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1. Wstęp  

 W ramach projektu „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych w Jeleniej Górze” zaplanowano cztery spotkania konsultacyjne przy użyciu aktywnych 
narzędzi. Głównym zadaniem spotkań było zebranie uwag do dokumentów: Projekt  „Programu 
współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności 
pożytku publicznego na 2015 rok”, Projekt  „Raportu Z Diagnozy Stanu Współpracy Jednostek 
Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych w Jeleniej Górze” oraz Projektu Dokumentu 
Pn. Procedury i Standardy Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych W Jeleniej 
Górze. Podczas pierwszego spotkania zostały zaprezentowane możliwe metody pracy podczas spotkań 
konsultacyjnych: Buza mózgów, Rybi szkielet, Metaplan, Kula śnieżna, World Cafe oraz Open Space. 
Uczestnicy spotkań zarekomendowali World Cafe jako metodę najdogodniejszą.  

 
2. Opis metody pracy   
 Wszystkie spotkania zostały poprowadzone metodą World Cafe, jedną z najpopularniejszych 
metod prowadzenia spotkań. World cafe to warsztatowa metoda wypracowywania pomysłów            i 
rozwiązań, którą można stosować w różnych sytuacjach, m. in. do konsultowania lub zebrania opinii w 
danej grupie osób. Daje ona możliwość zaangażowania się wszystkich uczestników w spotkanie, 
dyskutowania, wymiany spostrzeżeń, pomysłów i  rozwiązań.  World cafe można stosować na etapie 
diagnozy/rozpoznania sytuacji lub jako metodę konsultacji. Pozwala na włączenie w dyskusję dużej 
liczby osób oraz umożliwienie każdemu aktywnego udziału oraz zaproponowania tematu, na jaki 
chciałby rozmawiać. Wnioski i pomysły wypracowane w trakcie world cafe wymagają dalszej pracy – 
ukonkretnienia, priorytetyzacji (wyboru tego, co najistotniejsze) i przeformułowania na plan działań. 
Praca ta metodą składa się z następujących etapów.  
 
Etap  1 – identyfikacja tematów 
Wszystkie osoby w grupie mogą proponować tematy do rozmów w podanym przez prowadzących 
obszarze tematycznym (np. w obszarze – co zmienić w naszej szkole możliwe tematy to np. wygląd 
klas, palenie papierosów, dyscyplina, itp.). Tematy zapisujemy i przyklejamy w widocznym miejscu. 
Jeśli jest ich dużo można głosować na te, które wydają się wszystkim uczestnikom najciekawsze. 
 
Etap 2 – podział tematów 
Następnie każdy temat przyporządkowujemy do miejsca i sesji, np.: 
Obszar: Czym powinien zajmować się samorząd uczniowski w naszej szkole? 

  Stolik 1 Stolik 2 Stolik 3 

Sesja 1 – 10:00 – 10:20 
Jak dobrze chronić 
prawa ucznia? 

Organizacja dyskotek Wyjścia i zielone szkoły 
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Sesja 2 – 10:20 – 10:40 Gazetka szkolna Strona internetowa Temat 6 

Sesja 3 – 10:40 – 11:00 Temat 7 Temat 8 Temat 9 

Każdy temat może być opracowywany w innym miejscu sali, lub jeżeli uczestników jest wielu – w 
różnych salach. Każdemu tematowi przyporządkowany jest moderator, którego rolą jest zapisywanie 
wniosków z dyskusji. 
 
Etap 3 – praca przy stolikach 
Moderator zostaje przy swoim temacie przez cały czas trwania sesji. Wszyscy pozostali uczestnicy 
mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy wszystkimi stolikami/salami tak, żeby uczestniczyć w 
interesujących ich dyskusjach. Nie ma obowiązku zmiany stolika, ani uczestniczenia we wszystkich 
dyskusjach. Prowadzący cały proces informuje uczestników o upływającym czasie i nowej sesji. 
 
Etap 4 – podsumowanie 
Po zakończeniu wszystkich sesji (lub po zakończeniu każdej po kolei) wszyscy uczestnicy ponownie się 
wspólnie spotykają, moderatorzy prezentują zapisane przez siebie wnioski z każdej dyskusji. 
 
Etap 5 – analiza i działanie 
Ostatnim etapem jest przeanalizowanie wypracowanych przez grupy wniosków i pomysłów oraz 
zebranie ich w formie, która umożliwia dalsza pracę nad nimi, być może również opublikowanie ich na 
stronie www lub fb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Spotkanie 1 
Termin:  20.09.2014r.  
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Miejsce: Hotel Fenix ul. 1 Maja 88, 58-500 Jelenia Góra  
Uczestnicy: W spotkaniu uczestniczyło 15  przedstawicieli: jeleniogórskich NGO, pracowników UM 
Jelenia Góra, przedstawicieli instytucji publicznych oraz członków grupy roboczej.   
Cel spotkania:  zebranie uwag do programu współpracy na 2015 rok.  
Metody pracy: aktywne: dyskusja, praca w grupach, world cafe.  
Przebieg  spotkania:  

1. Przywitanie uczestników.  
2. Określenie zasad.  
3. Przedstawienie world cafe jako metody pracy.  
4. Praca w grupach warsztatowych.  
5. Zebranie uwag do Programu współpracy na rok 2015r.  

