 – współpracuje
się średnio

Rozwijanie
infrastruktur
y współpracy

4 – ocena pośrednia
5 – współpracuje
się nam bardzo
dobrze

Organizacje w zasadzie nie mają szans uzyskać pomocy od samorządu –
lokalu, porad, konsultacji. Nie istnieją żadne instrumenty wspierania
pozarządowej infrastruktury (np. fundusz pożyczkowy czy centrum
wspierania organizacji itp.). Nie istnieje baza lokalnych organizacji.
Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki
Samorząd udziela pewnego wsparcia miejscowym organizacjom.
Urzędnicy od czasu do czasu organizują szkolenia i udzielają
organizacjom porady. Istnieje gremium/zespół, który można określić
jako lokalna rada działalności pożytku publicznego, nie pracuje on (ona)
jednak zbyt intensywnie. Tylko niektóre organizacje mają realną szanse
skorzystać z innych form wsparcia – lokali, sal konferencyjnych,
promocji swoich działań poprzez media samorządowe itp.
Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki
Samorząd inwestuje w rozwój organizacji na swoim terenie. Organizuje
dla nich szkolenia, udziela wsparcia merytorycznego (np. porad
prawnych), pomaga w organizacji konferencji, przedstawiciele
administracji uczestniczą w spotkaniach środowisk pozarządowych.
Organizacje mogą liczyć na pomoc, gdy chcą rozszerzyć swoją
działalność, współpracować z innymi samorządami. Intensywnie działa
lokalna rada pożytku publicznego/zespoły/fora konsultacyjne itp.

Gmina Frampol

Gmina Zwierzyniec

4

Projekt „Współpracujemy profesjonalnie!” współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 - Opracowanie Grupy Roboczej na temat jakości współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi w Gminie Zwierzyniec
1.

Przedstawienie

podstawowych

danych

obrazujących

wzajemne

relacje

między

organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową na terenie Gminy Zwierzyniec:
a) liczba organizacji pozarządowych w Gminie Zwierzyniec – 18;
b) liczba konkursów zorganizowanych - 2 konkursy;
c) wielkość środków przekazanych w ramach konkursów – 150 000 zl;
d) wielkość środków przekazanych organizacją w innym trybie niż konkursy – brak;
e) liczba zawartych umów – 2 ( Uczniowski Klub Sportowy „Jutrzenka” – działalność
sportowo – rekreacyjna oraz KS „Sokół” – umowa użyczenia 4 obiektów);
f)

liczba nieruchomości dzierżawionych/użyczanych organizacjom w gminie Zwierzyniec
– 4 obiekty:
-

stadion sportowy przy ul. Armii Krajowej;

-

stadion sportowy przy ul. Aleksandry Wachniewskiej;

-

pole kempingowe przy zalewie „Rudka”;

-

zespół sportowo-rekreacyjny w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu;

g) liczba i aktywność ciał konsultacyjnych, rad, zespołów itp. – 2 („Jutrzenka”,
„Sokół”);
h) program współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją
samorządową w gminie Zwierzyniec został przyjęty na lata 2011-2015 – Uchwała nr
LXVII/468/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
uchwalenia

programu

pozarządowymi

oraz

współpracy
innymi

Gminy

podmiotami

Zwierzyniec

prowadzącymi

z

organizacjami

działalność

pożytku

publicznego na lata 2011-2015 r.

2. W dniu 28.02.2014 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej projektu „Współpracujemy
profesjonalnie!”. W spotkaniu wzięli udział:
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Jan Kotwis – UM Zwierzyniec
Piotr Iwańczak – UM Zwierzyniec
Marta Piasecka – Stowarzyszenie Profilaktyczno – Edukacyjne „Razem”
Czesława Borsuk – Klub Sportowy „Sokół”
Paweł Krzyszczak – UM Zwierzyniec Specjalista do spraw upowszechniania w
ramach projektu „Współpracujemy profesjonalnie!”
3. Opracowano wyniki na podstawie 9 ankiet wypełnionych anonimowo przez
członków różnych organizacji pozarządowych – oceniane w pięciostopniowej skali :


średnia ogólna ocena jakości współpracy JST-NGO - wskaźnik wyniósł 4,56,



zakres współpracy JST-NGO - wskaźnik na poziomie 4,95,



opinia o intensywności współpracy – wskaźnik na poziomie 4,44.

