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RAPORT ZE SPOTKANIA AUTODIAGNOZUJĄCEGO 

 

Termin:  29.06.2015r. 

Miejsce:  Książnica Karkonoska, Jelenia Góra 

Uczestnicy: W spotkaniu  uczestniczyli   przedstawiciele  jeleniogórskich  organizacji  pozarządowych 

oraz pracownicy UM Jelenia Góra.  

Moderator: Agata Bulicz

Cel  spotkania  autodiagnozującego:  ustalenie  oceny końcowej jakości  współpracy UM Jelenia 

Góra z     lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz ewaluacja działań uczestników w ramach   

projektu. 

Metody pracy: spotkanie warsztatowe: dyskusja, praca własna.

Czas trwania spotkania: 2 h

Przebieg  spotkania: 

1. Wprowadzenie, powitanie, zaprezentowanie celów spotkania.

2. Przypomnienie ocen, jakie wystawiono w trzech płaszczyznach współpracy:

 Płaszczyzna  I-  Współpraca   JST  (jednostek  samorządu  terytorialnego)  i  NGO (organizacji 

pozarządowych) w zakresie tworzenia polityk publicznych.

 Płaszczyzna  II-  Współpraca  JST  (jednostek samorządu terytorialnego)  i  NGO (organizacji 

pozarządowych) w zakresie realizacji zadań publicznych. 

 Płaszczyzna III- infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności

3. Podsumowanie  i  ewaluacja  działań  podejmowanych  przez  uczestników  w  ramach  

projektu.

4. Dyskusja i ostateczne uzgodnienia dotyczące oceny jakości współpracy UM Jelenia Góra 

z NGO. 
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Ad  1.  Ocena  jakości  współpracy  z  wykorzystaniem  narzędzi  Lokalnego  Indeksu  Jakości 

Współpracy

Lokalny Indeks Jakości Współpracy (LIJW) to propozycja pomiaru i oceny jakości współpracy 

pomiędzy  jednostką  samorządu  terytorialnego  (JST)  a  działającymi  na  jej  terenie  organizacjami 

pozarządowymi (NGO). LIJW został opracowany w ramach projektu „Model Współpracy administracji 

publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy” 

jako  prosty  niezbędnik  do  samooceny  i  jest  on  ogólnodostępny  na  stronie  Departamentu  Pożytku 

Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.1 Zaproponowany tok postępowania zakłada, że 

każda  chętna  do  dokonania  pomiaru  i  oceny jakości  współpracy grupa  organizacji  pozarządowych 

i urzędników będzie w stanie przeprowadzić taki pomiar samodzielnie. Co ważniejsze, że taki pomiar 

będzie powtarzany co roku2.

Sposób postępowania zgodny z wytycznymi LIJW zakłada następujące kroki postępowania:

 ustalenie  w gronie urzędników i  organizacjami pozarządowymi,  że wspólnie chcemy ocenić 

współpracę, 

 powołanie ZESPOŁU ROBOCZEGO (5 – 6 osób z grona JST i organizacji pozarządowych, 

zainteresowanych pomiarem jakości współpracy),  który będzie koordynował całym procesem 

oceny,

 zebranie przez zespół roboczy i opracowanie obiektywnych informacji o współpracy (krótka, 

rzeczowa i przejrzysta notatka),

 przeprowadzenie sondażu wśród możliwie licznej grupy lokalnych organizacji pozarządowych 

i opracowania raportu,

1 http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/Model/Produkty/odbior-%20na%20strone/LiJW_Niezbednik.PDF   (6 lutego 
2015 r.)

2 Podczas spotkania uzgodniono, że w Jeleniej Górze taka ocena będzie dokonywana raz na dwa lata.
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 zorganizowanie  spotkania  oceniającego  wzajemną  współpracę  z  udziałem  JST  i  NGO 

z wykorzystaniem narzędzi LIJW (maks. 12 – 15 osób) i opracowanie wyników dyskusji,

 podanie  oceny  do  publicznej  wiadomości  (publikacja  na  stronie  JST,  wysyłka  mailowa  do 

NGO) i zebranie ewentualnych uwag w procesie konsultacji,

 powtarzanie pomiaru każdego roku.

