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I. Wstęp  

Po raz drugi zrealizowano w Powiecie Gryfińskim badanie jakości współpracy administracji publicznej  
i organizacji pozarządowych w ramach projektu „Współpraca z III sektorem – standardem 
zachodniopomorskich samorządów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, opracowanego w ramach Priorytetu V 
„Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój 
dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Celem przeprowadzonego badania było zdiagnozowanie, jak również porównanie jakości współpracy 
międzysektorowej w powiecie po roku od pierwszego badania i pomoc przedstawicielom organizacji 
pozarządowych i administracji publicznej z terenu Powiatu Gryfińskiego w dokonaniu wspólnej oceny 
wzajemnych relacji i jakości współpracy, potwierdzenie przyjęcia słusznego kierunku zmian  
w relacjach międzysektorowych. Zaproponowane rozwiązania mają tę współpracę wzmocnić, co  
w konsekwencji doprowadzi do poprawy jakości życia mieszkańców.  
 
W założeniu rezultatem oceny nie miała być bowiem ocena samorządu czy organizacji, ale 
rozpoczęcie wspólnego doskonalenia współpracy oraz wypracowanie metody systematycznej oceny 
stanu współpracy. Powstała więc propozycja stałej formuły oceny, która ma również pomóc  
w diagnozowaniu słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz formułowaniu 
propozycji rozwiązań. 
 
Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Powiatu nr 15/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
wdrożenia systemu corocznej oceny współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego badanie 
będzie prowadzone corocznie, aby tę współpracę monitorować i przygotowywać kolejne rozwiązania 
w zakresie tworzenia i realizacji polityk publicznych, współpracy finansowej i niefinansowej oraz 
budowania płaszczyzny wsparcia dla rozwoju III sektora i inicjatyw obywatelskich.   
 
Dokonując analizy materiału badawczego i zapoznając się z treścią raportu, należy mieć na uwadze 
kilka istotnych elementów:  
 Wyniki badań przeprowadzonych w ramach lokalnego indeksu nie są odzwierciedleniem 

standardu idealnego, a ich konstrukcja jest otwarta na przyszłe uzupełnienia. 
 Jakość współpracy jest traktowana, jako pewien istniejący stan będący wynikiem procesów 

zachodzących między powiatem a organizacjami pozarządowymi, co oznacza, że wartość Indeksu 
odzwierciedla stan współpracy, a nie przyczyny tego stanu. 

 Indeks Jakości Współpracy powinien służyć zaangażowanym we współpracę, jako swego rodzaju 
barometr jej stanu na terenie swojej aktywności (czy to samorządowej, czy pozarządowej), ten 
opis powinien motywować do poszukiwania przyczyn wyższego lub niższego poziomu 
współpracy. 

 

II. Opis relacji międzysektorowej w samorządzie  
 
Powiat gryfiński jest drugim pod względem wielkości z dwudziestu powiatów wchodzących w skład 
Województwa Zachodniopomorskiego. W skład powiatu wchodzi 130 sołectw tworzących 9 gmin: 
Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko Zdrój oraz 
Widuchowa.  
  



                                            

  

 
Powiatowy III sektor cechuje się umiarkowaną aktywnością. Na terenie Powiatu Gryfińskiego działają 
293 organizacje pozarządowe, w tym: 

 fundacje – 9, 
 stowarzyszenia zarejestrowane w KRS – 148, 
 terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń ogólnopolskich – 16, 
 stowarzyszenia zwykłe – 23, 
 stowarzyszenia kultury fizycznej – 48, 
 uczniowskie kluby sportowe – 49. 

 
Do najbardziej aktywnych i podejmujących działania zaliczyć można około 60 organizacji 
pozarządowych. Zadania statutowe wykonywane przez organizacje obejmują wiele dziedzin życia 
powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem sfer, w których występują największe potrzeby 
społeczności lokalnych tj. pomoc społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywność 
fizyczna dzieci i młodzieży, kultura. Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie powiatu są 
znane samorządowi, jednak nie wszystkie działające organizacje utrzymują kontakt z samorządem  
i starają się o środki budżetowe na realizację zadań statutowych. Często zdarza się tak, że działania 
tych organizacji nie są zauważalne wśród mieszkańców. Nawet same organizacje nie wiedzą o sobie 
nawzajem.  
 
W samorządzie funkcjonuje wyodrębnione stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi znajdujące się w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, które koordynuje 
współpracę powiatu z organizacjami pozarządowymi, jak również realizuje czynności nadzorcze 
starosty nad stowarzyszeniami.  
 
Samorząd posiada na stronie Biuletynu Informacji Publicznej aktualną bazę organizacji 
pozarządowych, regularnie aktualizowaną o nowopowstałe podmioty III sektora. Baza zawiera 
podział organizacji na kategorie: stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, oddziały terenowe 
stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej 
nieprowadzące działalności gospodarczej, stowarzyszenia zwykłe, koła gospodyń wiejskich, fundacje  
i inne organizacje działające na terenie powiatu.  
 
Samorząd posiada w Biuletynie Informacji Publicznej zakładkę poświęconą organizacjom 
pozarządowym, w której znajduje się ww. baza NGO, akty prawne, procedury (m.in. rejestracja 
UKS/SKF, złożenie oferty realizacji zadania publicznego), wzory pism, odniesienia do poradników  
i stron instytucji, zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi. W zakładce znajduje 
się również menu „ogłoszenia”, w której zamieszcza się ogłoszenia otwartych konkursów ofert, 
zaproszenia do konsultacji programu współpracy, oferty w ramach małych grantów, zaproszenia na 
szkolenia, konferencje etc. W ramach uczestnictwa w projekcie, w menu przedmiotowym pojawiła 
się również zakładka „lokalny indeks jakości współpracy”.  
 
Jedną z form współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi w minionym czasie, 
obok współpracy pozafinansowej, była współpraca finansowa. Polegała ona na zlecaniu organizacjom 
pozarządowym realizacji zadań publicznych należących do powiatu w zakresie określonym w art. 4 
ust. 1 ustawy. Takie zlecanie mogło mieć charakter wsparcia, czyli dofinansowania realizacji zadania, 
lub powierzenia, czyli finansowania realizacji zadania. Występowało ono przede wszystkim w ramach 
otwartych konkursów na realizację zadań publicznych, ale także jako udzielanie dotacji zgodnie z art. 
19a ustawy, które potocznie nazywane jest małymi grantami.  
 