W oparciu o wyniki ankiet dotyczących oceny jakości współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi oraz na podstawie wniosków wynikających
z dyskusji członków grupy roboczej nasuwają się następujące propozycje poprawy jakości
współpracy:
uproszczenie procedur formalnych w kontaktach pomiędzy Gminą a organizacjami

-

pozarządowymi;
-

większe nakłady finansowe dla organizacji pozarządowych;

-

zintensyfikowanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi

-

polepszenie komunikacji (przepływu informacji) oraz współpracy poprzez partnerskie
działanie podmiotów pozarządowych z gminą;
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Dzisiejsze spotkanie ma na celu przyjrzenie się wzajemnym relacjom gminy Zwierzyniec i
funkcjonujących na jej terenie organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
Spotkanie obywa się w ramach projektu „Współpracujmy profesjonalnie”- (tu kilka zdań o projekcie).
W czasie spotkania w swobodnej dyskusji przeanalizujemy sobie dotychczasową współpracę i
zaproponujemy zmiany, ulepszenia, nowe formy. Proszę sięgać do Państwa doświadczeń, proponować
własne rozwiązania.
Otrzymane informacje będą przekazane do lidera projektu w formie zagregowanej uniemożliwiającej
identyfikację osób będących autorami wypowiedzi. Proszę o wyłączenie telefonów, byśmy efektywnie
wykorzystali ten czas. Proszę wypowiadać się pojedynczo, starać się hamować nadmierne emocje.
Dyskutując, spróbujmy wspólnie ocenić stan naszych relacji i jakość współpracy. Dla ułatwienia
proponuję skupić się na trzech kwestiach – współpracy przy tworzeniu polityk publicznych, ich
wdrażaniu oraz na polu kreowania warunków do współpracy. Przygotowałem dla Państwa dwanaście
pytań, spróbujmy sobie na nie odpowiedzieć, podyskutować i na tej podstawie wspólnie ustalić ocenę.
Postarajmy się, by to spotkanie miało charakter konstruktywny i nie ograniczyło się do sesji
narzekania i krytykowania.
Zaczniemy od kwestionariusza ankiety, który pomoże uporządkować myśli i przygotować się do
dyskusji.
Kwestionariusz jest anonimowy. Mają Państwo 10 minut na jego wypełnienie.
KWESTIONARIUSZ ANKIETY
Dyskutując, spróbujmy wspólnie ocenić stan naszych relacji i jakość współpracy. Dla ułatwienia
proponuję skupić się na trzech kwestiach – współpracy przy tworzeniu polityk publicznych, ich
wdrażaniu oraz na polu kreowania warunków do współpracy. Przygotowałem dla Państwa dwanaście
pytań, spróbujmy sobie na nie odpowiedzieć, podyskutować i na tej podstawie wspólnie ustalić ocenę
Proszę o mówienie po kolei, nie przerywanie sobie i powściągnięcie emocji.
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Temat: współpraca organizacji i administracji samorządowej przy tworzeniu lokalnych polityk
publicznych (minimalny czas potrzebny na omówienie wątku: ok. 30 min).
Wprowadzenie:
Lokalne polityki publiczne – działania podejmowane przez samorząd w celu zaspakajania potrzeb jego
mieszkańców (np. bezpieczeństwa, opieki społecznej, środowiska, zatrudnienia), to podstawowe pole
współdziałania organizacji i lokalnej administracji. Zacznijmy nasze spotkanie od rozmowy o tym na
ile i w jaki sposób w naszym samorządzie administracja samorządowa i organizacje współpracują ze
sobą w momencie tworzenia polityk, przygotowywania strategii, planów, programów, innych
dokumentów. Jak ocenimy nasze relacje w tym wymiarze?
1. Czy organizacje uczestniczą w diagnozowaniu lokalnych problemów/potrzeb społecznych? W jaki
sposób się włączają? Czy są włączane w ten proces przez władze samorządowe?
2. Czy organizacje i samorząd informują się wzajemnie o planach, kierunkach swoich działań? Jak to
robią? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację
w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)?
o Czy robią to na tyle sprawnie, że możliwa jest szybka reakcja na potrzeby / problemy
mieszkańców?
o Czy organizacje i administracja wymieniają się informacjami o swoich działaniach? W jaki
sposób?
o Czy w jakiś inny sposób samorząd gromadzi dane o działalności organizacji (np. przez
ankiety, inne)?
3. Czy organizacje i samorząd współpracują ze sobą przy tworzeniu strategii i programów
opisujących lokalne polityki publiczne (w tym w szczególności programów współpracy)? Jak to
robią? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację
w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)?
o Jakiego typu dokumenty są tworzone wspólnie?
o Czy wypracowano jakąś trwałą metodę współtworzenia tych dokumentów?
o Czy strategie/programy są oceniane w trakcie i pod koniec ich realizacji? Czy taka ocena jest
prowadzona wspólnie?
4. Czy organizacje są zapraszane do konsultacji projektów uchwał? Czy obie strony są zadowolone z
konsultacji? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy
sformułować konkretne rekomendacje)?
o Czy organizacje są przygotowane do udziału w konsultacjach? Czy zgłaszają konstruktywne
propozycje?
o W jaki sposób odbywają się te konsultacje? Czy samorząd opracowuje i publikuje wyniki
konsultacji?
o Czy samorząd uzasadnia odrzucenie uwag/propozycji zgłaszanych przez organizacje?
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5. Jak wygląda współpraca między samorządem a miejscowymi organizacjami pozarządowymi przy
wdrażaniu polityk publicznych? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak
możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)?
o Czy program współpracy jest w jakikolwiek sposób powiązany z innymi dokumentami,
strategiami, planami itp.?
o Czy na okoliczność realizacji lokalnych polityk publicznych tworzone są wspólne zespoły
konsultacyjne/doradcze?
o Czy powoływane są stałe partnerstwa na okoliczność realizacji konkretnych zadań w ramach
określonych polityk?