 
Zebrane uwagi:  

 

Obecny zapis w 
projekcie „Programu 
współpracy Miasta 

Jelenia Góra z 
organizacjami 

pozarządowymi  
i innymi podmiotami 
działalności pożytku 
publicznego na 2015 

rok” 

Uwagi do obecnego zapisu, 
nowe brzmienie zapisu  

lub propozycje 
dodatkowych zapisów 

Uzasadnienie zmian 

1. 
 
 
 
 
 

II. 2.1) Umacnianie w 
świadomości 
społecznej poczucia 
odpowiedzialności za 
rodzinę i wspólnotę 
lokalną oraz jej 
tradycje; 
 
II. 2.10) Promocja i 
organizacja 
wolontariatu 
 Poprzez wspieranie 
działań mających na 
celu krzewienie idei 
wolontariatu. 
 

Nowe brzmienie zapisu: 
Zwiększanie świadomości 
społecznej w zakresie 
odpowiedzialności za 
rodzinę i wspólnotę lokalną 
oraz jej tradycje;  
 
Uzupełnić punkt 10) 
1.„z uwzględnieniem szkół” 
2. wprowadzić system 
zachęt do wprowadzania i 
organizacji wolontariatu 
 
 
Utworzyć nowy punkt 12) 
Pomoc osobom zagrożonym 

Możemy wykazać się 
mierzalnością np. liczba spotkań.  
 
 
 
 
 
Młodzież uzyska instrument, 
często praktyczny, do przyszłych 
zawodowych działań 
 
 
 
 
Problem zbyt często pomijany 
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II. 2 Cele szczegółowe 
 
 
 
 
 
III. Zasady 
współpracy. 

wykluczeniem społecznym 
(samotne matki, samotni 
ojcowie, rodziny zastępcze) 
 
Utworzyć nowy punkt 7)  
Sprawna komunikacja 
*określić obowiązki 
Samorządu i NGO, aby 
komunikacja była 
efektywna 

 
 
 
 
Najczęściej pojawiającym się 
problemem omawianym na 
spotkaniach są problemy natury 
komunikacyjnej (za dużo 
informacji, informacje 
nieczytelne, informacja nie 
dotarła na czas).  

2. IV. Zakres 
przedmiotowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 6. Konsultowanie 
projektów aktów 
prawa miejscowego w 
dziedzinach 
dotyczących 
 
 
 
 
 
 
V. Formy współpracy i 
sposób realizacji 
programu 
 
 
 

Uzupełnić o nowy punkt 7) 
Realizację założeń Białej 
Księgi Wsparcia partycypacji 
publicznej w Polsce” 
Uzupełnić o nowy punkt 8)  
Realizację założeń 
Modelowej współpracy 
administracji publicznej i 
organizacji pozarządowych.  
 
Skreślić: „w dziedzinach 
dotyczących działalności 
strukturowej organizacji” 
 
 
 
 
 
 
 
Nowy punkt 18) 
Organizacja Dni Otwartych- 
akcja cykliczna (dot. 
rozszerzenia inicjatywy 
wspólnego poznawania 
pracy Urzędu i NGO) 
 
Uzupełnić  punkt o zapis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapis pierwotny jest zawężeniem 
umiejętności członków org. 
pozarz. Członkowie, pracownicy i 
wolontariusze organizacji 
pozarządowych posiadają 
pogłębioną wiedzę nie tylko w 
dziedzinach działalności 
statutowej swojej organizacji i 
mogą uczestniczyć w 
konsultacjach pozostałych aktów 
prawa miejscowego.  
 
Realizacja takiego działania 
pozwoli na wzajemne poznanie 
się osób zagazowanych w 
realizację zadań pożytku 
publicznego  ze strony UMJG i 
NGO.  
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V. 2. Współdziałanie 
w pozyskiwaniu przez 
Podmioty Programu 
środków finansowych 
z innych źródeł, a w 
szczególności z 
funduszy 
strukturalnych Unii 
Europejskiej 

(wskazanie) komórki lub 
osoby z UMJG, która udzieli 
pomocy ww pomocy. 