Podkreślić należy, że pomiar ten nie jest badaniem naukowym, ważne jest to, aby w prosty sposób (w 

toku dyskusji) ocenić wzajemne relacje i podać je do publicznej wiadomości.

Zaproponowany sposób postępowania w LIJW to przede wszystkim zorganizowanie spotkania 

oceniającego,  którego  uczestnicy  po  zapoznaniu  się  z  obiektywnymi  danymi  o współpracy  (m.in.: 

liczba  NGO,  liczba  konkursów,  wysokość  środków  finansowych  na  realizację  zadań  zlecanych/ 

powierzanych  itp.,  itd.)  oraz  wynikami  ankiety  z  NGO  mają  wspólnie  uzgodnić,  jak  oceniają 

współpracę organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi i urzędem. Jak widać procedura nie jest 

skomplikowana,  a  pozwala  organizacjom  pozarządowym,  urzędnikom  i  przedstawicielom  władzy 

lokalnej  poznać  wzajemnie  swoje  atuty,  słabe  strony,  oczekiwania  i  potrzeby.  To  zaś  pozwala  na 

wspólne  poszukiwanie  sposobów i  pomysłów na  doskonalenie  współpracy.  Współdziałanie  nie  jest 

rzeczą  prostą,  może  jednak  przynosić  wymierne  korzyści  uczestnikom  współpracy,  wzmacniając 

ich potencjał,  oraz  przede  wszystkim  mieszkańcom.  Aktywnie  i  sprawnie  działające  organizacje 

pozarządowe przyczyniają się bowiem do poprawy jakości życia na danym terenie, skutecznie walczą z 

wykluczeniem społecznym, aktywizują społeczność, uczą wrażliwości, wzmacniają więzi pozarodzinne 

tak ważne w dniu dzisiejszym, budują kapitał społeczny i sieci wzajemnego zaufania. To zdecydowanie 

obniża koszty codziennego życia społeczności.
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Ad. 2 Przypomnienie ocen, jakie wystawiono w trzech płaszczyznach współpracy:

Oceny współpracy jeleniogórskich organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta Jelenia Góra  rezutat 

spotkań diagnozujących, marzec - wrzesień 2014

Płaszczyzna 

współpracy
Ocena Opis ułatwiający ustalenie oceny

  Uzgodnione

oceny

Tworzenie 

polityk 

publicznych

1 – nie 

współpracuje się 

nam dobrze

Nie diagnozujemy wspólnie problemów i potrzeb mieszkańców, nie 

wymieniamy się informacjami, nie współtworzymy/konsultujemy 

istotnych dokumentów, aktów prawa lokalnego, program współpracy to 

fasada. 

3

2 – ocena pośrednia Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki

3 – współpracuje 

się średnio

Czasem współpracujemy ze sobą, ale nieregularnie. Nie wszystkie 

polityki (w tym dokumenty, prawo lokalne itp.) podlegają konsultacjom. 

Programy współpracy, choć istnieją, to nie satysfakcjonują jednej ze 

stron, są sztampowe – nie do końca odzwierciedlają lokalne potrzeby, 

nie zawsze przekładają się na realia.
4 – ocena pośrednia Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki

5 – współpracuje 

się nam bardzo 

dobrze

Wspólnie tworzymy wszystkie ważne polityki i dokumenty, 

konsultujemy je, wymieniamy się informacjami. Programy współpracy 

odzwierciedlają prawdzie relacje między nami i gwarantują ich 

poprawność. 
Realizacja 

zadań 

publicznych
1 – nie 

współpracuje się 

nam dobrze

Samorząd prawie nie organizuje konkursów ani nie zleca organizacjom 

prawie  żadnych  zadań.  Administracja  nie  wspiera  też  organizacji  w 

żaden  inny  sposób,  czy  to  poprzez  udostępnianie  lokali,  czy  innego 

rodzaju  pomocy  pozafinansowej.  Organizacje  nie  uczestniczą  też  w 

ocenie realizacji zadań. Zupełnie nie są zawierane formalne partnerstwa 

dla rozwiązywania wspólnych problemów.