Dyskutując, spróbujmy wspólnie ocenić stan naszych relacji i jakość współpracy. Dla ułatwienia
proponuję skupić się na trzech kwestiach – współpracy przy tworzeniu polityk publicznych, ich
wdrażaniu oraz na polu kreowania warunków do współpracy. Przygotowałem dla Państwa dwanaście
pytań, spróbujmy sobie na nie odpowiedzieć, podyskutować i na tej podstawie wspólnie ustalić ocenę.
CD.
Temat: współpraca organizacji i administracji samorządowej przy realizacji lokalnych polityk
publicznych (minimalny czas potrzebny na omówienie wątku: ok. 40 min).
Wprowadzenie:
Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych powinna przekładać się na współpracę przy ich
realizacji. Ta polega na wykonywaniu różnego rodzaju zadań publicznych w celu zaspokajania
potrzeb i rozwiązywania lokalnych problemów lokalnych społeczności. Czy w naszym samorządzie
organizacje biorą udział w wykonywaniu zadań publicznych? Czy samorząd zleca im wykonywanie
takich zadań? Na ile współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych wykracza poza finansowanie
zadań? Jak ocenimy nasze relacje w tym wymiarze?
Pytania do uczestników (pogrubione – pytania, które powinny zostać zadane grupie; kursywą –
pytania pomocnicze, które moderator może, ale nie musi zadać):
6. Czy organizacjom samorząd zleca realizację zadań publicznych? (konkursy) W jakich
dziedzinach? Jak zlecanie wygląda w praktyce? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Jeśli mamy
zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne
rekomendacje)?
o Czy program współpracy określa ramowe zasady przeprowadzani konkursów? Czy
zachowywane są zasady konkurencyjności?
o Czy w ramach procedur konkursowych w pełni przestrzegana jest zasada jawności na
wszystkich etapach wyboru ofert (ogłoszenia konkursu, oceny ofert, ogłoszenia wyników)?
W szczególności, czy informacje na temat konkursów są publikowane na stronach samorządu
/ stronach BIP?
o Czy obowiązują stałe, jasne standardy realizacji usług publicznych przez organizacje?
o Czy w jednostce samorządowej stosowany jest regranting (tzn. czy na przykład pewna pula
środków jest przekazywana jednej organizacji, która ciesząc się autorytetem i znając lokalne
potrzeby, dalej ją redystrybuuje wśród innych organizacji i inicjatyw)?
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o Czy samorząd z góry planuje (np. w momencie przygotowywania programu współpracy),
jakie zadania publiczne będą przekazywane organizacjom w trybie konkursu, a które w inny
sposób? Czy jest to wyrażone w programie współpracy?
Czy samorząd wspólnie z organizacjami monitoruje jakość wykonania umów na realizację zadań
publicznych? Czy samorząd wybierając w ramach konkursu ofertę, uzasadnia swoją decyzję i podaje
uzasadnienie do wiadomości?