                                            

  

Samorząd ma również stabilną sytuację jeśli chodzi o powierzanie realizacji zadań publicznych  
o charakterze wieloletnim. Zarówno w roku 2014 r., jak i w latach poprzednich, przekazano środki 
finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na: 

 dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk w Goszkowie oraz Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie; 

 prowadzenie domów pomocy społecznej przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku 
Zdroju, Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach oraz Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie.  

 
Współpraca finansowa dotyczyła również udzielania dotacji celowych z zakresu ochrony środowiska 
czy z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  
 
Oprócz organizacji procesów konsultacyjnych samorząd w minionych 12 miesiącach udzielał 
patronatów, jak również prowadził działania wspierające III sektor, do których można zaliczyć  
w szczególności szereg działań i inicjatyw, służących wzmocnieniu i usprawnieniu funkcjonowania 
stowarzyszeń i organizacji, które swoje cele realizują na rzecz społeczności lokalnej. W ramach takich 
inicjatyw organizacje otrzymywały wsparcie rzeczowe np. upominki z okazji obchodzonych przez nie 
jubileuszy, zakup nagród, udzielenie wsparcia na organizowane imprezy i uroczystości. Udostępniano 
organizacjom logo promocyjne Powiatu Gryfińskiego (banery), współpracowano ze stowarzyszeniami 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych, udostępniano nieodpłatnie salę audiowizualną w budynku Starostwa. Jak co 
roku, zrealizowano akcję „1%” – promującą ideę przekazywania 1% podatku na rzecz powiatowych 
organizacji o statusie OPP.  
 
Od ostatniego badania samorząd, w ramach projektu pn. „Współpraca z III sektorem – standardem 
zachodniopomorskich samorządów” realizowanego przez Pracownię Pozarządową w Koszalinie oraz 
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wypracował następujące dokumenty: 
 Zasady przyznawania i rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom 

pozarządowym a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(przyjęte do realizacji uchwałą Zarządu Powiatu nr 13/2015 z dnia 29.01.2015 r.); 

 Zasady publikowania informacji od organizacji pozarządowych w serwisie powiatu gryfińskiego 
(zatwierdzone uchwałą Zarządu Powiatu nr 14/2015 z dnia 29.01.2015 r.); 

 Zasady corocznej oceny współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zatwierdzone uchwałą 
Zarządu Powiatu nr 15/2015 z dnia 29.01.2015 r.).   

 

Źródłem danych o współpracy międzysektorowej była przeprowadzona analiza tej współpracy  
w oparciu o sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014. 
 

III. Metodologia i wyniki badania jakości współpracy organizacji 
pozarządowych z administracją publiczną w Powiecie Gryfińskim  

 
Drugie badanie z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego zostało przeprowadzone w okresie 
od dnia 01 do dnia 30 kwietnia 2015 r. wśród: 
a) pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie (Starosty i Wicestarosty, Skarbnika, Sekretarza, 

pracowników Wydziału Edukacji, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Środowiska, samodzielnego 
stanowiska pracy ds. audytu i samodzielnego stanowiska pracy ds. kontroli) – 20 osób; 



                                            

  

b) radnych Rady Powiatu w Gryfinie – 15 osób; 
c) jednostek organizacyjnych powiatu - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, PUP, Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, 
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku – Zdroju – 8 osób; 

d) 40 organizacji pozarządowych. 
 

Łączna liczba respondentów wyniosła 83 osoby.  
 
Badania były prowadzone za pomocą dwustronicowego kwestionariusza ankiety w dwóch wersjach, 
w zależności od grupy docelowej – dla przedstawicieli JST i innych instytucji oraz dla organizacji 
pozarządowych. 

Kwestionariusze były dystrybuowane  kilkoma kanałami komunikacyjnymi, w tym poprzez:  
a) dostarczenie ankiet osobiście w siedzibach organizacji,  
b) dostarczenie ankiet osobiście pracownikom starostwa,  
c) dystrybucję ankiet przed sesją Rady Powiatu (każdy z radnych otrzymał ankietę do zapoznania 

się na tydzień przed sesją razem z materiałami na sesję),  
d) rozesłanie ankiet drogą mailową. 

 

IV. Ocena współpracy na podstawie zebranych danych  
 

Podobnie, jak w roku ubiegłym Lokalny Indeks Jakości Współpracy oraz wypracowane, w ramach jego 
wdrażania, narzędzia pozwoliły pogrupować zebrane dane w oparciu o pięć kategorii oceny 
współpracy na linii JST-NGO, do których zalicza się: 

a) zakres realizowanej współpracy,  
b) ocenę administracji publicznej, 
c) ocenę organizacji pozarządowych, 
d) ocenę zewnętrznych uwarunkowań, 
e) ocenę rezultatów współpracy.   

 
W ramach oceny zakresu realizowanej współpracy zwrócono uwagę na współpracę organizacji  
z samorządem w trzech głównych „modelowych” płaszczyznach tj. realizacji polityk publicznych, 
realizacji zadań publicznych oraz współpracy na rzecz trzeciego sektora. Ocena jakości współpracy, 
na którą składa się ocena zakresu współpracy JST-NGO (1,59), obszary aktywności NGO (3,00) oraz 
opinia o intensywności (3,41) wypadła wyjątkowo słabo. Średnia wartość wskaźnika dla pozytywnych 
odpowiedzi w tym obszarze wyniosła jedynie 11,1%, co w odniesieniu do poprzedniego roku 
odnotowuje blisko 50% spadek pozytywnego odbioru oferowanych form współpracy. Każda ze 
wskazanych i ocenionych płaszczyzn otrzymała mniej więcej taką samą liczbę pozytywnych ocen tj. 
tworzenie prawa – 10%, realizacja zadań publicznych – 12%, korzystanie ze wsparcia samorządu – 
11%. Jak nie trudno zauważyć, że powyższe wyniki kształtują się na poziomie dużo niższym niż 
oczekiwane, dlatego też każdy z wymienionych obszarów współpracy wymaga wzmocnienia poprzez 
przemyślane i skonsultowane z NGO działania. Niepokojące jest to, iż w stosunku do roku ubiegłego 
znacząco spadła intensywność współpracy. Być może przyczyn szukać można w tym, iż rok 2014  
w większości podporządkowany był wyborom samorządowym, bądź w pojawiającym się kryzysie 
aktywności obywatelskiej spowodowanej obecną sytuacją społeczno- gospodarczą.  
 



