Raport z badañ na temat wspó³pracy samorz¹dów
lokalnych z organizacjami pozarz¹dowymi
w województwie zachodniopomorskim
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10. Gmina Œwieszyno
Data, miejsce i liczba uczestników szkolenia: 28 - 29.01.2013 r., Mielno, 11 osób
Przedmiot prac zespo³u roboczego: projekt Strategii rozwoju Gminy Œwieszyno na lata 2014-2020.
Ostatnia z trzech ogólnych strategii rozwoju wypracowanych w ramach projektu. W odró¿nieniu od dwóch
poprzednich, w tym procesie skorzystano z us³ug firmy zewnêtrznej, a zadaniem zespo³u roboczego by³o
wypracowywanie koncepcji i za³o¿eñ dotycz¹cych planów rozwojowych Gminy oraz monitorowanie postêpu prac

jst

nad redagowaniem treœci dokumentu strategii.

Liczba spotkañ zespo³u: 4 spotkania w okresie marzec - paŸdziernik 2013 r.

4. CO DALEJ?

czyli co bêdzie
po zakoñczeniu
projektu

Dzia³ania, które prowadziliœmy w ramach projektu nie by³y obliczone tylko na
wype³nienie 14 miesiêcy jego realizacji. Zebrane przez nas wiedza
i doœwiadczenie, know-how wypracowany podczas wdra¿ania dzia³añ

projektowych - to wszystko bêdzie wykorzystywane w kolejnych projektach
i przedsiêwziêciach o podobnej tematyce w przysz³oœci.

Samorz¹dy, zarówno

Samorz¹dy, zarówno te które uczestniczy³y w projekcie jak i pozosta³e, mog¹

liczyæ na pomoc i wsparcie ze strony Koszaliñskiego Centrum w inicjowaniu

i prowadzeniu procesów wzmacniania uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu
publicznym.

te które uczestniczy³y
w projekcie jak

i pozosta³e, mog¹ liczyæ
na pomoc i wsparcie

ze strony Koszaliñskiego

Rozwi¹zania wypracowane w trakcie realizacji przedsiêwziêcia mog¹ byæ
szerok¹ podstaw¹ lub tylko okazj¹ do rozpoczêcia dyskusji nad zjawiskiem

partycypacji spo³ecznej w spo³ecznoœciach lokalnych co sprawi, ¿e
partycypacja bêdzie rzeczywiœcie nowym wymiarem i jakoœci¹ w kszta³towaniu
demokracji lokalnej.
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5. I CO Z TEGO WYNIK£O?

czyli jakie efekty
przynios³o
przedsiêwziêcie

Wnioski ogólne:
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10

liczba wypracowanych
dokumentów i rozwi¹zañ
w zakresie lokalnych
polityk publicznych

426

liczba dni realizacji
projektu

163

o
ng
liczba osób, które uczestniczy³y
w szkoleniach i spotkaniach
zespo³ów roboczych

46

liczba spotkañ
zespo³ów roboczych

Projekt w liczbach:

1.000

liczba egzemplarzy
niniejszej publikacji

460

liczba kaw wypitych przez cz³onków
zespo³ów roboczych (wartoœæ
szacunkowa, nie wyliczamy kaw
wypitych podczas spotkañ )

9.600

minut szkoleñ z zakresu
budowania i wzmacniania
wspó³pracy
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12.775
liczba kilometrów
przejechanych przez
animatora w ramach
projektu
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Komentarze samorz¹dów bior¹cych udzia³ w projekcie:

Bazy danych o
organizacjach
pozarz¹dowych

Wspó³praca samorz¹du

z NGOs w praktyce

zaanga¿owanie

trzeci sektor

Wiêkszoœæ samorz¹dów bior¹cych udzia³
w projekcie jednomyœlnie stwierdzi³a,
i¿ najwiêksz¹ wartoœci¹ jest nabycie wiedzy
i umiejêtnoœci wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi i mieszkañcami.
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Komentarze realizatorów:

Koordynatorka projektu, Monika Widocka:

Praca przy projekcie „Partycypacja…” da³a mi mo¿liwoœæ obserwacji, jak poprzez konkretne podejmowane
dzia³ania, samorz¹dy przybli¿aj¹ siê do idei „partycypacji”- faktycznego udzia³u mieszkañców i organizacji
pozarz¹dowych w ¿yciu ich lokalnego samorz¹du.