3

(3,5)

2 – ocena pośrednia Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki

3 – współpracuje 

się średnio

Organizowane  są  nieliczne  konkursy  dla  organizacji  pozarządowych, 

zadania  publiczne  są  też  zlecane  w  innych  trybach.  Samorząd 

współpracuje tylko w niektórych dziedzinach, choć mógłby angażować 

organizacje w większym zakresie. Sporadycznie udzielane jest wsparcie 

majątkowe  (np.  udostępnianie  pomieszczeń  itp.).  Samorząd  unika 

angażowania  organizacji  w  ocenę  zadań,  sporadycznie  zdarza  się 

zawiązywanie partnerstw dla rozwiązania wspólnych problemów.
4 – ocena pośrednia Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki
5 – współpracuje 

się nam bardzo 

dobrze

Samorząd  regularnie  prowadzi  konkursy  dla  organizacji 

pozarządowych, zleca też zadania publiczne w inny sposób. Co więcej, 

organizacje  realizują  zadania  w  bardzo  różnych  obszarach.  W  co 

najmniej  kilku  z  nich  istnieje  stabilna  współpraca,  zawiązywane  są 
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formalne  partnerstwa  w  różnych  sprawach.  Organizacje 

współuczestniczą w ocenie realizacji zadań publicznych

Rozwijanie 

infrastruktur

y współpracy

1 – nie 

współpracuje się 

nam dobrze

Organizacje w zasadzie nie mają szans uzyskać pomocy od samorządu – 

lokalu,  porad,  konsultacji.  Nie  istnieją  żadne  instrumenty  wspierania 

pozarządowej  infrastruktury  (np.  fundusz  pożyczkowy  czy  centrum 

wspierania organizacji itp.). Nie istnieje baza lokalnych organizacji.

3

2 – ocena pośrednia Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki

3 – współpracuje 

się średnio

Samorząd  udziela  pewnego  wsparcia  miejscowym  organizacjom. 

Urzędnicy  od  czasu  do  czasu  organizują  szkolenia  i  udzielają 

organizacjom  porady.  Istnieje  gremium/zespół,  który  można  określić 

jako lokalna rada działalności pożytku publicznego, nie pracuje on (ona) 

jednak zbyt intensywnie. Tylko niektóre organizacje mają realną szanse 

skorzystać  z  innych  form  wsparcia  –  lokali,  sal  konferencyjnych, 

promocji swoich działań poprzez media samorządowe itp.
4 – ocena pośrednia Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki

5 – współpracuje 

się nam bardzo 

dobrze

Samorząd inwestuje w rozwój organizacji na swoim terenie. Organizuje 

dla  nich  szkolenia,  udziela  wsparcia  merytorycznego  (np.  porad 

prawnych),  pomaga  w  organizacji  konferencji,  przedstawiciele 

administracji  uczestniczą  w  spotkaniach  środowisk  pozarządowych. 

Organizacje  mogą  liczyć  na  pomoc,  gdy  chcą  rozszerzyć  swoją 

działalność, współpracować z innymi samorządami. Intensywnie działa 

lokalna rada pożytku publicznego/zespoły/fora konsultacyjne itp. 

Płaszczyzna 
współpracy

Czy w NASZYM samorządzie istnieje tego typu rozwiązanie?
Jeśli dane 

rozwiązanie 
występuje, wpisz „X”

Tworzenie 
polityk 

publicznych

Samorząd dysponuje danymi nt. bezrobocia, warunków mieszkaniowych, 
aktywności obywatelskiej na swoim terenie.

X

Istnieje wspólny samorządowo/pozarządowy zespół ds. diagnozowania 
problemów lokalnych.

Samorząd dysponuje aktualną bazą teleadresową organizacji działających na 
swoim terenie.

X
(tak sobie aktualną)

Na stronach internetowych samorządu istnieje miejsce, w którym organizacje 
mogą zamieszczać informacje.

X

Samorząd i organizacje wspólnie, w ramach regularnych spotkań ustalają 
najważniejsze kierunki polityki lokalnej, omawiając przy tym również 
kwestie finansowe.