3. VI. Priorytetowe 
zadania publiczne 
1)c)działalność na 
rzecz Podmiotów 
Programu 
2)e)organizowania i 
promowania edukacji 
osób dorosłych, 
zwłaszcza wśród 
seniorów 
2)f)integracji 
środowiska seniorów 
2)i)wspierania 
tworzenia miejsc 
spotkań dzieci i 
młodzieży 
3)g) upowszechnienia 
informacji istotnych 
dla osób 
niepełnosprawnych, 
poprzez prowadzenie 
Punktu Informacji 
2)h) wyrównywanie 
szans edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży z 
rodzin uboższych w 
zakresie równego 
dostępu do edukacji 
 
 

 
 
Uszczegółowić 
 
Konkretne wsparcie 
merytoryczne ze strony 
Urzędu Miasta 
 
Podanie konkretnych 
propozycji 
 
Poprzez np. zakup karnetów 
na zajęcia aktywności 
fizycznej i umysłowej 
Wskazać gdzie ten puknt 
konkretnie ma się 
znajdować  
 
 
 
Uzupełnić 
 
 
 
 
 
Brak konkretnych działań 
Brak instytucji 
odpowiedzialnych za 
realizację działań 

 
 
Zbyt ogólnikowe 
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2) oświaty i edukacji 
3) pomocy społecznej, 
działalności na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 
oraz działalności na 
rzecz integracji 
zawodowej i 
społecznej 
4) rozwiązywania 
problemów 
uzależnień 
 
 
2) oświaty i edukacji 
 
 
 
6) kultury, sportu, 
turystyki i 
krajoznawstwa 
a) wspierania 
inicjatyw 
artystycznych 
mających szczególne 
znaczenie dla kultury, 
Miasta i regionu 
c) wzbogacania oferty 
kulturalnej Miasta 
VI. 2) i) wspierania 
tworzenia miejsc 
spotkań dzieci i 
młodzieży 

Konieczne określenie 
rezultatów i wskaźników 
realizacji zadań 
umożliwiających ocenę 
realizacji programu   
 
Organizowanie wypoczynku 
dzieci i młodzieży w dni 
przerw 
Świątecznych, ferii 
zimowych 
I dni wolnych od zajęć 
szkolnych 
Zwiększenie działań na 
rzecz wychodzenia z 
„wyuczonej 
bezradności” 
wprowadzić program 
pilotażowy  
„street workerów” poprzez  
Animatorów społecznych 
 
Zmiany:  
Uzupełnić pkt. 2) o 
wspieranie działań 
rozbudzających patriotyzm 
- wzmocnienie zapisów pkt. 
VI o tradycję narodową, 
pielęgnowanie polskości 
oraz świadomości 
narodowej, krzewienie 
patriotyzmu 
 
 
 
Rozszerzenia zapisu o 
miejsce spotkań również dla 
dorosłych 
 

 
 
Zwiększenie opieki nad dziećmi, 
rodzice 
mają tylko 1 miesiąc urlopu 
 
 
Zwiększyć nadzór środowiskowy 
 
 
Objęcie dzieci ulicy nadzorem z 
pomocy społecznej 
 
 
 
 
 
 
- zapisy ustawy art. 4.1. p.4) udpp 
- istnieją braki w świadomości 
społecznej w tym zakresie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkursy działają aktywizująco i 
pobudzająco 
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VI. 7)  ochrony 
środowiska 
e) wspierania działań 
na rzecz poprawy 
estetyki i uroku 
Miasta 
 

Konkursy, ich formuła – 
należy rozszerzyć ten punkt 

4. IX. Sposób oceny 
realizacji programu 
Pkt. 1-8 
Pkt. 3 i 5 
 
 
 
 
Pkt. 6 Ocena realizacji 
Programu powinna 
Zawierać m.in. 
 
Pkt. 3 „stwierdzone 
uchybienia” 
 
 
Pkt. 6.  
 
 
Pkt. 3 Stopień 
wykorzystania 
środków 
Pkt. 5 c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pkt. 6 Ocena realizacji 

Zmiana: upublicznić ocenę 
stanu realizacji , ocena ma 
być łatwo dostępna, gdzie 
znaleźć  
Brak punktu odniesienia do 
stwierdzenia uchybień 
(punkty odniesienia 
powinny się znajdować w 
rozdz. VI 
 
Informacje powinny być 
powiązane z działaniami w 
rozdz. VI 
 
Wprowadzić procedurę 
„niwelacji tychże uchybień” 
w tej ocenie realizacji 
 
Wprowadzić kwotowe dane 
o wartości umów 
 
Sprawozdanie półroczne 
dostępne w wersji 
elektronicznej wraz z 
załącznikiem zawierającym 
informacje na temat ilości i 
wysokości udzielonych 
dotacji dla NGO (konkursy i 
małe granty) lub linki do 
zarządzeń (wyniki konkursu) 
 
 

Brak świadomości, gdzie te 
informacje znaleźć 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W kolejnych latach nie będziemy 
popełniać błędów 
 
Dane o liczbie p.a) do c) są zbyt 
ogólne 
 
 
Dla NGO informacje 
globalne/ogólne mówiące o 
stopniu wykorzystania środków 
jest nieczytelne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bardziej transparentnym było by 
zamieszczenie jako załącznik do 
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Programu powinna 
zawierać m.in.: 
e) łączną wysokość 
środków finansowych 
zaangażowanych 
przez Podmioty 
Programu w realizację 
zadań publicznych 

 
Wykreślić słowo „łączną” 

oceny realizacji  Wykazu 
realizowanych zrealizowanych 
projektów wraz z wysokością 
zaangażowanych środków na 
poszczególne projekty.  