                                            

  

 Opracowanie na podstawie wyników badań w ramach LIJW 2015 
 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z badań LIJW z 2014 i 2015 roku  

 
W obszarze intensywności kontaktów organizacji pozarządowych z samorządem statystyka 
prezentuje się następująco: 8% organizacji oceniło intensywność współpracy z samorządem na 
poziomie bardzo dużym, 43% na poziomie dużym, 34% na poziomie średnim, 10% małym i tylko 5% 
na poziomie bardzo małym.   
Porównując niniejsze wskaźniki do ubiegłorocznych, ocena ta jest zadawalająca. Zauważa się wzrost 
poziomu dużej intensywności współpracy organizacji pozarządowych z samorządem od ubiegłego 
roku, kosztem spadku poziomu z kategorii bardzo małej (żadnej) i bardzo dużej intensywności 
współpracy. Przyczyn takiej sytuacji z pewnością warto szukać w proponowanej ofercie współpracy 
samorządu z trzecim sektorem, wynikającym z programu współpracy oraz zwiększeniem 
intensywności działań w związku z realizacją projektu „Współpraca z III sektorem – standardem 
zachodniopomorskich samorządów”. Cieszy malejąca liczba podmiotów, którzy dotychczas nie 
podejmowały współpracy z samorządem. Nie bardzo zrozumiałe jest to z punktu widzenia 
metodologii badania w odniesieniu do poprzedniej kategorii, gdzie statycznie pozytywny wynik uległ 
blisko 50% pogorszeniu.   
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Opracowanie własne na podstawie danych z badań LIJW z 2014 i 2015 roku  

 
Pierwsze kryterium oceny w obszarze dotyczącym zakresu współpracy wypada na bardzo niskim 
poziomie biorąc pod uwagę ogólną ocenę płaszczyzny wynoszącą 2,67 w 5-punktowej skali oceny 
(było 3,47). Być może wpływ na to miały ubiegłoroczne wybory samorządowe i podporządkowanie im 
prowadzonej działalności. Dlatego też każdy z wymienionych obszarów współpracy wymaga 
wzmocnienia poprzez przemyślane i skonsultowane międzysektorowo i sektorowo działania. Planując 
kolejne działania samorząd winien zwrócić uwagę, iż mimo przyjęcia kilku nowych rozwiązań we 
współpracy, zmniejszyła się liczba pozytywnych ocen. Należy postawić na szeroko dystrybuowaną 
informację.  
 

Drugie kryterium to ocena podejścia administracji publicznej do współpracy międzysektorowej, 
która wyniosła 3,84. Na taką ocenę złożyła się analiza aktywności władz samorządu we współpracy  
z organizacjami, podejście przedstawicieli samorządu do podejmowanej współpracy oraz ocena 
wybranych działań powiatu w sferze pożytkowej, wynikającej z art. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Aktywność władz w sferze aktywizacji społecznej mieszkańców 
Powiatu Gryfińskiego prezentuje się następująco: 60% oceniło ją na poziomie dobrym, 11% na 
poziomie bardzo dobrym, 29% nie potrafiło się odnieść do tej oceny. Nikt nie wskazał, iż aktywność 
powiatu jest na poziomie złym lub bardzo złym. Wartym uwagi jest wynik 29%, który daje informacje 
o tym, że istnieje, drugi rok z rzędu, grupa respondentów nie zdecydowanych co do oceny tej 
aktywności. Przyczyna może tkwić w braku wiedzy o podejmowanych działaniach, bądź  
w nieskutecznym przepływie informacji o prowadzonych przez samorząd inicjatywach. Odpowiedź 
taka może oznaczać, że współpraca pomiędzy tymi organizacjami a powiatem po prostu nie 
występuje lub ma bardzo ograniczony zakres. Zatem zwłaszcza ta grupa powinna być brana pod 
uwagę jako adresaci podejmowanych na terenie powiatu prac animacyjno-edukacyjnych, których 
rezultatem będzie zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy. Potwierdza to zatem 
konieczność podjęcia intensywnych działań zmierzających do poprawy zaistniałej sytuacji. Nadto 
warto zwrócić uwagę, iż w porównaniu do ubiegłorocznych badań ocena wypada na poziomie 
zadawalającym (z tendencją do wzrastającej), gdyż całkowicie spadło negatywne podejście do 
współpracy, zwiększyło dobre postrzeganie współpracy międzysektorowej. Zdecydowanie zmieniła 
się ocena podejścia do współpracy na korzystniejszą.   
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Opracowanie własne na podstawie danych z badań LIJW z 2014 i 2015 roku  

 
Kultura współpracy samorządu oceniona została na poziomie 3,99. Oceniając podejście 
przedstawicieli JST do współpracy z NGO respondenci za najważniejsze uznali partnerskie podejście –
81%, następnie przejrzystość procedur – 78% (wzrost o 14%) i wolę współpracy – 77%. Wynik 
satysfakcjonujący o tyle, że wzrosła liczba pozytywnych opinii w ocenie globalnej. Wzrosła liczba 
pozytywnych ocen w odniesieniu do przejrzystości procedur, na co niewątpliwie wpływ miało 
wspólne wypracowanie zasad zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, których brak 
uregulowania i każdorazowe zmiany przy kolejnych konkursach w latach ubiegłych, stały się 
przyczyną negatywnych opinii.  
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Przyczyn takiej sytuacji z pewnością warto szukać w proponowanej ofercie współpracy samorządu  
z trzecim sektorem, wynikającym z programu współpracy oraz zwiększeniem intensywności działań  
w związku z realizacją projektu „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich 
samorządów”. Realizacja projektu przyczyniła się do mimowolnego wprowadzenia w codzienny 
system współpracy, regularnych kontaktów i utwierdzenia „pozarządówki” w przekonaniu o woli 
współpracy.    
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Już sama ocena działań samorządu w rozbiciu na poszczególne obszary współpracy potwierdza chęć 
współpracy i wolę partnerskiej realizacji polityk publicznych. Poniższe obszary obrazują ocenę 
respondentów. I tak: 

a) diagnozowanie problemów i potrzeb lokalnych mieszkańców – 3,59 (62% pozytywnych opinii 
respondentów);   