Przedmiot prac zespo³ów roboczych by³ trudny wspólne tworzenie projektów lokalnych aktów prawnych wymaga
odpowiedniej wiedzy, a tak¿e motywacji by poœwiêciæ odpowiedni¹ iloœæ czasui pracy. Jednak, bez problemu
w ka¿dym z samorz¹dów znaleŸliœmy chêtnych mieszkañców, którzy przez kolejne miesi¹ce wspólnie
z samorz¹dowcami pracowali nad dokumentami. Podczas wizyt na kilku spotkaniach zespo³ów roboczych
dostrzeg³am zaanga¿owanie cz³onków zespo³u i ich poczucie wspó³odpowiedzialnoœci za tworzone dokumenty.
Cz³onków zespo³ów po³¹czy³ wspólny cel mimo, ¿e byli przedstawicielami ró¿nych œrodowisk. Jest to wa¿ne
doœwiadczenie, pokazuj¹ce ¿e aktywnoœæ mieszkañców w tworzeniu lokalnych polityk publicznych jest mo¿liwa.
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Dziêkujê 10 samorz¹dom, za to, ¿e chcia³y skorzystaæ z szansy i wspólnie z KCWIS zawalczyæ o urzeczywistnienie idei
spo³eczeñstwa obywatelskiego na swoim lokalnych gruncie. Mam nadziejê, ¿e samorz¹dy wykorzystaj¹ efekty naszej
wspólnej pracy w swoich przysz³ych dzia³aniach. Dziêkujê wszystkim uczestnikom projektu za aktywnoœæ i chêæ do
dzia³ania na rzecz swojej spo³ecznoœci.

Cieszê siê, ¿e za zgromadzonymi przeze mnie 14 segregatorami dokumentów stoi rzeczywista zmiana, która
przybli¿y³a samorz¹dy do lepszej wspó³pracy z mieszkañcami i organizacjami pozarz¹dowymi.

Animator, £ukasz Cieœliñski:

S
JT

Dla mnie ten projekt by³ niezapomnian¹ szko³¹ partycypacji spo³ecznej. Praca w œrodowiskach lokalnych,
z konkretnymi osobami, zmotywowanymi, posiadaj¹cymi wiedzê, doœwiadczenie i chêæ dzielenia siê nimi z innymi to
wszystko nie tylko zwiêksza³o efektywnoœæ prowadzonych dzia³añ animacyjnych, ale po prostu dawa³o optymizm
i motywacjê do dalszej pracy.

Przez blisko rok kontaktów z tymi samymi osobami zobaczy³em faktyczny wp³yw naszych spotkañ, dyskusji, wymiany
pogl¹dów na ich sposób patrzenia na rzeczywistoœæ. Pojawi³o siê u nich przekonanie o swojej sile, o znaczeniu
partnerskich, zorganizowanych dzia³añ dla osi¹gania za³o¿onych rezultatów. Wzmacnia³a siê równie¿ ich wiara
w pozytywne skutki wk³adanego wysi³ku dla jakoœci i trwa³oœci wypracowywanych rozwi¹zañ.

Wiem jednak, ¿e ³atwo jest zmarnowaæ ca³¹ tê energiê spo³eczn¹ wyzwolon¹ w trakcie dzia³añ projektowych. Mam
g³êbok¹ nadziejê, ¿e samorz¹dy bior¹ce udzia³ w projekcie wykorzystaj¹ okazjê i zgromadzony potencja³ do
lepszego kszta³towania lokalnej rzeczywistoœci, daj¹c wiêksz¹ przestrzeñ do wspó³pracy mieszkañcom
i organizacjom pozarz¹dowym.

Dziêkujê wszystkim, których mia³em okazjê poznaæ w trakcie realizacji projektu, za ich wiedzê, entuzjazm i motywacjê
do wspó³pracy z innymi!
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2.