5. XI. Tryb powoływania 
i zasady działania 
komisji konkursowych 
do opiniowania ofert 
w otwartych 
konkursach ofert 
3. „w terminie 7 dni” 
 
 
 
 
 
 
4. Prezydent 
powołując Komisję 
konkursową wskazuje 
jej Przewodniczącego 
i 
Wiceprzewodnicząceg
o 
 
5. Posiedzenie Komisji 
konkursowej jest 
ważne, gdy 
uczestniczy w niej co 
najmniej połowa jej 
składu 
 
7. Za udział w 
posiedzeniach Komisji 
konkursowych jej 

 
 
 
 
 
 
Zmienić termin z 7 do 10 
dni 
Wprowadzić zasadę 
utworzenia listy osób z org. 
pozarząd. delegowanych do 
prac w konkursach Miasta 
(lista asesorów/ 
oceniających)  
 
Zmienić zapis tak aby osoby 
wytypowane do komisji 
pomiędzy sobą wybierały 
Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego 
 
Zmiana z „połowa” na 50% 
+ 1 lub w zależności od 
rangi ¾ składu 
 
 
 
Zmiana: członkom komisji 
jest zwracany koszt podróży  
 
 

 
 
 
 
 
 
Zbyt krótki czas od ogłoszenia 
konkursu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W komisjach udział biorą 
częstokroć ludzie nisko uposażeni, 
dla których koszt dojazdu stanowi 
duże obciążenie finansowe.  
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członkom nie 
przysługuje 
wynagrodzenie i 
zwrot kosztów 
podróży. 
 
9. Obsługę 
administracyjno-
biurową oraz 
dokumentację 
związaną z procedurą 
powołania i praca 
Komisji konkursowej 
prowadzi komórka 
organizacyjna 
prowadząca 
postępowanie 
konkursowe 
Pkt. 9 j.w. 
 
 
 

 
 
 
Zmiana: z chwila 
zakończenia prac komisji, 
wszystkie dokumenty i 
wnioski powinny zostać 
upublicznione.   
 
 
 
 
 
 
 
Rozszerzyć: Dokumenty 
Komisji konkursowej do 
wglądu osób 
zainteresowanych.  
 
Dodatkowe punkty: 
Pkt. 10. Prezydent określa 
kryteria oceny wniosków. 
Pkt. 11. Należy ustalić 
jednolite kryteria oceny 
wniosków do wszystkich 
konkursów. 
 

 
Upublicznienie i ułatwienie 
dostępności np. w internecie choć 
nie tylko ponieważ nie każdy w 
dzisiejszych czasach ma dostęp do 
internetu zwiększy 
transparentność.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Uwaga ogólna  1. Dokument powinien 
być uzupełniony 
również o takie 
rozdziały jak: 
Wskaźniki realizacji 
programu; Podział 
zadań, obowiązków, 
odpowiedzialności; 
Analizę SWOT lub 
inne analizy 
wskazujące na 

Określenie wskaźników realizacji 
programu ułatwi ocenę jego 
zrealizowania.  
Podział zadań, obowiązków, 
odpowiedzialności pomiędzy 
UMJG i NGO również ułatwi 
rozliczenie z realizacji programu.  
W dokumencie brakuje przyczyn 
lub źródeł podjęcia zadań do 
realizacji.  



 
 

  

 
 

 

 
   

 „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze”  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Fundacja „Jagniątków” 
ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra, tel./fax (75) 646 02 22 

Miasto Jelenia Góra 
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, tel (75) 75 46 101 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych: 

pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319, 53-661 Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24 Partner projektu Partner projektu Lider projektu 

St
ro

n
a1

1
 

realizację 
wskazanych w 
punkcie VI. 
Priorytetowych 
zadań publicznych.  

 
4. Spotkanie 2 i 3  
Termin:  30.01.2015r i 13.02.2015r.  
Miejsce: Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra  
Uczestnicy: W spotkaniach uczestniczyło 29  przedstawicieli: jeleniogórskich NGO, pracowników UM 
Jelenia Góra, przedstawicieli instytucji publicznych oraz członków grupy roboczej.   
Cel spotkania:  zebranie uwag do Projektu Raportu z diagnozy stanu współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze.  
Metody pracy: aktywne: dyskusja, praca w grupach, world cafe.  
Przebieg  spotkań:  

1. Przywitanie uczestników.  
2. Określenie zasad.  
3. Przedstawienie world cafe jako metody pracy.  
4. Przestawienie Projektu Raportu (…)  
5. Praca w grupach warsztatowych.  
6. Zebranie uwag.  