b) informowanie organizacji o swoich planach i zamierzeniach – 3,87 (75%); 
c) uwzględnianie opinii NGO przy tworzeniu prawa, programów i strategii – 3,76 (68%);  
d) finansowanie przez samorząd projektów realizowanych przez NGO – 3,83 (76%);  
e) pomoc organizacjom w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania – 3,42 (49%);  
f) wsparcie niefinansowe dla organizacji – 3,82 (74%). 
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Na ocenę obszaru drugiego – ocena administracji samorządowej składają się następujące czynniki 
oceny: tj. działania samorządu na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej – ocena globalna 3,82, 
postawa samorządu względem organizacji – ocena 3,99 oraz ocena wybranych działań samorządu na 
rzecz powiatowego trzeciego sektora – 3,71. Ocena działań samorządu w skali 1 – 5 wyniosła 3,84, co 
jest wynikiem dobrym, rokującym na dalszy wzrost (za 2014 rok ocena wyniosła 3,72). Pięć z sześciu 
kategorii działań samorządu uzyskało ocenę wyższą, niż w roku ubiegłym. Jedynie pomoc 
organizacjom w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania zanotowała spadek, na co niewątpliwie 
przełożenie ma brak możliwości finansowania wkładu własnego, wystarczającego wsparcia 
szkoleniowego. Badanie zainteresowanych wykazało, iż organizacje pozarządowe liczą na wsparcie 
samorządu w organizacji bezpłatnych szkoleń m.in. z pozyskiwania środków na funkcjonowanie 
organizacji pozarządowych. Zdają sobie sprawę z poziomu finansowania zadań publicznych ale mimo 
wszystko liczą na wsparcie samorządu, nie tylko poprzez bieżące informowanie o kierunkach 
działania ale również o możliwości wsparcia w postaci bezpłatnego doradztwa. Wyniki potwierdzają 
informacje, iż w przypadku przepływu informacji o prowadzonych działaniach na rzecz trzeciego 
sektora, w zakresie zlecania zadań publicznych samorząd ma stabilną sytuację. Ocena tego obszaru 
wzrosła o 2% w porównaniu do ubiegłego roku.  
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Trzecia kategoria to ocena organizacji pozarządowych, która w sumie wyniosła 3,56. Na ocenę tą 
wpływ ma ocena aktywności samych organizacji i mieszkańców (3,51), postawa względem samorządu 
i innych partnerów (3,65) i ocena wybranych działań organizacji (3,51). Samoocena samych 
organizacji jako partnera dla NGO i innych podmiotów wypadła nieco gorzej niż samorządu i słabiej 
niż w roku ubiegłym - z 3,60 na 3,56. Wynik ten jest niższy od wyniku jaki uzyskał samorząd (3,84). 
Krytyczniej oceniono aktywność organizacji i mieszkańców. 6% pytanych wskazało, iż aktywność jest 
na poziomie bardzo dobrym, 46% na poziomie dobrym, 41% nie wypowiedziało się po żadnej ze stron 
a 7 % wskazało, że ta aktywność jest zła. Nikt nie wskazał, iż jest ona na poziomie bardzo złym. 
Podobnie jak w roku ubiegłym pojawia się liczna 41% grupa respondentów, która nie ma zdania w tej 
materii. W tym roku szczególnie ważne jest to, iż liczba ta wzrosła z 28% do aż 41%. Przyczyna może 
tkwić w braku wiedzy o podejmowanych działaniach, bądź w nieskutecznym przepływie informacji  
o prowadzonych przez organizacje inicjatywach. Drugi rok z rzędu pojawia się problem neutralności 
wśród respondentów. Warto pochylić się przy tym zagadnieniu nad próbą zintegrowania społeczności 
lokalnej poprzez organizację imprez okolicznościowych i integracyjnych przy okazji licznych 
przedsięwzięć promocyjnych powiatu. Zmalała liczba osób negatywnie oceniających aktywność 
społeczną ale również zmalała liczba osób pozytywnie ją oceniających (z 63% na 52%). W opinii 
respondentów działalność powiatowego III sektora postrzegana jest w sposób zróżnicowany. 
Uzyskane opinie skłaniają do podjęcia kroków zmierzających do zwiększenia liczby oraz częstotliwości 
działań realizowanych w partnerstwie organizacji pozarządowych i JST. 
 

 
Opracowanie na podstawie wyników badań w ramach LIJW 2015 

 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z badań LIJW z 2014 i 2015 roku  

 
Wolę współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i innymi podmiotami oceniono lepiej bo 
na poziomie 3,65, gdzie każda z form współpracy tj. przejrzystość w działaniu, wola współpracy  
i partnerskie podejście, znajdują się na zbliżonym poziomie w pozytywnej ocenie – odpowiednio 64%, 
59% i 60%. Ocena ta dotyczy wyłącznie pozytywnych odpowiedzi, dając tym samym 61% poparcie dla 
prowadzonej działalności pozarządowej. W odniesieniu do poprzedniego roku ocena globalna tego 
obszaru nie zmieniła się aż tak diametralnie. Podobnie jak w poprzednim obszarze koniecznym do 
rozważenia jest podjęcie kroków zmierzających do zwiększenia liczby oraz częstotliwości działań 
realizowanych w partnerstwie organizacji pozarządowych i samorządu. 
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Opracowanie na podstawie wyników badań w ramach LIJW 2015 

 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z badań LIJW z 2014 i 2015 roku  

 

Podobnie, jak to miało miejsce przy ocenie samorządu, również organizacje pozarządowe ocenione 
zostały pod kątem obszarowości. Sposób działania NGO został oceniony na ogólnym poziomie 3,51, 
gdzie najwyżej oceniono działalność organizacji na rzecz trzeciego sektora, informowanie o swoich 
działaniach oraz korzystanie z dostępnych form wsparcia – 3,57/3,60. Najniższe noty otrzymały 
działania związane z zaangażowaniem w proces decyzyjny (3,27 -39%). Wyniki tego obszaru w ocenie 
globalnej różnią się zdecydowanie w porównaniu do oceny intensywności prowadzonej działalności 
przez organizacje. Ocena poprzedniego obszaru wykazała, iż być może istnieje problem braku wiedzy 
o podejmowanych działaniach przez pozarządówkę, bądź nieskuteczny przepływ informacji  
o prowadzonych przez organizacje inicjatywach. Dlatego też każdy z wymienionych obszarów 
współpracy wymaga wzmocnienia poprzez przemyślane i skonsultowane międzysektorowo  
i sektorowo działania. Szczegóły poniżej.  
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Kolejne z kryterium to uwarunkowania zewnętrzne. Aby poznać opinię respondentów na temat 
zewnętrznych uwarunkowań współpracy, uczestników badania poproszono o ocenę obowiązujących 
rozwiązań prawnych oraz programów i działań władz krajowych sprzyjających rozwojowi współpracy 
między organizacjami pozarządowymi i samorządem. Zdaniem większości respondentów są dobre 
(51%), natomiast 30% pytanych nie ma zdania w tej materii.  
 