„W POLSCE TE¯ SIÊ DZIEJE,
CZYLI DOBRE PRAKTYKI
Z INNYCH REJONÓW
KRAJU

1. PODLASKIE

sp³yw do demokracji:
rodzinny sp³yw kajakowy
w ramch inicjatywy
lokalnej

g
o
n

Miejsce jak z marzenia. Ma³e miasteczko na skraju puszczy knyszyñskiej, oplecione dolinami rzek. Miasteczko, które
kusi piêkn¹ przyrod¹, zachwyca bogat¹ tradycj¹, przyci¹ga licznymi atrakcjami kulturalnymi. Supraœl bo o nim
mowa jest kulturaln¹ i turystyczn¹ pere³k¹ Podlasia. To miejsce idealne do aktywnego odpoczynku. Równoczeœnie
to miejsce przyprawione nutk¹ mistyki - z tajemniczym i nabo¿nym miejscem, jakim jest Muzeum Ikon i prawos³awny
Monaster z klasztorem mêskim. A jednak coœ innego sprawi³o, ¿e o tym niewielkim miasteczku s³ychaæ w ca³ym kraju.
To ogromny, artystyczny potencja³ w ludziach. Koncerty, wystawy, warsztaty, spektakle, przez ca³y rok przyci¹gaj¹
do Supraœla mi³oœników sztuki. Du¿a w tym zas³uga Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, jednostki organizacyjnej
urzêdu gminy odpowiadaj¹cej za artystyczne i sportowe wydarzenia.

W ofercie Centrum czegoœ jednak brakuje. Szczególnie odczuwalny jest brak zorganizowanych form aktywnego
wypoczynku rodzinnego. Trochê w tej kwestii ponarzekano, pomarudzono. Na szczêœcie na tym siê nie skoñczy³o.
Grupa mieszkañców wpad³a na pomys³, by wspólnie z samorz¹dem ten brak zagospodarowaæ. By³a potrzeba,
znalaz³o siê te¿ narzêdzie do jej zaspokojenia - inicjatywa lokalna.

Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadañ publicznych przez administracjê samorz¹dow¹ we wspó³pracy
z mieszkañcami (wprowadzona do Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku art. 2

pkt. 4)

Nowa forma realizacji zadnia publicznego - to brzmi tak urzêdowo. Na szczêœcie tylko brzmi. A wiêc czym jest? Na
czym polega? Inicjatywa lokalna to okazja, by mieszkañcy, grupa s¹siadów, czy nieformalne grupy np. ko³o
gospodyñ wiejskich mog³y wspólnie z samorz¹dem zaspokoiæ konkretn¹ potrzebê spo³eczn¹. Pomys³ na realizacjê
takiego przedsiêwziêcia nale¿y opisaæ i z wnioskiem o jego realizacjê wyst¹piæ do organu wykonawczego wójta,
burmistrza, prezydenta. Mieszkañcy mog¹ to zrobiæ sami, jako grupa nieformalna, lub za poœrednictwem lokalnej
organizacji pozarz¹dowej. Wniosek mo¿e dotyczyæ wielu sfer zadañ publicznych: zarówno infrastrukturalnych np.
budowa czy remont dróg, boisk, sieci kanalizacyjnej lub wodoci¹gowej, ale te¿ dzia³alnoœci charytatywnej,
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kulturalnej czy edukacyjnej. Najwa¿niejsze jest to, ¿e w ramach inicjatywy lokalnej mieszkañcy przychodz¹ nie tylko
z pomys³em na realizacjê konkretnego przedsiêwziêcia, ale deklaruj¹ tak¿e wspó³udzia³ w jego realizacji.
W Supraœlu cz³onkami grupy inicjatywnej byli mieszkañcy miasteczka w wiêkszoœci aktywnie dzia³aj¹cy w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Bardzo szybko do pomys³u zapalili siê te¿ pracownicy Centrum Kultury i Rekreacji.
Grupê w pracach wspar³ animator z Oœrodka Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych w Bia³ymstoku. To pierwsza
tego typu inicjatywa w regionie, wiêc pomoc okaza³a siê niezbêdna.
Zobowi¹zanie wnioskodawcy mo¿e polegaæ na œwiadczeniu pracy spo³ecznej, na œwiadczeniach pieniê¿nych lub
rzeczowych art.19e ustawy o po¿ytku
Ale po kolei. Aby zacz¹æ coœ robiæ, trzeba wiedzieæ, co robiæ. St¹d szukanie formy. Wszyscy wiedzieli, ¿e ma byæ
rodzinnie. Pytanie „co konkretnie?” pozostawa³o otwarte. A pomys³ów nie brakowa³o. Na pierwszym spotkaniu przy
kawie pad³o ich wiele, od nart biegowych, poprzez wêdrowanie z aparatem po lesie, a¿ do wspólnego odtañczenia