 

UWAGI DO PROJEKTU RAPORTU Z DIAGNOZY STANU WSPÓŁPRACY 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH W JELENIEJ GÓRZE 

 
Grupa I 

2.2 Organizacje zrzeszające mieszkańców  
- zmiana określenia „ogółem na terenie gminy” na „ogółem na terenie miasta” 
- zmiana zapisu z „zarejestrowano 305 organizacji pozarządowych oraz 43 kluby sportowe” na „ 
zarejestrowano 348 organizacji pozarządowych, w tym 43 kluby sportowe”. 
 
2.9 
- zmiana zapisu z „na terenie gminy” na „na terenie Miasta” 
- konkretnie zmiana gminy na Miasto 
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- biznes, jako sektor – wyłącznie do modelowej współpracy (dodać jako następnego …? ) 
- pozyskiwanie informacji od NGO-sów nt. Współpracy z firmami) 
(współpraca z mediami lokalnymi - Czy jest? Jakie formy?) 
 
- poprawa nazwy JFON: podpunkt 2.9 dopisać Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych 
 
2.1. II struktura podmiotowo-przedmiotowa partnerów współpracy jest wystarczająca ilustracją 

 

Grupa II 

1. Zbyt obszernie opisano tworzenie strategii rozwoju 
 
2. Są również inne strategie, które nie są opisane np. rozwiązywanie problemów społecznych 
 
3. Uszczegółowić dane dot. środków na zadania publiczne ze sprawozdań z 2013 i 2014 – brak 
rozliczenia roku i nie ma jeszcze sprawozdania. 

4. Jeleniogórski Budżet Obywatelski zaktywizował społeczeństwo a informacji w raporcie brak 
(dopisać to w części „wnioski” - z opisem perspektywy rozwoju i oddziaływania JBO ponieważ diagnoza 
obejmowała okres przed stworzeniem JBO) 
 
5. Animacja społeczna – doprecyzowanie – zinstytucjonalizowanie . Wyłowienie przejawów animacji 
społecznej, które są rozproszone po różnych projektach. 
 
6. Głównym celem aktywizacja i integracja. 
(a rozdysponowanie środków z 1.500.00zł - 1.200.00zł na sport) 
 
7. Bardziej wyczerpująca prezentacja form finansowania zadań realizowanych w trybie konkursowym i 
pozakonkursowym – specyfikacja przemawiająca do percepcji odbiorcy społecznego.  

8. Rozbudować część dotyczącą wsparcia informacyjno-promocyjnego w formie punktowe(czego NGO 
mogą oczekiwać od miasta) 

9. Dopisanie pełnych sum (w tabeli i tekście) przeznaczonych przez samorząd na realizację zadań przez 
NGO w 2013r i 2014r. 
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Grupa III 

1. Jakie zachęty by zainteresować strony do współdziałania przy diagnozowaniu np. co może zrobić 
mieszkaniec, obywatel, organizacja, a co urząd? 

2. W ogłaszanych konkursach brakuje wymogu informowania społeczności lokalnej o realizacji zadania 
– np. upowszechniania dobrych praktyk, a nie tylko księgowo. 

3. Szersza informacja i promocja partnerstw lokalnych, które są punktem wyjścia do aktywizacji i 
integracji społecznej 

4. Co oznacza zapis „partykularyzm środowiskowy po stronie ngo”? 

5. Nie ma jasnych kryteriów na co mają być przeznaczone środki finansowe 

6. Dopisanie do analizy SWOT w płaszczyźnie pierwszej atuty o możliwości udziału przedstawiciela 
organizacji społecznej o komisji konkursowej opiniującej oferty 

7. Nieprawda, że nie ma zapisu nt. jawnych procedur przyznawania lokali dla NGO przez JST – trzeba to 
rozpropagować. 

Grupa IV 

1. Konieczność rozszerzenia i doprecyzowania punktu 3.3 w rozdziale VI – „REKOMEDACJE”.  

2. Zapis „eliminacja przejawów konkurencji” jest zbyt ogólny. Punkt należy rozszerzyć o rekomendację:  
- Korzystanie z narzędzia partnerstwa lokalnego wśród różnych form współpracy NGO-sów, JST i innych 
podmiotów. 
- Tworzenie partnerstw lokalnych, problemowych, przedmiotowych i ogólnych w tym także 
trójsektorowych; 
- Organizowanie szkoleń dot. powoływania i funkcjonowania partnerstw lokalnych dla 3 sektorów z 
wykorzystaniem dobrych praktyk 

3. Zapis „dążenie do integracji wokół zadań” wykreślić i zamienić na zapis „wykorzystywanie formy 
partnerstwa lokalnego do integracji międzysektorowej i wewnątrzsektorowej 

4. 2.1 Konieczność dodania:  
informowanie środkami medialnymi o realizacji zadań publicznych przez NGO i OPP i procedury 
kontroli 
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5. 6.1.1  Priorytet 1 Wspólne szkolenia NGO i urzędników 
 
6. Priorytet 3.1  Reorganizacja wymaga wyjaśnienia i przepracowania, RDPP – Wyjaśnienie Z. 
Korzeniewski – trzymanie się ustawy 

7. 6.3.3 Co autor miał na myśli: „Eliminacja przejawów konkurencji”? „Unikanie partykularyzmów 
środowiskowych”? 
 