Istnieje jawny, spisany sposób postępowania/procedura tworzenia strategii, 
programów, planów, pozwalający organizacjom na zgłaszanie własnych 
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projektów uchwał, a tym samym na wpływanie na kształt polityk 
publicznych.

Większość organizacji aktywnie uczestniczy w konsultacjach planów, strategii, 
programów opisujących miejscowe polityki publiczne.

Większość planów, strategii i programów jest konsultowana z organizacjami 
pozarządowymi.

Formalnie jest, 
jednak większość 

NGO w konsultacjach 
nie uczestniczy

Kształt dokumentów, uchwał opisujących lokalne polityki podlega 
konsultacjom co najmniej dwojakiego rodzaju (np. konsultacjom 
pisemnym i wysłuchaniu).

Wyniki tych konsultacji są publikowane wraz z uzasadnieniem 
przyjętych/odrzuconych propozycji i uwag.

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

X

Tworząc polityki publiczne, organizacje współpracują z samorządem w ramach 
zespołów problemowych, rad, forów, komisji konkursowych, komitetów 
sterujących itp.

Plany, strategie, programy są opracowywane tak, żeby była możliwa ich 
ewaluacja według wcześniej przyjętych wskaźników. Organizacje 
uczestniczą w ewaluacji planów, strategii i programów.

Tak/ Nie
(zdania są podzielone)

Organizacje i samorząd monitorują realizację planów, strategii, programów.
Samorząd upowszechnia wyniki ewaluacji realizowanych przez siebie 

lokalnych polityk publicznych.

Realizacja 

zadań 

publicznych

Organizacje pozarządowe wykonują powierzane im zadania publiczne według 
ustalonych standardów.

X

Podpisywane są wieloletnie umowy na realizację zadań publicznych przez 
organizacje.

X

(mało jest takich 

umów)
Program współpracy określa, które zadania publiczne są zlecane organizacjom 

w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a 
które w innych trybach (np. zamówień publicznych).

Istnieją jawne, spisane zasady organizacji konkursów, precyzujące m.in. 
zasady wyboru komisji konkursowych, warunki składania wspólnych ofert 
przez organizacje, czy kryteria wyboru ofert.

Samorząd umożliwia organizacjom korzystanie z majątku komunalnego, 
publicznej infrastruktury, pomocy jednostek organizacyjnych samorządu. 
Obowiązują w tym zakresie przejrzyste procedury.

X

(nie ma przejrzystych 

procedur)
Samorząd udziela organizacjom wsparcia merytorycznego (udziela informacji, 

szkoli, doradza) w zakresie realizacji zadań publicznych (np. ich 
rozliczania). 

Tak/ Nie

(zdania są podzielone)

Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne promują ich rezultaty 

we współpracy z samorządem (np. strona www, patronaty). 
Realizując zadania publiczne, organizacje współpracują z samorządem w 
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ramach zespołów problemowych, rad, forów, komitetów sterujących itp.
W samorządzie istnieje procedura zawierania partnerstw w celu realizacji 

zadań publicznych i jest zawarta w programie współpracy.
Istnieją ogólnodostępne reguły realizacji zadań w trybie inicjatywy lokalnej. X

Rozwijanie 

infrastruktury 

współpracy

W programie współpracy z organizacjami jest zadanie przewidujące działania na rzecz 
rozwoju organizacji i inicjatyw obywatelskich poprzez szkolenia, doradztwo i 
animacje.

X

Istnieje co najmniej jedno z rozwiązań stanowiących instytucjonalne wsparcie 
organizacji – możliwość udzielania pożyczek/gwarancji organizacjom lub fundusz 
wkładu własnego, centrum organizacji pozarządowych.

(Dom 7 Marzeń – 

poczatek działań)
W samorządzie jest osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, np. pełnomocnik ds. organizacji współpracy z organizacjami.
X

Samorząd wspiera rozwój wolontariatu i inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez 
mieszkańców.

Samorząd wspiera i uczestniczy przynajmniej raz w roku w plenarnym spotkaniu 
miejscowych organizacji.

Istnieje lokalna federacja, sieć, związek lokalnych organizacji pozarządowych (lub 
oddział większej sieciowej organizacji).