Wynik pozwala optymistycznie spojrzeć w przyszłość, ponieważ odpowiednie rozwiązania prawne są 
czynnikiem mającym znaczny wpływ na możliwości rozwoju współpracy międzysektorowej. Z drugiej 
jednak strony błędem byłoby pominięcie w analizie negatywnych opinii, jakie pojawiły się w tym 
obszarze. Stanowią one 12% wszystkich odpowiedzi. Jest to zatem jednoznaczny sygnał, że mimo 
wielu pozytywnych opinii, obecny system prawny nie jest jeszcze doskonały i należy kontynuować 
działania prowadzące do usprawnienia i wzmocnienia obowiązujących rozwiązań. Mimo wszystko 
zastanawiające jest jednak to, iż pomimo licznych narzekań na polską legislację, zbyt rozbudowaną 
procedurę dotacyjną i biurokrację, tak mało osób wskazało na takie utrudnienia w prowadzonej 
działalności. Na uwagę zasługuje również grupa 30% niezdecydowanych, co do oceny osób.  
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Ostatnie kryterium oceny to ocena wpływu współpracy pomiędzy JST i NGO na jakość i dostępność 
usług dla mieszkańców. Badani ocenili ją na poziomie 3,78 (było 3,70). Aż 55% respondentów oceniło 
wpływ współpracy dobrze a 7% bardzo dobrze, dając w sumie 63% poparcie dla prowadzonej 
współpracy. Satysfakcjonujące jest to, że spadła liczba respondentów negatywnie oceniających 
współpracę i jej wpływ na jakość usług (z 4% na 1%). Zdecydowany wzrost ocen pozytywnych,  
w porównaniu do roku ubiegłego.  
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Opracowanie własne na podstawie danych z badań LIJW z 2014 i 2015 roku  

 
Pytanie to wydaje się być niezwykle ważne, bowiem w rzeczywistości respondenci poproszeni zostali 
o wyrażenie swojej opinii na temat sensu współpracy międzysektorowej. Z satysfakcją należy zatem 
przyjąć fakt, że stosunkowo dużo, gdyż aż 55% ankietowanych dostrzega i pozytywnie ocenia wpływ 
na jakość i dostępność usług świadczonych na rzecz mieszkańców, jakie niesie ze sobą współpraca 
pomiędzy powiatem a lokalnymi organizacjami. Nie można jednak pozostawić bez komentarza faktu, 
że równocześnie, aż 35% respondentów nie ma w tej sprawie jednoznacznego zdania. Tak spora 
liczba odpowiedzi świadcząca o niedostrzeganiu pozytywnego wpływu prowadzonej współpracy 
może być zatem niepokojąca i szczególnie trudna do przyjęcia dla tych przedstawicieli samorządu  
i NGO, którzy podejmują działania na rzecz poprawy współpracy międzysektorowej i dokładają wiele 
starań w tym zakresie. 
 

Dobrze oceniono wpływ współpracy pomiędzy JST i NGO na rozwój poszczególnych organizacji. 
Badani ocenili ją na poziomie 3,84 (było 3,73). 
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Drugie pytanie na temat rezultatów współpracy międzysektorowej, związane było z oceną wpływu 
współpracy na rozwój uczestniczących w badaniu organizacji pozarządowych. Uzyskane w tym 
zakresie opinie są zróżnicowane. Podobnie jak przy poprzednim pytaniu, także w tym przypadku 
znaczna liczba respondentów, gdyż 29% z nich, nie umiała określić, w jaki sposób dotychczasowa 
współpraca z powiatem oddziałuje na reprezentowane przez nich NGO. Pomijając w analizie udział 
respondentów, którzy nie wyrazili jednoznacznej opinii na ten temat, rozkład pozostałych odpowiedzi 
jest satysfakcjonujący. 29% uczestników badania oceniło wpływ współpracy na rozwój organizacji 
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jako „dobry” i „bardzo dobry”, 16% uczestników badania oceniło wpływ współpracy na rozwój 
organizacji jako bardzo dobrym, 54% jako dobry, natomiast 1% jako zły. Nikt nie ocenił tej sfery na 
poziomie bardzo złym.  
 

Podobnie jak w ubiegłym roku, w powyższych dwóch przypadkach, zaistniała grupa osób nie 
mających zdania – aż 35% i kolejno 29% badanych nie jest w stanie wskazać, czy prowadzona 
współpraca na linii JST-NGO wpływa korzystnie czy negatywnie na jakość świadczonych usług i na 
rozwój samych ngosów. I po raz kolejny pada pytanie, czego jest to dowodem – braku informacji czy 
zainteresowania? Być może jest to jednorazowa sytuacja, ale warto pochylić się na problemem 
negatywnej oceny i jej przyczyn. Odpowiedź taka może oznaczać, że współpraca pomiędzy tymi 
organizacjami a powiatem po prostu nie występuje lub ma bardzo ograniczony zakres. Zatem 
zwłaszcza ta grupa powinna być brana pod uwagę jako adresaci podejmowanych na terenie powiatu 
prac animacyjno-edukacyjnych, których rezultatem będzie zwiększenie zakresu i poprawa jakości 
współpracy. 
 

Analiza powiatowego trzeciego sektora. Najliczniejszą grupę stanowią organizacje, które utworzone 
zostały po 2005 r. Należy do nich 64% podmiotów uczestniczących w badaniu. Warty zauważenia jest 
też fakt, że wśród respondentów znalazło się kilka podmiotów, które mogą poszczycić się ponad 
piętnastoletnim stażem. W samorządzie działają również organizacje, które powstały przed 1999 
rokiem. 64% funkcjonujących organizacji pozarządowych powstało po 2005 roku, 22% przed 2000 
rokiem. Warto również zobrazować zasięg działania podmiotów, które wzięły udział w badaniu. 
Najwięcej z nich prowadzi działalność o zasięgu powiatowym, aż 85%. 37% ankietowanych organizacji 
swoje działania koncentruje w obrębie miasta i gminy, w której mają siedzibę. 21% prowadzi 
działalność o charakterze wojewódzkim i 23% o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym. 
Dane te stanowią bardzo istotną informację w kontekście przedmiotu projektu, jakim jest ocena  
i wzmocnienie współpracy NGO właśnie z powiatem.  
Organizacje pozarządowe z terenu powiatu działają wyłącznie społecznie. Z badań wynika, że ujmując 
zatrudnienie w sposób wąski, czyli uwzględniając jedynie osoby zaangażowane w organizacjach 
pozarządowych, wyłącznie na podstawie stosunku pracy zdecydowana większość organizacji, gdyż aż 
79% z nich, nie zatrudnia pracowników, 57% nie posiada współpracowników i 65% nie współpracuje  
z wolontariuszami. Pozostałe 6% badanych podmiotów zatrudnia mniej niż 10 pracowników, 3% 
posiada mniej niż 10 współpracowników i 12% posiada mniej niż 10 wolontariuszy. 3% badanych ngo-
sów posiada powyżej 20 stałych pracowników, współpracowników i wolontariuszy. Niestety 
podmioty III sektora nie korzystają z bezpłatnej pracy wolontarystycznej, co znajduje potwierdzenie 
także w wynikach przeprowadzonych badań.  
Aktywność członków w większości organizacji mieści się w przedziale do 19 osób na organizację (31% 
NGO), następnie 23% badanych wskazało, iż posiada od 20 do 29 członków. Główne obszary działania 
uczestniczących w badaniu przedstawicieli powiatowego trzeciego sektora to edukacja i wychowanie 
– 23%, sport i kultura fizyczna – 18%, kultura i sztuka – 17%, pomoc społeczna – 11% oraz inne 
mieszczące się w sferach pożytku - działalność na rzecz wspólnoty lokalnej, ochrony środowiska, 
ochrony zdrowia, osób starszych, przedsiębiorczości i współpracy międzynarodowej.  
 