 
5. Spotkanie 4 
Termin:  25.06.2015r.  
Miejsce: Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra 
Uczestnicy: W spotkaniu uczestniczyło 15  przedstawicieli: jeleniogórskich NGO, pracowników UM 
Jelenia Góra, przedstawicieli instytucji publicznych oraz członków grupy roboczej.   
Cel spotkania diagnozującego:  zebranie uwag do projektu dokumentu pn. Procedury i standardy 
współpracy organizacji pozarządowych i Miasta Jelenia Góra.  
Metody pracy: aktywne: dyskusja, praca w grupach, world cafe.  
Przebieg  spotkania:  

1. Przywitanie uczestników.  
2. Określenie zasad.  
3. Przedstawienie world cafe jako metody pracy.  
4. Przedstawienie dokumentu.  
5. Praca w grupach warsztatowych.  
6. Zebranie uwag.  

 

 

MODELOWA WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH W JELENIEJ GÓRZE 
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PROCEDURY I STANDARDY WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANZIACJI 
POZARZĄDOWYCH W JELENIEJ GÓRZE  

-PROJEKT DOKUMENTU-  

 

 

Jelenia Góra, czerwiec 2015 

 

 

 

1. Standardy ogólne współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.  
a. Powołanie zespołu przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu/ animatora/ animatorów 

odpowiedzialnych za inicjowanie i pogłębianie współpracy wielosektorowej, cyklicznej diagnozy współpracy, 

itp.   

b. Organizacja spotkania wymiany myśli/ doświadczeń/ problemów/ aktualności/ bieżących spraw/ współpracy/  

Jeleniogórskich Organizacji Pozarządowych/ zamiennie przez różne organizacje/.   

c. Systematyczna ocena współpracy MJ i NGO.  

 

 
2. Standardy współpracy w zakresie tworzenia polityk publicznych (Płaszczyzna I- Współpraca jednostek samorządu 
terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych).  

Priorytet 1.1. Współpraca przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań.  

a. Budowa sieci współpracy wielosektorowej pomiędzy NGO, JST, środowiskiem naukowym, biznesem, mediami               
w zakresie diagnozowania lokalnych problemów i wyzwań.  

b. Angażowanie w diagnozę lokalnych problemów i wyzwań sektorów: pozarządowego, naukowego, 
przedsiębiorstw i mediów.  

c. Organizacja wspólnych szkoleń/ spotkań tematycznych przedstawicieli organizacji pozarządowych i 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie diagnozowania lokalnych problemów i wyzwań.  

Priorytet 1.2. Wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działania. 

Komentarz [BS1]: Kto będzie 

odpowiedzialny za koordynację zespołu ds. 

diagnozowania i organizację spotkań? 

Komentarz [BS2]: Jakie będą 
kompetencje tego zespołu i jak będzie on 

powiązany z Radą Działalności Pożytku 

Publicznego? 
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a. Zbudowanie kompleksowej interaktywnej platformy informacyjnej dostępnej dla NGO i JST lub wykorzystanie 
istniejących narzędzi. 

b. Informowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych o spotkaniach dotyczących strategii, planów, 
programów budżetów, inwestycji itp. z wykorzystaniem co najmniej trzech form (ogłodzenie na stronach www, 
poczta elektroniczna, poczta tradycyjna, ogłoszenie w mediach lokalnych, ogłoszenie na tablicach 
informacyjnych).   

c. Angażowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do zespołów tworzących strategie, plany, programy, 
dokumenty planistyczne.  

Priorytet 1.3. Uczestnictwo NGO w ocenie realizacji polityk i programów. 

a. Powoływanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w zespołach odpowiedzialnych za 
tworzenie, realizację i ocenę lokalnych  polityk i programów.  

b. Cykliczne (co 2-4 lata) prowadzenie badań satysfakcji mieszkańców z efektów realizacji polityk publicznych. 
c. Publikowanie ocen realizowanych programów i strategii miasta. 

 

 
  

Komentarz [BS3]: To jest pilne zadanie 

do wykonania przez UMJG. 

Komentarz [BS4]: Na czym polegać ma 

angażowanie? Jak NGO będą angażowane? 

Komentarz [BS5]: Należy określić 
kryteria wyboru tych przedstawicieli. 

Komentarz [BS6]: Należy 

sformalizować uczestnictwo NGO w 
zespołach. Przez sformalizowanie należy 

rozumieć określenie procedur w aktach 

prawa miejscowego. 
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3. Standardy współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych (Płaszczyzna II- Współpraca jednostek samorządu 
terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych).  