JT

zumby na pla¿y. Ka¿dy z tych pomys³ów wydawa³ siê dobry i ciekawy. Trudno by³o wybraæ tylko jeden z nich. Zatem
pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej zakoñczy³o siê postanowieniem, ¿e ka¿dy przemyœli, jaki rodzaj wk³adu mo¿e
wnieœæ. Okaza³o siê to dobrym krokiem. W³aœnie analiza mo¿liwoœci wspó³udzia³u w imprezie poszczególnych
cz³onków zdecydowa³a ostatecznie o wyborze formy. Po drugim spotkaniu decyzja by³a ju¿ pewna. Przedmiotem
supraskiej inicjatywy lokalnej mia³a byæ organizacja rodzinnego sp³ywu kajakowego.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e przy realizacji inicjatywy lokalnej samorz¹d nie przekazuje wnioskuj¹cym mieszkañcom (lub
organizacjom) pieniêdzy. Jeœli niezbêdne jest zabezpieczenie wk³adu finansowego, to i tak nie trafia on do
wnioskodawców, tylko wydatkowany jest bezpoœrednio przez organ wykonawczy. Samorz¹d mo¿e równie¿
wspieraæ grupê inicjatywn¹ w inny sposób rzeczowo lub organizacyjnie. I tak by³o równie¿ w przypadku inicjatywy
supraskiej. Przy organizacji, jak zawsze w takich sytuacjach, by³o du¿o pracy. Pomys³owoœci¹ wykazali siê
pracownicy CKiR, którzy zaproponowali, ¿eby

sp³yw po³¹czyæ ze spotkaniem w ramach
akademii podró¿nika. Wziêli na siebie tak¿e

druk plakatów, rozpowszechnienie informacji

o imprezie. Pozostali cz³onkowie grupy
zorganizowali wypo¿yczenie i przewiezienie

kajaków; kolejkê, która mia³a przewieœæ

uczestników na miejsce sp³ywu, znaleŸli
ratowników-wolontariuszy. Dodatkow¹
atrakcj¹ sp³ywu mia³o byæ spotkanie z lokalnym

artyst¹ Szczepanem Skibickim, który zajmuje siê

fotografi¹ i tworzeniem filmów metod¹
poklatkow¹. Fotografik ten z prawdziw¹ pasj¹

opowiada o tym, jak z kilkunastu zdjêæ zrobiæ
jedno metod¹ astrofotografii.

Wszystko wydawa³o siê dopiête na ostatni guzik - kajaki, plakaty, ratownicy; zaproszony goœæ potwierdzi³ swoj¹
obecnoœæ. Dopisali równie¿ uczestnicy - do udzia³u w imprezie zg³osi³o siê kilkadziesi¹t osób. Nieprzewidywalna
okaza³a siê tylko pogoda. I w³aœnie ona uniemo¿liwi³a odbycie imprezy. Sp³yw kajakowy i ulewa niestety nie pasuj¹
do siebie. Zatem szybko podjêto decyzjê o prze³o¿eniu sp³ywu. Ca³kowitego odwo³ania nie brano pod uwagê - nie
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mo¿na by³o zaprzepaœciæ tego, co wspólnymi si³ami uda³o siê grupie inicjatywnej zorganizowaæ.
Sp³yw odby³ siê w parê tygodni póŸniej. Tym razem dopisa³a i pogoda, i uczestnicy, nie mówi¹c o atmosferze.
Najpierw by³ przejazd wszystkich uczestników Bajkow¹ Kolejk¹. Pocz¹tek wodnego szlaku zaczyna³ siê w Uroczysku
Krzemiennym. Tam zwodowano kajaki, poinstruowano wszystkich o podstawowych zasad bezpieczeñstwa na rzece.
I grupa kilkudziesiêciu kajaków wyruszy³a. Nie by³o ograniczeñ wiekowych, najm³odsza uczestniczka mia³a 7 lat.

JST

Rzeka w tym miejscu jest cudna, a nurt - mimo wysokiego stanu wody - doœæ spokojny. Dziêki temu wszyscy czuli siê
bezpiecznie, szczególnie ¿e p³ynê³o sporo dzieci. Pokonanie trasy z Krzemiennego na pla¿ê miejsk¹ w Supraœlu zajê³o
ok. dwóch godzin. Warunki pogodowe by³y wprost wymarzone - brak wiatru i niezbyt wysoka temperatura sprzyja³y
wios³owaniu. By³o naprawdê rodzinnie i wielopokoleniowo.