Samorząd i organizacje wspólnie promują swoje działania w ramach lokalnych wydarzeń 
(np. festynów). 

X

Istnieje dokument określający politykę samorządu w zakresie tworzenia i działania 
partnerstw lokalnych z udziałem organizacji pozarządowych.

Między organizacjami a samorządem istnieje formalnie zawiązane partnerstwo. X

Ad  3.  Podsumowanie  i  ewaluacja  działań  podejmowanych  przez  uczestników  w  ramach  

projektu – wypracowany materiał przez Uczestników spotkania:

1. PRZEBIEG PROJEKTU

Co zachować, co się sprawdziło, dobra rada?

− płaszczyzna  kontaktów i poznania się,  

identyfikowanie problemów,

− idea wspólnego działania/ realizacji  

projektu,

− utrzymać taki rodzaj spotkań,

Co się nie sprawdziło, co zmienić?

− frekwencja,  w  tym  szczególnie  brak  

przedstawicieli organizacji parasolowych,

− duża rotacja uczestników,
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− spotkania umożliwiły poznanie  

funkcjonowania NGO oraz urzędu i jego  

poszczególnych wydziałów,

− wspólne spotkania JST i NGO,

− atmosfera współpracy partnerów,

− zachować kontakty chociaż raz na kwartał  

lub półrocze,

− sprawdziła się możliwość spotkań JST i  

NGO,

− zespół realizatorów projektu,

− możliwość oceny współpracy,

− szkolenie z modelu współpracy JST i NGO,

− metoda warsztatowa spotkań, dobra rada:  

wykorzystać tę metodę w bezpośrednich  

konsultacjach i spotkaniach stron (JST i  

NGO)

− uczestnictwo wileu podmiotów w projekcie  

nieregularne,

− zapał  uczestników  nie  utrzymał  się  przez  

cały czas trwania projektu,

− nie sprawdziło się – zadania warsztatowe w  

godzinach popołudniowych to fikcja – mała  

liczba uczestników,

− zaangażowanie i  udział  uczestników – nie  

wszystkie  osoby,  które  były  na  początku  

postanowiły wytrwać do końca,

− za  mała  świadomość  korelacji  działań  w  

projekcie i wpływu na codzienne życie (na  

polepszanie życia mieszkańców),

− za mała, zbyt mało skuteczna popularyzacja  

wyników projektu (raportu, wniosków itp.),

− spotkania były zbyt często na ten sam temat,

− zbyt duża liczba spotkań,

− przydałaby  się  szersza  reprezentacja  JST,  

tzn.  nie  tylko  osoby  z  wydziału  dialogu 

społecznego.

2. DZIAŁANIA/ ROLA NGO W PROJEKCIE

Co zachować, co się sprawdziło, dobra rada? Co się nie sprawdziło, co zmienić?

− nie  sprawdziła  się  współpraca  między  
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− organizowanie targów NGO,

− szkolenia,

− wymiana doświadczeń między NGO,

− integracja, początek procesu,  

samoidentyfikacja mocnych i słabych stron  

środowiska NGO,

− przedstawiciele JST poznali stanowisko 

NGO,

− chęć dokonania zmiany na lepsze po stronie  

NGO,

− atmosfera,

− aktywność stałych uczestników, dobra rada:  

zwiększyć motywację do udziału  

przedstawicieli NGO w projekcie np.  

poprzez wprowadzanie elementów z zakresu  

finckjonowania NGO,

− maksymalnie angażować organizacje,

− pewna integracja,

− spotkania i wzajemny dialog to podstawa 

dobrych relacji również w samym gronie  

NGO.

organizacjami ,

− małe  motywowanie  NGO  do  udziału  w  

projekcie,

− upowszechnianie informacji o działaniach,

− NGO nie mają wiedzy/ mają małą wiedzę o  

prawnych  aspektach  działań  NGO  oraz  

współpracy obu stron,

− niska frekwencja,

− nie wszystkie organizacje zaangażowały się  

w projekt,

− aktywność NGO,

− bardzo  wąska  grupa  stałych  uczestników  

projektu  ze  strony  NGO,  mała  

reprezentatywność środowiska NGO,

− mała  chęć  uczestnictwa  w  całym  życiu  

„miasta”,  brak  chęci  patrzenia  na  całość  

problemu  –  skupienie  się  na  „swoich”  

problemach.