Priorytet 2.1. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych. 

a. Umożliwienie organizacjom pozarządowym wnoszenia propozycji tematów konkursów, problemów w celu 
dostosowania ogłaszanych konkursów do rzeczywistych potrzeb.  

b. Kryteria konkursowe są wspólnie wypracowane z przedstawicielami organizacji pozarządowych.  
c. Utworzenie Biuletynu informacyjnego dotyczącego aktualnie ogłaszanych konkursów i przekazanie go mailowo i 

listownie do jeleniogórskich organizacji pozarządowych.  
d. Zawiadomienie wszystkich organizacji z bazy o harmonogramie konkursów lub poszczególnych konkursach oraz 

możliwości uczestnictwa w komisjach konkursowych z wykorzystaniem co najmniej trzech form (ogłodzenie na 
stronach www, poczta elektroniczna, poczta tradycyjna, ogłoszenie w mediach lokalnych, ogłoszenie na 
tablicach informacyjnych).  

e. Organizacja szkoleń/ warsztatów/ spotkań informacyjnych w zakresie aktualnie ogłoszonych konkursów, 
pisania.  

f. Organizacja bezpłatnego doradztwa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego 
w zakresie składania ofert.  

g. Organizacja spotkań informacyjnych w zakresie otwartych konkursów ofert  przed ogłoszeniem poszczególnych 
konkursów lub całym cyklem.  

h. Przygotowanie publikacji dotyczącej ogłaszania otwartych konkursów ofert: „Najczęstsze pytania w zakresie 
otwartych konkursów ofert”, „Jak znaleźć się w komisji konkursowej”, „Jak sprawdzić wyniki”, „Podstawy 
prawne ogłaszania konkursu otwartych ofert” itp.  

i. Prezentacja jeleniogórskich organizacji doradczych na BIP, www.jeleniagora.pl, w informacji każdym ogłoszeniu 
konkursowym. 

j. Organizacja doradztwa w UMJG w okresie ogłaszania konkursów. 
k. Utworzenie funduszu pożyczkowego na wkład własny.  
l. Utworzenie procedury odwoławczej od wyników otwartego konkursu ofert.  
m. Opracowanie standardów realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 
n. Wprowadzenie umów wieloletnich dla zadań, które są niezbędne dla realizacji zaplanowanych programów a 

corocznie realizowane są według tego samego schematu. 
o. Stworzenie katalogu form współpracy finansowych samorządu i organizacji pozarządowych oraz 

przedsiębiorców i mediów 

Priorytet 2.2. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych. 

a. Włączenie organizacji pozarządowych w sieć kontaktów samorządu z mediami, partnerami krajowymi i 
międzynarodowymi. 

b. Stworzenie katalogu form współpracy niefinansowej samorządu i jego jednostek, organizacji pozarządowych 

oraz przedsiębiorców i mediów wraz z zasadami korzystania z nich.  

Priorytet 3.3. Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych  

a. Tworzenie partnerstw projektowych dwu lub wielosektorowych.   
b. Preferencyjne traktowanie projektów partnerskich w procedurach konkursowych.  

 

Komentarz [BS7]: Jest potrzeba 
wypracowania kalendarza (imprez i nie 

tylko) dla NGO. 

Komentarz [BS8]: Powinien zostać 

opracowany „narzędziownik” dla NGO 

(zwłaszcza tych młodych), w którym znajdą 

się najważniejsze informacje z jakimi każda 

nowa organizacja powinna się zapoznać. 

Komentarz [BS9]: Kto ma prowadzić to 

doradztwo? 

Komentarz [BS10]: Kto ma prowadzić 

to doradztwo? 

Komentarz [BS11]: Na jakich zasadach 

ma zostać utworzony fundusz pożyczkowy? 

Komentarz [BS12]: To jest niezgodne 
z prawem! 

Komentarz [BS13]: Jak te standardy 
miałyby wyglądać? 

Komentarz [BS14]: Niejasne – o jaką 
współpracę z przedsiębiorcami i mediami 

chodzi? 

Komentarz [BS15]: Ten termin jest 
niejasny i pejoratywny. Na czym będzie 

polegało to preferencyjne traktowanie? 

http://www.jeleniagora.pl/
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4. Standardy współpracy w zakresie infrastruktury współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności 
(Płaszczyzna III- Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności).   