„Oby wiêcej takich rzeczy; to zjednuje ludzi; ciekawe zajêcie czasu, integracja-fantastycznie” jeden z uczestników
sp³ywu.

„Uda³o siê, wszyscy s¹ zadowoleni, rodzinna niedziela na œwie¿ym powietrzu, to fajna sprawa przede wszystkim
dlatego, ¿e ludzie w ró¿nym wieku i z ró¿nych œrodowisk zrobili coœ razem” jeden z cz³onków grupy inicjatywnej.

Grupa Inicjatywna w Supraœlu by³a wsparta w ramach projektu Sieci SPLOT pt. „Inicjatywa lokalna w samorz¹dach
aktywni mieszkañcy na rzecz rozwoju” finansowanego ze œrodków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2009-2013. W ramach tego projektu wypracowany zosta³ tak¿e Model realizacji inicjatywy lokalnej
3 P. Model ten opiera siê na trzech etapach dzia³añ: P Przygotuj, P PrzeprowadŸ, P Poka¿ inicjatywê lokaln¹. By
zachêciæ do podejmowania dzia³añ w ramach inicjatywy, szczególnie tam gdzie nie zawsze mo¿liwa jest pomoc
lokalnych animatorów czy ekspertów, przygotowano poradnik oparty na modelu. W poradniku ka¿dy z etapów
opisany jest z dwóch perspektyw: mieszkañców, którzy chc¹ przeprowadziæ inicjatywê w swoim œrodowisku lokalnym,
oraz samorz¹du, dla którego inicjatywa lokalna oznacza przede wszystkim koniecznoœæ sprostania licznym
wymogom formalno-prawnym. Publikacja jest wiêc praktyczn¹ instrukcj¹, i wskazuje jak krok po kroku mieszkañcy
i samorz¹d mog¹ przygotowaæ siê do przeprowadzenia, realizacji, rozliczenia i upowszechniania inicjatywy lokalnej,
dostêpna na www.siecsplot.pl/strony/publikacje.

AGNIESZKA OLENDER, pracownik Oœrodka
Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych

w Bia³ymstoku, wspó³pracuje jako animator

i trener ze Stowarzyszeniem CAL
w Warszawie. Cz³onek Zespo³u

Konsultacyjnego ds. ngo`s przy Prezydencie

Bia³egostoku. Wspó³za³o¿ycielka

Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych

„Kobieteria”. Certyfikowany Trener

Stowarzyszenia Organizacji Pozarz¹dowych

STOP
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2. WARMIÑSKO-MAZURSKIE

partycypacja spo³eczna
w kontekœcie zlecania
zadañ publicznych
i ich standaryzacji