3. DZIAŁANIA/ ROLA JST W PROJEKCIE

Co zachować, co się sprawdziło, dobra rada?

− JST poznaje potencjał lokalnych NGO'sów,

− dalsza chęć udziału w takich projektach/  

przedsięwzięciach,

Co się nie sprawdziło, co zmienić?

− zbyt duża zmiennośc uczestników ze strony  

JST,  mało  aktywna  rola  w  warsztatach  

wypracowujących   jeleniogórski  model  
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− JST nie jest złe, dali się poznać,

− JST miało okazję usłyszeć, jak wyglądają  

kontakty z punktu widzenia NGO,

− możliwość kontaktu z osobami 

odpowiedzialnymi za współpracę,

− tłumaczenie zasad funkcjonowania  

wydziałów w urzędzie (struktury  

organizacyjnej), problemów JST i NGO,

− kontakty osobiste, bezpośrednie na 

spotkaniach NGO z JST,

− zachować stały udział przedstawiciela  

samorządu terytorialnego.

współpracy,

− rozszerzyć udział przedstawicieli JST w tego  

typu projektach,

− brak mocy sprawczej do zminy przepisów,

− małe motywowanie ze strony JST,

− trudno ocenić,

− godziny  spotkań,  trudno  je  dobrać  do  

oczekiwań JST i NGO.
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5. NAJLEPSZA PRAKTYKA, KTÓRĄ POLECIŁ(A)BYM W PROCESIE POPRAWY  

WSPÓŁPRACY JST Z NGO

- targi NGO i JST (8 wskazań) organizowane współnie,

- osobisty kontakt  z przedstawicielami NGO,

- wspólne działanie, tworzenie partnerstw,

- szkolenia i warsztaty,

- wspólne działania.

6. NAJWIĘKSZE ZASKOCZENIE, ZDZIWIENIE W PROJEKCIE

- bardzo szeroki zakres współpracy do opracowania,

- liczba aktywnych Ngo w projekcie,

- za mało uczestnictwa NGO na zajęciach, w ocenie powinno napisać się: incydentalne kontakty

- targi NGO,

- bariera mentalna po stronie JST,

- pozytywnie: autorski udział przedstawicieli NGO w opracowaniu i redakcji  Diagnozy współpracy NGO  

i JST w Jeleniej Góry,

negatywne zdziwienie: brak w tym Zespole przedstawicieli JST.

Ad. 4. Dyskusja i ostateczne uzgodnienia dotyczące oceny jakości współpracy UM Jelenia Góra z NGO. 

Uczestnicy spotkania autodiagnozującego uzgodnili wspólnie, że podtrzymują wypracowane 

i u z g o d n i o n e podczas spotkań diagnozujących oceny. Ustalili również, że ocenę jakości współpracy 

powinno się przeprowadzać raz na dwa lata, biorąc pod uwagę:

1) liczbę  organizacji  pozarządowych  działających  na  terenie  Jeleniej  Góry,  przeprowadzenie  oceny 

własnymi  siłami  jest  dużym  wysiłkiem  i  zbyt  krótkie  odstępy  czasu  pomiędzy  pomiarami  niosą  ryzyko 

zniechęcenia do ich dokonywania,

2) taka ocena wymaga rzetelnej dyskusji o wszelkich formach współpracy,
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3) powinna też pozwolić na ustalenie priorytetów i działań podnoszących jakośc współpracy, rok to zbyt 

mało na zobaczenie rezultatów wprowadzonych modyfikacji.

Lista spraw priorytetowych została zachowana i prezentuje ją poniższa tabela.