Priorytet 3.1. System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych. 

a. Stworzenie katalogu form wsparcia instytucjonalnego organizacji pozarządowych przez  samorząd i jego 

jednostki, inne organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców i media wraz z zasadami korzystania z nich.  

b. Wsparcie szkoleniowo doradcze w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich oraz 

animacja organizacji pozarządowych.  

c. Utworzenie funduszy pożyczkowego, gwarancyjnego, wkładów własnych.  

d. Promocja działań organizacji pozarządowych i samorządu wśród mieszkańców.   

e. Wspieranie udziału w regionalnych, krajowych i ponadnarodowych targach. 

f. Stworzenie ośrodka wsparcia organizacji pozarządowych z pełną bazą danych dot. zasobów, oferty, możliwości 

skorzystania z infrastruktury, miejsc gdzie NGO mogą uzyskać pomoc, kalendarza imprez, wydarzeń 

organizowanych przez różne organizacje. 

g. Dostosowanie funkcjonowania Wydziałów UMJG do potrzeb organizacji pozarządowych, w tym m.in.: 

stworzenie miejsca typu open space: właściwej, wydzielonej przestrzeni do rozmowy przedstawicieli NGO i 

Wydziałów; ustalenie godzin dyżurów pracowników Wydziałów w sprawach organizacji pozarządowych lub 

wyznaczenie z pracowników wydziałów „urzędnika pierwszego kontaktu“, który zajmie się udzieleniem 

podstawowych informacji, wskazaniem właściwej procedury i/lub skierowaniem przedstawiciela NGO do 

właściwej JST bądź współpracującej organizacji sieciującej-wspierania NGO w mieście.  

h. Informowanie przez NGO, co zrobiono w ramach środków publicznych, stworzenie bazy aktywności lub 

wykorzystanie istniejących narzędzi. 

Priorytet 3.2. Wspieranie procesów integracji sektora organizacji. 

a. Dofinansowywanie i/lub organizacja wspólnych wyjazdów przedstawicieli sektora pozarządowego na 

ogólnopolskie fora inicjatyw pozarządowych lub inne spotkania tematyczne o podobnym charakterze 

b. Coroczna organizacja Jeleniogórskich Targów  Organizacji Pozarządowych.  

c. Coroczne organizowanie tygodnia organizacji pozarządowych.  

d. Organizacja spotkań tematycznych/ branżowych/ problemowych.  

e. Zorganizowanie co najmniej raz w roku   plenarnego spotkania przedstawicieli samorządu terytorialnego i 
organizacji pozarządowych, które poświęcone będzie wyłącznie działalności organizacji pozarządowych i ich 
współpracy z samorządem terytorialnym.   

Priorytet 3.3. Partnerstwo lokalne. 

c. Promocja partnerstwa lokalnego jako  jednej z form współpracy NGO-sów, JST i innych podmiotów.  

d. Dążenie do zawierania partnerstw lokalnych, problemowych, przedmiotowych i ogólnych w tym także 

wielosektorowych.  

e. Organizowanie szkoleń dot. powoływania i funkcjonowania partnerstw lokalnych.    

Komentarz [BS16]: Należy dopisać 

punkt: wspieranie młodych organizacji. 

Komentarz [BS17]: Należy opracować 

listę zadań publicznych, które co roku są 

realizowane.  

Komentarz [BS18]: Kto ma to robić? 

Organizacje powinny o to zadbać, ale urząd 

powinien stworzyć możliwości promocji. 

Komentarz [BS19]: Takie ośrodki już 
istnieją (RCWiP, Inkubator, Jagniątków). 

Czy punkt nie powinien zostać zmieniony 

na: tworzyć nowe/rozwijać istniejące? 

Komentarz [BS20]: O tym jak środki 

zostały wydane powinien decydować 

dysponent środków. 

Komentarz [BS21]: Należy dopisać 

punkt f: dążenie do integracji NGOs wokół 

realizowanych zadań; upublicznianie 

dobrych praktyk. 

Komentarz [BS22]: Poniższe punkty są 

bardzo ogólnie sformułowane, szczególnie 
pkt c i d. 

Komentarz [BS23]: Należy dopisać 
punkt: dzielenie się doświadczeniem przez 

organizacje o ugruntowanym dorobku z 
nowymi/młodymi organizacjami poprzez 

włączenie do zespołów realizujących 

zadania publiczne. 
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6. Podsumowanie  

Konsultacje projektów dokumentów za pomocą aktywnych narzędzi stało się jedną                         
z podstawowych rekomendacji do zastosowania przez samorząd. Podczas 4 spotkań zebrano 56 uwag 
do trzech projektów dokumentów oraz  15 rekomendacji dotyczących konsultacji społecznych.                   
Z katalogu metod prowadzenia spotkań wybrano we wszystkich przypadkach Word cafe jedną                       
z najbardziej otwartych, a jednocześnie usystematyzowanych metod. Uwagi zebrane podczas spotkań                       
w niektórych przypadkach są zbyt ogólnikowe co w przyszłości powinno być wyeliminowane na rzecz 
konkretnych i precyzyjnych uwag/ rekomendacji. Organizacja spotkań zapewniała możliwość z 
zapoznaniem się z konsultowanym dokumentem a dopiero zebranie uwag. Spotkania organizowane 
były w obiektach dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami umożliwiając przy tym każdemu 
skorzystanie z konsultacji.  
 