Podsumowując. Ogólna ocena współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, mierzona  
w skali 1-5, w ramach przeprowadzonego badania wyniosła 4,00 (było 3,75). Samorząd i organizacje 
pozarządowe otrzymały ocenę dobrą za prowadzoną współpracę międzysektorową. W skali 
globalnej, po zliczeniu wszystkich cząstkowych ocen, ocena współpracy międzysektorowej na terenie 
powiatu wygląda następująco: 
 
 



                                            

  

 
Opracowanie na podstawie wyników badań w ramach LIJW 2015 

 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z badań LIJW z 2014 i 2015 roku  

 
Ocena jakości współpracy samorządu i organizacji pozarządowych wypadła dobrze. 57% badanych 
oceniło ja na poziomie dobrym, 22% na poziomie bardzo dobrym, 20% nie miało zdania, 1% na 
poziomie złym. Nikt z badanych nie ocenił jakości współpracy międzysektorowej na poziomie bardzo 
złym. Zdecydowanie zmieniło się postrzeganie współpracy, zwiększył się odsetek osób pozytywnie 
oceniających poziom realizowanej współpracy do 79% (było 67%). Warto zwrócić uwagę, iż jest to 
ocena współpracy międzysektorowej. Dlatego też warto brać pod uwagę kulturę współpracy  
i partnerstwo przy realizacji zadań publicznych i zaspakajaniu potrzeb lokalnej społeczności. 
Przedstawione wyniki potwierdzają zasadność przyjętej polityki współpracy międzysektorowej  
w samorządzie powiatowym.  
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Opracowanie własne na podstawie danych z badań LIJW z 2014 i 2015 roku  
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W wyniku przeprowadzonego badania za najważniejsze zalety współpracy trzeciego sektora  
z sektorem samorządowym uznano:    
1. poczucie wsparcia merytorycznego ze strony samorządu w postaci kompetentnych urzędników;  
2. dostęp do informacji przekazywanej wszelkimi możliwymi kanałami dystrybucji; 
3. dobrą współpracę z jednostkami organizacyjnymi powiatu; 
4. wsparcie patronackie oraz udostępnianie sali dla organizacji pozarządowych; 
5. możliwość wspólnej promocji zarówno organizacji, jak i powiatu; 
6. wysoką kulturę współpracy; 
7. wysoki poziom zaangażowania w pomoc dla organizacji pozarządowych.  
 
Z kolei do głównych wad utrudniających współpracę należą:  
1. brak wystarczającego poziomu finansowania zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym 

zadań publicznych; 
2. brak możliwości pozyskania środków na wkłady własne na potrzeby projektów ngo’sów; 
3. brak organizacji spotkań plenarnych dla organizacji pozarządowych; 
4. zbyt wąski wachlarz form współpracy, działanie według tych samych schematów; 
5. znikoma aktywność przedstawicieli trzeciego sektora w procesach konsultacyjnych; 
6. obustronna niechęć do zawierania partnerstw; 
7. zbyt liczne obostrzenia przy rozliczaniu zadań publicznych (część dokumentacji można zobaczyć na 

stronie www organizacji);  
8. brak ciała reprezentującego trzeci sektor np. rady sportu, rady działalności pożytku publicznego; 
9. długi proces decyzyjny w samorządzie.  
 

Problemów na linii organizacja-samorząd jest zapewne wiele. Ale jeśli jedna i druga strona wykaże 
chęć porozumienia to może się to jedynie zakończyć z korzyścią dla samorządu i organizacji.  
Doświadczenia ostatnich miesięcy jednoznacznie wskazują, iż regularne spotkania i wspólna praca 
owocują skuteczniejszą współpracą. Podsumowując diagnozę współpracy samorządu i organizacji 
pozarządowych ocenę respondentów można sprowadzić do zagadnień:  

 konieczności organizacji spotkań plenarnych, forum inicjatyw pozarządowych dla potrzeb 
wypracowania zadań i koncepcji podejmowanych działań pozarządowych; 

 małej skuteczności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków finansowych z uwagi 
na brak zabezpieczenia wkładu własnego ale również wsparcia szkoleniowego;  

 braku silnego sektora pozarządowego, co powoduje jego pominięcie w procesie tworzenia  
i wdrażania prawa lokalnego; 

 współpracy z innymi samorządami w zakresie wzmocnienia struktur centrum wspierania 
organizacji pozarządowych; 

 organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych celem zwiększenia ich kompetencji; 

 wzmocnienia kompetencji osoby odpowiedzialnej w samorządzie za współpracę z NGO oraz 
sformalizowania jej stanowiska.   

 

Dla usprawnienia systemu współpracy w ramach badania skupiono się przede wszystkim na 
propozycjach: 

 powołania pełnomocnika/koordynatora ds. współpracy z NGO,  

 powołania ciał doradczych np. rady działalności pożytku publicznego, 

 zwiększenie liczby organizowanych (poza godzinami pracy) szkoleń dla przedstawicieli 
trzeciego sektora i samorządu (wspólnie możemy więcej), aby zwiększyć pomoc  
w pisaniu wniosków o dodatkowe fundusze, 



                                            

  

 stworzenia wspólnej przestrzeni, forum do dyskusji, wymiany doświadczeń, skumulowania 
potencjału organizacji pozarządowych i samorządu dla wypracowania konkretnych działań 
promujących powiat, 

 stworzenia wirtualnej mapy/sieci z informacjami o organizacjach działających na terenie 
poszczególnych gmin powiatu,  

 pobudzenia organizacji do współpracy przy konsultacjach, szkoleniach i opracowywaniu 
strategii, 

 organizacja raz do roku spotkania na szczeblu powiatowym z informacją o ofercie samorządu 
(poszczególne gminy, powiat) z uwzględnieniem tego co samorząd proponuje w jakich 
terminach i na jakich warunkach, 

 organizacji cyklicznych spotkań (2, 3 razy w roku) jednostek organizacyjnych, innych 
podmiotów z organizacjami pozarządowymi w celu m.in.: integracji środowiska, wymiany 
doświadczeń, promocji organizacji pozarządowych, możliwości nawiązywania ściślejszej 
współpracy (też w zakresie aplikowania o środki unijne). 