Realizowanie zadañ publicznych przez organizacje pozarz¹dowe to jedna z form budowania partycypacji
spo³ecznej. Dlaczego? Otó¿ partycypacja to w³¹czanie mieszkañców do wspó³zarz¹dzania wspólnot¹ lokaln¹.
Organizacje pozarz¹dowe to zorganizowane grupy mieszkañców, którym na czymœ zale¿y: zmniejszeniu ubóstwa,
pomocy dzieciom, lepszej doli osób niepe³nosprawnych czyli dzia³alnoœci w obszarze po¿ytku publicznego czy dobra
wspólnego. Te organizacje grupuj¹ ludzi szczególnie wra¿liwych i aktywnych spo³ecznie. I teraz, je¿eli samorz¹d zleci
takiej organizacji opiekê nad dzieæmi np. prowadzenie œwietlicy socjoterapeutycznej, czyli zleci realizacjê zadania
publicznego cz³onkowie, wolontariusze, pracownicy tej organizacji dok³adaj¹ starañ aby zadanie by³o jak najlepiej
realizowane, bo bardzo im zale¿y na tych dzieciach. Organizacje takie pozyskuj¹ kolejnych wolontariuszy, parterów,
darczyñców, buduj¹ koalicje na rzecz dobra dzieci, uczestnicz¹ w tworzeniu polityk publicznych dotycz¹cych tych
dzieci. To partycypacja.
Dla przyk³adu
Swego czasu prezydent Elbl¹ga przekaza³ jednej z organizacji pozarz¹dowych prowadzenie schroniska dla zwierz¹t,
zreszt¹ w formie wsparcia realizacji zadania, a nie powierzenia. (Oznacza to, ¿e dotacja nie pokry³a ca³oœci kosztów
realizacji zadania, czyli organizacja musia³a wygospodarowaæ wk³ad w³asny).
Do tej pory schronisko prowadzone by³o przez firmê komunaln¹, co oznacza³o m.in. ¿e nie mogli tam pracowaæ
wolontariusze. Organizacja, która wygra³a konkurs ofert na to zadanie, otrzyma³a do dyspozycji ca³¹ infrastrukturê
schroniska, ca³y dotychczasowy jego bud¿et oraz przejê³a zatrudnionych tam pracowników (z koniecznoœci¹
zatrudnienia przez okreœlony czas). I co siê okaza³o? Nasta³o nowe otwarcie. Zaczê³a siê promocja schroniska,
nag³aœnianie problemu bezdomnych psów i kotów, plakaty, akcje adopcyjne, rozkrêci³ siê wolontariat, zbiórki
¿ywnoœci, pojawi³ siê 1% etc. Rozkwit. Robi¹ to profesjonaliœci, a do tego ludzie z sercem i wra¿liwoœci¹ na los zwierz¹t.
Gromadz¹ przy tym dzieci ze szkó³, m³odzie¿, zapraszaj¹ do wspó³pracy dziennikarzy, inne organizacje i instytucje.
Firma tak nie dzia³a³a tu wa¿ny jest zysk. Tak mo¿e dzia³aæ organizacja tu wa¿ny jest los zwierz¹t.
Zreszt¹, gdybyœmy potrafili mierzyæ zysk spo³eczny realizacji zadañ publicznych przez organizacje, z ich ca³ym
wachlarzem oddzia³ywañ i umiejêtnoœci¹ anga¿owania wielu partnerów, to te¿ mo¿naby mówiæ o ca³kiem niez³ym
„zysku” dla wspólnoty lokalnej.
Standaryzacja i odkrywanie kosztów
Nie jest jednak tak idealnie, ¿e ka¿da organizacja wnosi nowego ducha do realizowanego zadania (tzw. wartoœæ
dodan¹). Jak to w ¿yciu bywaj¹ tak¿e organizacje, które realizuj¹ zadanie byle jak. Czasami mo¿na dostrzec
bezradnoœæ samorz¹du wobec tej sytuacji. Jest na to sposób

ka¿de zlecone zadanie powinno byæ

wystandaryzowane i to w sposób partycypacyjny. Dla dobra obu stron, no i finansów publicznych. Dlaczego jest to

Polecam: Zmierzyæ niemierzalne czyli o pomiarze oddzia³ywania spo³ecznego, Beata Juraszek-Kopacz, Joanna Tyrowicz,
Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008.
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takie wa¿ne? Otó¿ standaryzacja pozwala precyzyjnie okreœliæ sposób realizacji zadania, a zatem równie¿ jego
koszty. Standaryzacja obna¿a dziwn¹, ale doœæ powszechn¹ sytuacjê, któr¹ mo¿na okreœliæ: „samorz¹dy udaj¹ ¿e
finansuj¹ zadanie, a organizacje udaj¹, ¿e je realizuj¹”. Czasami pojawiaj¹ siê „odkrycia” realnego kosztu.
Przyk³adem mo¿e byæ opracowany standard funkcjonowania œwietlicy socjoterapeutycznej w pewnym mieœcie, na
podstawie którego okreœlono roczny koszt realizacji tego zadania na 250.000 z³. W rzeczywistoœci organizacje, które
prowadz¹ „œwietlice socjoterapeutyczne” otrzymuj¹ rocznie od miasta… ok. 30.000 z³!
Ale nie tylko kwestia kosztów jest wa¿na. Wypracowanie np. standardu pracy domu dla bezdomnych powinno
skutkowaæ tym, ¿e placówka nie bêdzie jedynie „przechowalni¹” osób bezdomnych w okresie mrozów, ale
podejmowaæ bêdzie dzia³ania zapobiegaj¹ce wchodzeniu w bezdomnoœæ oraz dzia³ania u³atwiaj¹ce
wychodzenie z bezdomnoœci. Czyli zmniejszaæ konkretny problem spo³eczny.
Czym jest standard
„Model wspó³pracy administracji publicznej i organizacji pozarz¹dowych " szczegó³owo okreœla kwestiê zlecania
zadañ publicznych i zwi¹zanej z tym standaryzacji. Poza zasadami wspó³pracy okreœlonymi w Ustawie o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie: efektywnoœci, pomocniczoœci, jawnoœci, suwerennoœci stron, uczciwej
konkurencji i partnerstwie, pojawia siê równie¿ zasada standaryzacji rozumiana jako „wspólne i zorganizowane
okreœlanie wszystkich wa¿nych wymiarów i parametrów danej us³ugi/zadania wraz z zainteresowanymi
i zaanga¿owanymi w jej/jego realizacjê podmiotami ” Standaryzacja to szczegó³owe opisanie wszelkich aspektów
realizacji zadania: gdzie bêdzie realizowane, w jakich pomieszczeniach, dla kogo, jakie bêd¹ œwiadczone us³ugi, ile
osób ma byæ zatrudnionych, o jakich kwalifikacjach, ile to bêdzie kosztowaæ itd.
„Model wspó³pracy” stawia sprawê jednoznacznie aby efektywnie wydatkowaæ œrodki publiczne nale¿y w sposób
partnerski, partycypacyjny wypracowaæ standard realizacji zadañ publicznych oraz umo¿liwiæ zainteresowanym
podmiotom ubieganie siê o ich realizacjê w formie wieloletniego kontraktu, z zachowaniem jawnoœci i uczciwej
konkurencji.
Sieæ Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych SPLOT opracowa³a sposób standaryzacji zadañ publicznych. Jest tu
opracowana œcie¿ka postêpowania, która zak³ada wspóln¹, partnersk¹ czyli partycypacyjn¹ pracê wszystkich
organizacji, instytucji, firm i osób z danej wspólnoty lokalnej zainteresowanych konkretnym problemem, którego
dotyczy zadanie publiczne

