
Załącznik do Uchwały Nr VI/      /15 
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu 
z dnia …………………..…. 2015 r. 

 
Standard:  Wspieranie procesów integracji III sektora  
 

Preambuła: 

Wola integracji lokalnych organizacji pozarządowych powinna wynikać z potrzeby trzeciego sektora, 

jednak samorząd może stworzyć dogodną przestrzeń do wspierania tego procesu.  

 I Cele i zasady 

Celem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest wspieranie działań 
zmierzających do zintegrowania trzeciego sektora poprzez zastosowanie różnorodnych metod.  
 
Zasady:  
a) Zasada suwerenności oznacza, że integracja sektora pozarządowego ma charakter 

autonomiczny, dobrowolny i oddolny oraz wynika z przekonania organizacji pozarządowych o 
korzyściach oraz kosztach związanych z tym procesem. 

b) Zasada partnerstwa oznacza, że równoprawne traktowanie wszystkich zaangażowanych w 
proces organizacji, niezależnie od ich kondycji i kompetencji. W związku ze specyfiką procesu 
integracji sektora pozarządowego, zakłada podejmowanie współpracy            o charakterze 
długofalowym.  

c) Zasada pomocniczości oznacza, że samorząd w jak najmniejszym stopniu ingeruje w zadania 
integrujące sektor pozarządowy, tworzy jedynie warunki dla tego procesu.  

d) Zasada efektywności sprzyja tworzeniu reprezentacji sektora pozarządowego, poprzez 
łączenie kompetencji i zasobów pozwalających aktywnie uczestniczyć w procesie konsultacji 
polityk publicznych (strategie, wieloletnie plany działania). Zasada odwołuje się do przekona-
nia, że zintegrowane środowisko lepiej i skuteczniej realizuje powierzone zadania. Zakłada 
również, że wiedza o aktywnych - w najbliższym otoczeniu - podmiotach pozwala tworzyć 
porozumienia i partnerstwa zdolne do efektywniejszej realizacji zadań publicznych. Integracja 
pozwala również na eliminowanie dublowania realizacji zadań i konkurowania o tego samego 
klienta. 

e) Zasada jawności zakłada, że powszechnie dostępne są informacje o zarejestrowanych 
podmiotach trzeciego sektora, porozumieniach pomiędzy organizacjami i o ich repre-
zentacjach, a także o udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach dialogu (np. 
rady zatrudnienia, rady działalności pożytku publicznego, komisje dialogu) 

f) Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że szanse udziału w integracji sektora mają wszystkie 
działające na terenie gminy organizacje pozarządowe. Zakłada również, że istnieje możliwość 
tworzenia wielu reprezentacji branżowych trzeciego sektora, z którymi samorząd podejmuje 
współpracę.  

 

II Podstawa prawna 

1. Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Dz.U.2014.1118 j.t. 
2. Ustawa o Finansach Publicznych Dz.U.2013.885 j.t. 
3. Ustawa o Samorządzie Gminnymi Dz.U.2013.594 j.t. 
4. Roczne Programy Współpracy Miasta i Gminy Zwierzyniec z organizacjami pozarządowymi 

 



III.  Działania i wskaźniki 
 

Działania/Narzędzia Opis Wskaźniki 

Ogólnodostępna baza 
danych o organizacjach 
pozarządowych. 
 
 

Gmina Zwierzyniec sporządza i udostępnia 
bazę danych organizacji pozarządowych.  
 
 

Wskaźnik minimalny: 
Baza danych organizacji pozarządowych 
dostępna na stronie internetowej samorządu.  
Wskaźnik rekomendowany: 
Baza danych organizacji pozarządowych 
dostępna na stronie internetowej samorządu 
będzie aktualizowana co roku lub na bieżąco 
według potrzeb zgłaszanych przez organizacje. 
Za aktualizację odpowiada osoba wyznaczona 
po stronie Urzędu. 

Formalne spotkania 
branżowe lub proble-
mowe z organizacjami 
pozarządowymi. 
 
 
 
 
 
 

Gmina Zwierzyniec organizuje formalne 

spotkania branżowe lub/i problemowe z 
organizacjami pozarządowymi oraz w 
miarę możliwości i chęci ze strony NGO 
wspiera rozwój grup branżowych i/lub 
tematycznych    
Jednocześnie Gmina Zwierzyniec, będzie      
w miarę swoich możliwości, udostępniać 
organizacjom pozarządowym i grupom 
nieformalnym wsparcie merytoryczne i 
organizacyjne związane z procesem 
integracji. 

Wskaźniki minimalne: 

a) organizacja spotkań branżowych i/lub 
tematycznych dla organizacji pozarządowych 
przynajmniej raz w roku. 
b) przedstawiciele Samorządu uczestniczą       
w spotkaniach organizacji pozarządowych. 
Wskaźnik rekomendowany: 

Organizacja spotkań branżowych i/lub 
tematycznych dla organizacji pozarządowych 
częściej niż raz w roku – według potrzeb 
zgłaszanych przez organizacje pozarządowe. 

Nieformalne spotkania 
organizacji 
pozarządowych. 
 
  

Gmina Zwierzyniec współorganizuje 
nieformalne spotkania dla organizacji 
pozarządowych według potrzeb zgłaszanych 
przez organizacje pozarządowe. 
 

Wskaźnik minimalny: 

Współorganizacja nieformalnego spotkania 
organizacji pozarządowych, np. pikników, 
spotkań, festynów i innych  przynajmniej raz 
w roku. 
Wskaźniki rekomendowane: 
Zapis w Rocznym Programie Współpracy 
Miasta i Gminy Zwierzyniec z organizacjami 
pozarządowymi o współorganizacji 
nieformalnych spotkań. 

Wspólne działania 
promocyjne organizacji 
pozarządowych w 
ramach określonych 
wydarzeń lokalnych. 
 
 
 

Gmina Zwierzyniec promuje trzeci sektor 
poprzez włączanie go w wydarzenia lokalne. 
 
   
 
 

Wskaźniki minimalne: 

Informowanie i zachęcanie organizacji 
pozarządowych do udziału i/lub 
współorganizacji wydarzeń lokalnych 
organizowanych przez samorząd, mających 
na celu promocję trzeciego sektora. 
Wskaźniki rekomendowany: 
a) procedura włączania partnerów pozarzą-
dowych we współorganizowanie wydarzeń 
lokalnych. 
b) zapis w Rocznym Programie Współpracy 
Miasta i Gminy Zwierzyniec z organizacjami 
pozarządowymi umożliwiający udział lub 
współorganizację przez NGO wydarzeniach 
lokalnych.  

 



IV Procedura weryfikacji: 
 

Osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi przygotowuje analizę 

funkcjonowania standardu. Analiza przedstawiana jest do zatwierdzenia Burmistrzowi. Analiza może 

tez być przedstawiana Radzie Miasta, organizacjom pozarządowym i innym zainteresowanym 

podmiotom. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do funkcjonującej procedury może ona 

ulegać modyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Analiza zawierać powinna m.in. następujące dane: 
- Aktualna i dostępna na stronach www baza organizacji pozarządowych. 
- Liczba formalnych spotkań branżowych lub problemowych dla organizacji pozarządowych.  
- Liczba nieformalnych spotkań współorganizowanych w ciągu roku. 
- Liczba wydarzeń lokalnych w których uczestniczą lub które współorganizują organizacje 
pozarządowe. 
- Liczba informacji o działaniach organizacji pozarządowych umieszczona na stronie samorządu.  
 
 

 