7. Czy organizacje i samorząd współpracują ze sobą w inny sposób niż tylko na zasadzie zlecania
zadań/udzielania wsparcia finansowego? W jaki sposób? Czy jesteśmy zadowoleni z tej
współpracy? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy
sformułować konkretne rekomendacje)?
o Czy organizacjom udostępniane jest mienie samorządu (np. lokalne, sprzęt) i vice versa?
o Czy organizacje/samorząd udzielają sobie wsparcia personalnego (delegują/wymieniają się
pracownikami, wolontariuszami, stażystami itp.)?
o Czy organizacje/samorząd udostępniają sobie swoje strony internetowe (np. do promocji
działań drugiej strony)?
o Czy przedstawiciele organizacji uczestniczą w pracach ciał mających wpływ na wzajemne
relacje, komisji konkursowych, zespołów roboczych, komitetów sterujących itp.?
o Czy tworzone są wspólne zespoły, fora, rady (np. lokalne rady działalności pożytku
publicznego w ramach, których współpracują obie strony)?
8. Czy organizacje i administracja samorządowa zawierają trwalsze, stałe stosunki na okoliczność
realizacji lokalnych polityk i zadań publicznych? Jaki ma to związek z inicjatywą lokalną? W jaki
sposób? Czy jesteśmy zadowoleni z tej współpracy? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy
poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)?
o Czy taka formuła istnieje i jest uregulowana (np. uchwałą lub w inny sposób)?
o Czy organizacje, samorząd i mieszkańcy wspólnie pracują wykorzystując formułę tzw.
inicjatywy lokalnej?
9. Czy realizacja lokalnych polityk publicznych jest wspólnie oceniana? Jeśli tak, to czy organizacje
uczestniczą w tej ocenie? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy
poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)?
o Czy dokumenty opisujące określone polityki przewidują udział organizacji w ich ocenie? Czy
oceniany jest program współpracy?
o Czy wyniki ocen strategii, planów, programów są dostępne w internecie – na stronach/ w BIP
samorządu ?

Temat: Tworzenie warunków do współpracy i aktywności organizacji (minimalny czas potrzebny na
omówienie wątku: ok. 20 min).
Wprowadzenie:
Po to, aby współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu polityk publicznych była w ogóle możliwa, muszą
istnieć ku temu warunki. Na tym polu odpowiedzialność spoczywa głównie na samorządzie, który
powinien te warunki kreować, sprzyjając samoorganizacji obywateli, wspierając współdziałanie i
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integrację środowisk pozarządowych. Jak ocenimy współpracę między organizacjami i samorządem
na tym polu?
Pytania do uczestników (pogrubione – pytania, które powinny zostać zadane grupie; kursywą –
pytania pomocnicze, które moderator może, ale nie musi zadać):
10. Czy samorząd wspiera organizacje pozarządowe w systematyczny sposób – tworząc dla nich
różnego rodzaju stałe, stabilne rozwiązania? Czy te rozwiązania rzeczywiście funkcjonują? Czy
jesteśmy z nich zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym
zakresie (spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)?
o Czy istnieją jawne i stałe procedury w zakresie udostępniania majątku samorządowego
organizacjom/infrastruktury/pomieszczeń (zapisane np. w programie współpracy)? Czy
samorząd udziela organizacjom wsparcia merytorycznego (np. w zakresie realizowanych
przez nie zadań publicznych, chodzi o konsultacje prawne, szkolenia itp.)?
o Czy w samorządzie istnieją specjalne instrumenty wspierania organizacji pozarządowych, np.
fundusze pożyczkowe, fundusze wkładów własnych itp.)?
o Czy samorząd wspiera działania miejscowych organizacji wykraczające poza jego granice (np.
zaangażowanie w aktywności międzysamorządowe, regionalne, ponadregionalne, krajowe
czy międzynarodowe)?
WAŻNE
o Jeśli tak, jakie funkcje ono wypełnia Centrum Organizacji Pozarządowych –jeśli jest
(szkoleniowe, animacyjne, doradcze, konsultacyjne, finansowe itp.)?
Jakie inne funkcje mogłoby spełniać? Jaką rolę powinno mieć we wspieraniu powstawania i
funkcjonowania organizacji? Jakiego wsparcia powinno udzielać dużym organizacjom z
dużym doświadczeniem, a jakiego podmiotom, które dopiero zaczynają?
11. Czy samorząd wspiera integrację środowisk pozarządowych na swoim terenie? Czy jesteśmy z
nich zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie
(spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)?
o Czy samorząd wspiera spotkania, seminaria, fora, konferencje itp. miejscowych organizacji (w
szczególności organizacji branżowych)? Czy sam w nich uczestniczy?
Czy w samorządzie istnieje lokalna rada działalności pożytku publicznego lub inne forum regularnych
(co najmniej dorocznych) spotkań organizacji i administracji samorządowej? Jeśli tak, w jaki sposób
wyłaniani są członkowie tego ciała? Na ile jest ono otwarte na udział zainteresowanych?
12. Kończąc nasze spotkanie, spróbujmy odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pytanie: na ile w
naszym samorządzie przestrzegane są zasady określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konferencji, jawności?
Swobodna dyskusja, maks. 20 min.
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