np. kwesti¹ bezdomnoœci (Dom dla bezdomnych), biernoœci spo³ecznej (Miejskie

Centrum Wolontariatu), czy potrzebami organizacji (Centrum Organizacji Pozarz¹dowych).
W myœl metodologii opis standardu powinien zawieraæ:
1. Postanowienia wstêpne (preambu³a)
2. Podstawy prawne realizacji zadania
3. Przedmiot zadania
4. Misja i cel zadania
5. Zakres
a)Podmiotowy (dla kogo)
b)Rzeczowy (co)

Projekt partnerski wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Dzia³ania 5.4, Poddzia³ania 5.4.1, którego operatorem by³ Departament Po¿ytku Publicznego
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, wiêcej: www.pokl541.pozytek.gov.pl.
Art. 5 p. 3.
Model wspó³pracy, s. 23.
Jerzy Boczoñ, Poradnik standaryzacji us³ug spo³ecznych, Sieæ SPLOT, Warszawa 2007
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c)Przestrzenny (gdzie)
6.Specyfikacja us³ug
7.Warunki spe³nienia us³ugi
a)Materialne
b)Duchowe
c)Kwalifikacje pracowników realizuj¹cych zadanie/us³ugê
8.Procedury stosowane przy realizacji zadania/us³ugi
9.Zasady monitoringu i ewaluacji realizowanej us³ugi
10.Regulacje nadzwyczajne
Zespó³ standaryzacyjny
Do ka¿dego procesu standaryzacji zadania publicznego winien byæ powo³any zespó³ standaryzacyjny skupiaj¹cy
kilkunastu urzêdników, liderów spo³ecznych, ekspertów,
przedsiêbiorców itp. To ogrom wiedzy, doœwiadczenia i praktyki
wykorzystywany do opracowania takiego standardu
dzia³ania, dziêki któremu problem bêdzie rzeczywiœcie
rozwi¹zywany lub ³agodzony. To równie¿ ³¹czenie zasobów

...zespó³ standaryzacyjny skupiaj¹cy
kilkunastu urzêdników, liderów
spo³ecznych, ekspertów,
przedsiêbiorców itp. To ogrom
wiedzy, doœwiadczenia i praktyki...

ngo

potencjalnych partnerów do realizacji tego zadania.

Do zespo³ów standaryzacyjnych powinni byæ zapraszane

osoby, których dotyczy zadanie (np. osoby bezdomne,

rodzice dzieci, wolontariusze). Wartoœci¹ tej sytuacji jest

bezpoœrednia stycznoœæ z potrzebami, oczekiwaniami

i uwarunkowaniami w jakich funkcjonuj¹ te osoby, bie¿¹ce weryfikowanie proponowanych rozwi¹zañ, lepsza
trafnoœæ doboru metod pracy itp.