 
Tegoroczne badania potwierdziły, iż przed samorządem i lokalnymi organizacjami dużo pracy. 
Podmioty sektora pozarządowego same siebie postrzegają jako słabszą stronę w procesie 
współpracy. Część organizacji akceptuje taką sytuację i nie próbuje jej zmieniać. W efekcie, 
jednocześnie zwalniają się one z odpowiedzialności za jakość współpracy międzysektorowej. Sprzyja 
to roszczeniowości wobec władz samorządowych i upatrywaniu właśnie w nich głównego źródła 
zarówno dobrych, jak i złych cech współpracy. 
 

Przeprowadzone badanie metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy pozwoliło uzyskać wiele 
istotnych informacji, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu działań mających na celu 
usprawnienie i poprawę jakości współpracy samorządu i organizacji pozarządowych.  
 

Ogólna jakość współpracy została oceniona na poziomie 4,0. Ocena dobra wskazuje, iż samorząd  
i organizacje pozarządowe zmieniły nastawienie do współpracy. Należy zatem podjąć działania 
wzmacniające współpracę. Szczególnie uzasadnione będą inicjatywy w obszarze podejścia 
administracji oraz dotyczące zakresu współpracy, w tym przede wszystkim związane z tworzeniem 
nowych rozwiązań prawnych, programów i strategii, ich ewaluacji, konsultacji oraz diagnozowania 
lokalnych potrzeb.   
 

Badania tegoroczne potwierdziły zasadność przyjętych kierunków zmian z badań ubiegłorocznych ale 
w kilku przypadkach wskazały, iż powiększyła się grupa osób niezdecydowanych co do oceny 
współpracy. Co to oznacza? Być może to, że współpraca pomiędzy tymi organizacjami a powiatem po 
prostu nie występuje lub ma bardzo ograniczony zakres. Ta grupa respondentów powinna być  
w szczególności brana pod uwagę jako adresaci prac animacyjno-edukacyjnych. 
 

Udział samorządu w projekcie, mającym na celu upowszechnienie modelowych rozwiązań 
międzysektorowych pozwolił samorządowi na wypracowanie i wdrożenie zasad zlecania zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym, co odzwierciedlone zostało w wynikach badań oraz zasad 
publikowania informacji od organizacji pozarządowych w serwisie Powiatu Gryfińskiego.  
 

Niewątpliwie bardzo ważnym elementem tegorocznego badania były utrudnienia, które pojawiły się 
na etapie ankietowania. Przeprowadzenie badania wśród tak zróżnicowanych grup badawczych 
wiązała się różnymi utrudnieniami. Z uwagi na fakt, iż badanie przeprowadzone w poprzednim roku 
kalendarzowym niewiele zmieniło w stosunkach organizacji i samorządu, część osób ankietowanych 
wykazywała niechęć do wypełnienia ankiety z powodu braku czasu. Kilkoro z osób badanych, pomimo 
iż wypełniło ankietę wskazywało na brak celowości badania podkreślając, że nie powoduje ono 
żadnych zmian na korzyć organizacji, którą reprezentują. Problemem był również fakt mylenia gminy  
i powiatu. Zaznaczenia jednak wymaga fakt, iż znaczna część osób badanych wykazywała 



                                            

  

zadowolenie ze zmian jakie zaszły we władzach samorządowych licząc na bardzo dobrą współpracę  
w kolejnych latach. 
 

Biorąc pod uwagę dwie edycje lokalnego indeksu jakości współpracy międzysektorowej  
w samorządzie powiatowym, warto pochylić się nad rozważeniem regularnych spotkań/debat/narad 
branżowych poświęconych trzeciemu sektorowi. Takie działania sprzyjają bezpośrednim rozmowom, 
artykułowaniu bieżących potrzeb, zrozumienia idei kultury współpracy. Wyniki badań jednoznacznie 
wskazują i potwierdzają, iż ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój współpracy jest edukacja, 
wzajemna edukacja i praca od podstaw. Być może zmiana kierunków i narzędzi współpracy pozwoli 
na skuteczniejszą współpracę, a przede wszystkim wzrost świadomości zarówno ngo’sów, jak  
i samorządu, że dzięki dialogowi można rozwiązać niejeden problem. Warto pochylić się nad 
integracją trzeciego sektora dla skuteczniejszej realizacji lokalnych potrzeb mieszkańców.  
 

Otrzymane w badaniu metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy dane ukazują stan współpracy 
NGO-JST. W opinii respondentów rysuje się on pozytywnie. Większość dylematów nie uległa zmianie.  
Wprawdzie w badaniu występują obszary, w których uzyskane noty plasują się poniżej średniej, 
jednak należy je potraktować, jako kierunki działań doskonalących. 
 

V. Podsumowanie jakości współpracy międzysektorowej w Powiecie 
Gryfińskim   
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3,5 

 Samorząd dysponuje aktualną bazą 
teleadresową NGO  

 Na stronie internetowej istnieje miejsce dla 
NGO  

 W zakresie wymiany wewnątrz - sektorowej 
rolę przekaźnika pełni osoba odpowiedzialna 
w urzędzie za współpracę z NGOs oraz 
jednostki organizacyjne powiatu 

 Istnieje roczny program współpracy  
z organizacjami, w którym ujęte są również 
zasady współpracy przy realizacji lokalnych 
polityk publicznych 

 W samorządzie funkcjonuje przyjęty uchwałą 
Rady Powiatu tryb konsultowania z NGO 
projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji 

 

 Nie ma wspólnego zespołu ds. 
diagnozowania lokalnych problemów  

 W samorządzie nie ma ustalonych zasad 
uczestnictwa organizacji pozarządowych w 
procesie diagnozy 

 Zbyt mała liczba organizacji aktywnie 
uczestniczy w konsultacji planów, strategii, 
programów  

 Zbyt mało dokumentów opisujących lokalne 
polityki podlega konsultacjom 

 Organizacje nie uczestniczą w ewaluacji 
planów, strategii i programów ani ich nie 
monitorują wspólnie z samorządem  

 Samorząd nie upublicznia wyników 
ewaluacji  

 Samorząd nie organizuje wspólnych, 
regularnych spotkań, w czasie których ustala 
się najważniejsze kierunki polityki lokalnej, 
w tym kwestie finansowe 

Rekomendowane działania  

 Należy wzmocnić dotychczasowe obszary wykazane w „Mocnych stronach” współpracy poprzez wprowadzenie nowych form 
konsultacji społecznych w różnych obszarach polityk publicznych.  

