
 
 

 
 

 

PODSUMOWANIE   SPOTKANIA   GRUPY   DYSKUSYJNEJ   NA   TEMAT  OCENY  JAKOŚĆI 

WSPÓŁPRACY   MIĘDZY   ORGANIZACJAMI   POZARZĄDOWYMI   I  SAMORZĄDEM 

Główne informacje o spotkaniu 

Dyskusja nt. jakości współpracy między NGO i JST odbyła się 05.02.2014  

w siedzibie Centrum Edukacyjnego Szczecińskiej Fundacji Talent –Promocja-Postęp  

w Barlinku.  

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Samorządność i współpraca  

w powiecie myśliborskim”, którego celem jest umożliwienie efektywnego budowania 

lokalnych polityk publicznych poprzez zdiagnozowanie problemów społecznych 

mieszkańców powiatu myśliborskiego oraz zbudowanie strategii w partnerstwie. 

W dyskusji wzięło udział 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu 

myśliborskiego reprezentujących gminy Barlinek, Dębno i Myślibórz. 

 

Przebieg spotkania 

1. Przedstawienie tematyki i celu projektu oraz kadry realizującej  zadania przez 

Iwonę Żukiert – Prezesa Zarządu SFTPP 

2.  Omówienie zrealizowanych działań projektowych:  

 badania fokusowe przeprowadzone w gminach powiatu myśliborskiego 

niezbędne do ustalenia mapy problemów społecznych powiatu,  

 badania ankietowe - w kilkudziesięciu organizacjach pozarządowych,  dotyczyły 

jakości współpracy NGO z JST. 

3. Zapoznanie uczestników spotkania z planami doradztwa i szkoleń -  

adresowanych do przedstawicieli NGO.  

4. Ustalenie zasad organizacyjnych dyskusji. 

5. Przedstawienie tematu dyskusji przez Moderatora. 

6. Dyskusja 

 

Ustalenia wynikające ze spotkania  

1. Powiat myśliborski składa się z pięciu gmin: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, 

Myślibórz i Nowogródek Pomorski. Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 

ponad 140 organizacji pozarządowych, z czego kilkadziesiąt jest nieaktywnych. 

Pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym istnieje przepływ informacji 

dotyczących działalności NGO. Samorządy gmin dysponują uregulowaniami, 

określonymi przez odpowiednie akta prawne dotyczące współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. Skutkiem w/w uregulowań jest podejmowanie  

współpracy z tymi instytucjami w zakresie dofinansowania, zlecania zadań 

własnych, wsparcia lokalowego czy rzeczowego. W każdej z gmin zatrudnieni są 

pracownicy odpowiedzialni za w/w współpracę. Osoby te zajmują się przede 

wszystkim konsultacjami w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z zasobów 



 
 

 
 

gminy. Zadania te realizowane są w trybie konkursów ofert ogłoszonych na 

stronach internetowych urzędu. Większość tych zadań ma charakter roczny. 

 

2. Nieliczne organizacje ubiegają się o dofinansowania z zewnętrznych źródeł, 

takich jak np. fundusze Unii Europejskiej. Wynika to z braku umiejętności 

tworzenia projektów pod względem merytorycznym i budżetowym. Problem 

stanowi również pozyskanie własnych środków finansowych (wkład własny) na 

realizacje projektów. 

 

3. Przy lokalnych samorządach brakuje rad lub forum współpracy organizacji 

pozarządowych, które mogłyby reprezentować interes NGO i koordynować 

wspólne działania samorządu i organizacji. 

 

4. Zdaniem przedstawicieli NGO problem efektywnej współpracy zależy również od 

ograniczonego przepływu informacji, dotyczących między innymi możliwości 

wsparcia  działalności organizacji przez samorząd. 

 

5. Biurokracja towarzysząca przy ubieganiu się i rozliczaniu dofinansowań na 

realizacje zadań gminy zniechęca do podejmowania działań przez NGO. 

 

6. Brak zasad diagnozowania problemów i potrzeb  lokalnych z udziałem NGO mają 

przełożenie na celowość tworzenia wytycznych w ofertach konkursowych. 

 

7. Najczęściej organizacje pozarządowe samodzielnie realizują swoje cele 

statutowe, nie angażując się nawzajem w programy partnerskie. Skutkiem jest 

ograniczenie uczestnictwa w działaniach aktywizujących i różnych formach 

działalności społecznej. 

Rekomendacje 

 

1. Zorganizowanie w gminach Forum Organizacji Pozarządowych, których 

zadaniem będzie przekazywanie informacji NGO – NGO oraz NGO – JST. 

2. Wprowadzenie działań edukacyjnych dla organizacji i urzędników w zakresie 

konsultacji oraz nabywania umiejętności pozyskiwania zewnętrznych 

funduszy na realizację zadań swoich i gminy przez NGO 

3. Ustalenie zasad diagnozowania potrzeb i problemów lokalnych z udziałem 

NGO. 

4. Stworzenie formuły koordynacji programów i projektów partnerskich  

z udziałem organizacji pozarządowych 

Opracowanie: 

Magdalena Zynda-Lis - sprawozdawca 