PRIORYTETY ATUTY BARIERY REKOMENDACJE 
1. Wzajemne 
informowanie się 
o planach 

(budowanie 
zaufania i kultury 
współpracy)

3. Każdy może się włączyć
4. Uczymy  się  wymiany 

doświadczeń 
5. Kalendarz imprez 
6. Grupy docelowe 
7. Integracja wokół zadań 
8. Eliminacja  przejawów 

konkurencji 
9. Świadomość  działań 

drugiej strony
10. Współpraca NGO i JST 

11. Brak  jednej  platformy 
aktywności 

12. Nadmiar informacji 
13. Obawa  przed 

przejmowaniem 
pomysłów 

14. Brak  przepływu 
informacji JST- NGO 

15. Usprawnienie  powiadamiania 
NGO (z dużym wyprzedzeniem, 
co najmniej na 2 tygodnie przed 
wydarzeniem/  spotkaniem,  w 
sytuacjach  wyjątkowych 
informacja  powinna  być 
przekazywana niezwłocznie)

16. Zapraszanie  na  spotkania  dot. 
planów, zamierzeń i strategii, 

17. Zaktualizowanie  bazy  NGO 
przez same NGO 

18. Poinformowanie  o  możliwości 
zamieszczania  informacji  o 
swoich  działaniach  na  stronie 
UM  JG  oraz  w  jednostkach 
organizacyjnych  miasta  np. 
wyświetlacz  w  Książnicy 
Karkonoskiej

19. Podział  zakładek  na  obszary 
działania na stronie JST  → do 
omówienia  w  grupach 
tematycznych 

20. Wyszukiwarka  organizacji/ 
imprez

21. Docenienie  wzajemnej 
współpracy  projektowej  i 
partnerskiej  NGO  przez 
prezentacje  i  publikację  takich 
przykładów  współpracy  na 
stronie  UMJG  i  dobrych 
efektów tej współpracy 

22. Ustalenie  kanałów  przepływu 
informacji  → do omówienia w 
grupach tematycznych 

Do przemyślenia: promocja Trzeciego Sektora w Jeleniej Górze, informowanie mieszkańców o ofercie NGO 
skierowanej do społeczności lokalnej, informacje w mediach, pokazywanie istotnej roli funkcjonowania Ngo w 
mieście, na jego rzecz i na rzecz mieszkańców, Instytucja Rzecznika jeleniogórskich NGO'sów?

2.  Uczestnictwo 
NGO  w  ocenie 
realizacji  polityk i 

Chęć uczestnictwa 
Badanie  stanu  potrzeb  seniorów 

X’2013 

Brak uczestnictwa 
Pozorność 
Brak zainteresowania 

Zachęta  do  uczestnictwa
i pogłębianie świadomości 

Zapraszanie NGO do udziału w procesie 

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 projektuPartner projektuLider projektu

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

 

PRIORYTETY ATUTY BARIERY REKOMENDACJE 
programów Motywator urzędników 

Kontrola społeczna 
Czas oceny  realizacji  programów, 

strategii i polityk lokalnych
wzajemna  edukacja  (JST

i  NGO)  o  roli  ewaluacji  i 
monitoringu  w  realizacji  polityk 
publicznych

Pogłębianie  zaufania  
i nawiązanie współpracy 

Pokazywanie dobrych praktyk 
Optymalizowanie czasu  składnia uwag , 

uwzględnianie  i  dostosowywanie 
ram czasowych do sytuacji

3. Partnerstwo 
lokalne 

 Siła  przebicia  we 
wspólnym działaniu

 Konflikt liderów 
 Brak kompromisów 
 Cykliczność  (brak 

działań 
długofalowych) 

 Dążenie  do  zawarcia 
kompromisów 

 Praca nad poprawą stosunków/ 
wzajemnych  relacji  UMJG
i NGO 

 Utworzenie  kalendarza  działań 
(przetestowanie  kalendarza 
Google)

 Szacunek  dla  wszystkich 
partnerów 

 Włącznie  przedstawicieli  NGO 
i  środowisk  naukowych  do 
diagnozowania  lokalnych 
problemów

4. Współpraca 
JST i NGO przy 
diagnozowaniu 
lokalnych 
problemów i 
wyzwań 

 W ograniczonym stopniu 
współpraca  przy 
tworzeniu  strategii 
rozwoju  i  programu 
współpracy

 Możliwość  włączenia 
środowisk naukowych do 
współpracy  przy 
diagnozowaniu lokalnych 
problemów  