 Publikować na stronie sprawozdania z przebiegu procesów konsultacyjnych. 
 Konieczne jest wdrożenie modelu konsultacji zakładające konsultowanie założeń rozwiązań w celu zwiększenia faktycznego 

wpływu organizacji na proponowane rozwiązania.  
 W ramach prowadzonych już konsultacji koniecznym wydaje się wdrożenie nowych, zachęcających do udziału w konsultacjach 

narzędzi konsultacyjnych.    
 Należy stworzyć przyjazne procedury włączania organizacji pozarządowych do diagnozowania lokalnych problemów i potrzeb  

w obszarze tworzenia polityk publicznych.  
 Powołanie zespołu ds. diagnozowania lokalnych problemów oraz ewaluacji funkcjonujących dokumentów strategicznych. 
 Rozważenie możliwości stworzenia co tygodniowego newslettera dla „pozarządówki” celem usystematyzowania wysyłanych do 

ngo wiadomości.  
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4,0 

 Samorząd regularnie prowadzi konkursy 
dla organizacji pozarządowych, zleca też 
zadania publiczne w inny sposób. 

 Samorząd umożliwia organizacjom 
korzystanie z pomieszczeń samorządu  

 Samorząd udziela organizacjom wsparcia 
pozafinansowego tj. możliwość korzystania  
z infrastruktury samorządu, indywidualne 
doradztwo, patronaty, promocja na 
stronach www 

 W samorządzie przyjęto sformalizowane i 
przejrzyste procedury organizacji 
konkursów 

 Uregulowano kwestię procedury kontroli 
zleconych zadań publicznych 

 Podpisywane są wieloletnie umowy na 
realizację zadań publicznych przez 
organizacje 

 Nie ma współpracy przy realizacji zadań 
publicznych w ramach zespołów 
problemowych itd.  

 Nie ma procedury zawierania partnerstw 
przy realizacji zadań publicznych 

 Program współpracy nie przewiduje 
możliwość współpracy przy realizacji zadań 
publicznych w formule inicjatywy lokalnej. 
Brak jej uregulowania.  

 Wysokość środków budżetowych powinna 
ulec zwiększeniu. 

Rekomendowane działania  

 Należy wypracować minimalne wskaźniki merytorycznych realizacji zadań publicznych, które znajdą się w programie 
współpracy.   

 Koniecznym jest wypracowanie w Urzędzie formuły tworzenia, koordynowania projektów partnerskich  
z udziałem organizacji pozarządowych, wspierających organizacje w tym procesie.  

 Koniecznym wydaje się również rozwój formy współpracy partnerskiej tj. inicjatywy lokalnej. 
 Rozważenie wprowadzenia umów wieloletnich dla zadań, które co roku realizowane są według tego samego schematu. 
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4,0 

 W samorządzie jest osoba 
odpowiedzialna za współpracę z NGO 

 Samorząd udziela wsparcia 
merytorycznego, pomaga  
w przygotowywaniu ofert 

 Organizacje mogą liczyć na pomoc w 
nawiązaniu kontaktów z innymi 
organizacjami krajowymi  
i zagranicznymi  

 Organizacje korzystają z innych form 
wsparcia – lokali, sal 
konferencyjnych, promocji swoich 
działań poprzez stronę www 
wnioskują i otrzymują patronaty itp. 

 Urzędnicy konsultują i udzielają 
organizacjom porad   

 Przyjęto zasady publikowania 
informacji od organizacji 
pozarządowych w serwisie powiatu 

 Nie istnieją funkcjonujące w praktyce 
instrumenty wspierania pozarządowej 
infrastruktury (np. fundusz pożyczkowy, 
wkładów własnych czy centrum 
wspierania organizacji itp.)  

 Nie ma formalnego partnerstwa 
pomiędzy JST i NGO  

 Brak jest działań integrujących 
wszystkie ngo’sy, np. pikniku czy 
spotkania plenarnego organizacji. 

 W samorządzie działa niewiele 
wspólnych ciał konsultacyjnych, rad, 
zespołów 

 Słabnie aktywność liderów lokalnych 
ngo’sów 

 

Rekomendowane działania  

 Rozważenie możliwości podjęcia działań związanych z uregulowaniem i promocją  działania związanego z zapewnianiem 
wkładu własnego.  



                                            

  

 

VI. Upowszechnianie oceny jakości współpracy  
 

Wyniki samooceny współpracy będą corocznie zamieszczane na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, każdorazowo przedstawiane radnym Rady Powiatu w Gryfinie 
oraz Zarządowi Powiatu.  

Każdorazowo, o pracach nad wspólną samooceną współpracy, informowanie odbywać się 
będzie za pośrednictwem informacji wysyłanych do NGO i placówek podległych samorządowi oraz 
upowszechnianie na stronie www.bip.gryfino.powiat.pl w zakładce poświęconej organizacjom 
pozarządowym.  

Również w kolejnych Programach Współpracy z organizacjami pozarządowymi diagnoza 
stanu współpracy będzie wymieniana jako jedna z metod budowania wzajemnych relacji 
międzysektorowych, a w sprawozdaniu z realizacji programu wynik oceny.   
 

 Rozważenie możliwości stworzenia punktu wsparcia dla NGO. Obecnie organizacje korzystają z pomocy w Urzędzie i jej 
jednostkach organizacyjnych. 

 Należy podjąć działania związane z organizacją cyklicznych spotkań plenarnych dla organizacji pozarządowych, które pozwolą 
na integracje trzeciego sektora. Rozważenie podjęcia współpracy z tej materii z lokalnym samorządem.  

 Rozważyć powołanie rady działalności pożytku publicznego.  
 Podjęcie działań zmierzających do promocji działalności wolontarystycznej na terenie powiatu oraz w powiatowych 

jednostkach organizacyjnych. 
 Rozważenie możliwości stworzenia i promocji w jednym miejscu rozwiązań w zakresie możliwości korzystania z mienia 

komunalnego, które to jest obecnie realizowane przez różne podmioty.  