 Małe  zaangażowanie 
NGO i JST 

 Brak  zainteresowania 
współpracą  przy 
diagnozowaniu 
problemów 

 Partykularyzm 
środowiskowy 

 Włącznie  przedstawicieli  NGO 
i  środowisk  naukowych  do 
diagnozowania  lokalnych 
problemów

 Tworzenie sieci  współpracy na 
płaszczyźnie  merytorycznej 
pomiędzy NGO,  środowiskami 
naukowymi  i  biznesem (węzły 
badawcze)

5. Realizacja 
zadań publicznych 
z wykorzystaniem 
form 
niefinansowych 

 Dzięki  współpracy 
możliwość 
wykorzystania np. lokalu, 
nagłośnienia  itp.  (od 
miasta) 

 Patronat
 Udzielanie  porad 

(tworzenie  NGO, 
rozliczanie) 

 Istnienie  Rady  Pożytku 
Publicznego 

 Mało  projektów 
partnerskich  NGO- 
JST 

 Jawny  terminarz  i  procedury 
przyznawania  lokali  i  sprzętu 
dla NGO przez UMJG 

 Podanie  uzasadnienia 
przyznania 

 Ustalenie  jasnych  kryteriów 
stosowanych dla wszystkich, 

 Udostępnianie oceny wniosków 
do  wglądu  organizacji 
aplikujących

 Promowanie  współpracy 
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PRIORYTETY ATUTY BARIERY REKOMENDACJE 

 Promocja  poprzez 
www.jeleniagora.pl 
działań NGO 

organizacji 
 Usprawnienie  funkcjonowania 

RDPP  (wypracowanie 
regulaminy, wyznaczenie celów 
działania,  usprawnienie 
komunikacji pomiędzy RDPP a 
jeleniogórskimi NGO)

 Modernizacja  systemu 
finansowania  i  przyznawania 
środków 

 Zapewnienie  bezpłatnej 
komunikacji  w  czasie  trwania 
imprez  dla  NGO,  które  są 
organizatorami

 Udostępnianie  przez  szkoły 
bezpłatnie  sal  komputerowych, 
świetlic dla NGO

 Utworzenie  centrum 
wolontariatu. 

6. System 
wspierania 
inicjatyw 
obywatelskich i 
organizacji 
pozarządowych 

 Wydział  Dilaogu 
Społecznego 

 Pracownicy 
 Dom „7” 
 Kompetencje 

Urzędników
 Chęć współpracy 

 Brak poczucia wpływu 
 Brak  upowszechniania 

wiedzy  o  systemie 
wspierania  inicjatyw 
obywatelskich 

 Stereotypy  i 
uprzedzenia 

 Sympatie  i  antypatie 
(system  nie  jest 
obiektywny) 

 Organizacja tygodnia NGO 
 Organizacja  Targów  NGO 

Organizacja  szkoleń  i 
warsztatów 

 Organizacja grup roboczych 

7. Realizacja 
zadań publicznych 
z wykorzystaniem 
form finansowych 

 Mamy konkursy 
 Pomoc  w  rozliczeniu 

przez UMJG 
 Możliwość  współpracy 

nad oceną 
 Jest  budżet 

partycypacyjny 

 Mało  przejrzyste 
kryteria oceny 

 Brak  polityki 
długofalowej 
(wieloletniej) 

 Niejasna ocena 
 Jawność oceniania 
 Brak  wyników  oceny 

(opisu) 
 Zniechęcenie 
 Brak  ogólnych  zasad 

organizacji  i  oceny 
konkursów  (pomiędzy 
wydziałami) 

 Brak  procedury 
odwoławczej 

 Brak  funduszy  na 

 Wspólne  (JST  i  NGO) 
wypracowanie  kryteriów 
konkursowych  oraz  procedur 
konkursowych

 promowanie  konsolidacji  i 
partnerstw NGO, przyznawanie 
w  konkursach  dodatkowych 
punktów za realizację zadań w 
partnerstwie

 Uzasadnienie  wyboru  ofert  – 
edukacja  dla  startujących  w 
konkursach  NGO,  wiedza  co 
zrobić następnym razem lepiej

 przemyślenie  konkursów  na 
wkłady własne
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