W pracach zespo³u standaryzacyjnego musz¹ braæ udzia³ eksperci i praktycy, którzy potrafi¹ udowodniæ, ¿e
okreœlony model oddzia³ywañ jest skuteczny, stosunkowo oszczêdny i ¿e wprowadzi oczekiwan¹, trwa³¹ zmianê.
W innym przypadku (np. zastosowanie innej, tañszej metody pracy z dzieæmi) trwa³a zmiana nie nast¹pi i tak
naprawdê bêdzie to marnowanie œrodków publicznych.

Proces standaryzacji powinien mieæ charakter partycypacyjny z wielu powodów:
-

gromadzona jest wiedza i doœwiadczenie osób zwi¹zanych z realizacj¹ zadania;

-

nastêpuje wymiana wiedzy, uwspólnianie pojêæ;

-

nastêpuje œcieranie idei, pomys³ów, rozwi¹zañ dotycz¹cych efektywnego realizowania zadania;

-

w dyskusji identyfikowane s¹ grupy interesów zwi¹zane z przysz³¹ realizacj¹ zadania;

-

pojawia siê wartoœæ dodana poprzez nawi¹zywanie kontaktów pomiêdzy podmiotami i osobami, które

do tej pory nie wspó³pracowa³y, a poprzez wspólne spotkanie dostrzeg³y wagê i potrzebê tej wspó³pracy

w innych dziedzinach ni¿ zadanie;

-

mo¿e siê pojawiæ pomys³ na utworzenie partnerstwa czy to projektowego, czy lokalnego zorientowanego

na rozwi¹zywanie konkretnych problemów;

-

pojawia siê efekt synergii i tworzy kapita³ spo³eczny.

Partycypacyjny sposób procesu standaryzacji na pewno wyd³u¿a okres wypracowania standardu, mo¿e
powodowaæ zniecierpliwienie i zmêczenie emocjonalne uczestników, generuje koszty. Jednak zalety zdecydowanie
przewy¿szaj¹ s³abe strony.

Partycypacja oznacza otwartoœæ na nowe pomys³y i d¹¿enie do konsensusu. Zawsze istnieje mo¿liwoœæ porozumienia
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siê, dopracowania stanowisk.
Tak¿e proces konsultacji projektu standardu powinien byæ partycypacyjny, otwarty, proaktywny

osoby za to

odpowiedzialne powinny docieraæ do podmiotów czy osób, które mog¹ wnieœæ now¹ wartoœæ w dokument.
Zespó³ standaryzacyjny mo¿e z czasem przekszta³ciæ siê w partnerstwo, mniej czy bardziej sformalizowane,
spotykaj¹ce siê cyklicznie w celu omawiania danego problemu (np. wspomnianej bezdomnoœci) i podejmowania
wspólnych dzia³añ. Tak sta³o siê np. w Gdañsku.
Jako ¿e procesów standaryzacji bêdzie z regu³y wiele, samorz¹dy powinny opracowaæ w³asny „standard
standaryzacji” zadañ publicznych. Standard ten powinien zawieraæ: sposób wyboru zadañ do standaryzacji,
sposób podejmowania decyzji o standaryzacji, sposób powo³ania i pracy zespo³u standaryzacyjnego,
metodologiê standaryzacji oraz sposób konsultacji, wdro¿enia, ewaluacji i aktualizacji standardu.

S
JT

Samorz¹dy raczej nie chc¹

Samorz¹dy nie kwapi¹ siê do przekazywania zadañ

publicznych organizacjom pozarz¹dowym. Dlaczego?
Samorz¹d woli swoimi rêkami realizowaæ te zadania z bardzo
wielu przyczyn: z rutyny, z obawy o utratê zatrudnienia

aktualnych pracowników (w grê wchodz¹ równie¿
nieformalne powi¹zania personalne, zw³aszcza w mniejszych

Zespó³ standaryzacyjny mo¿e
z czasem przekszta³ciæ siê
w partnerstwo, mniej czy bardziej
sformalizowane, spotykaj¹ce siê
cyklicznie w celu omawiania
danego problemu

samorz¹dach), sprzeciwu wobec planowanych zmian ze

strony tych¿e pracowników, braku odpowiedniej organizacji

pozarz¹dowej gotowej do przejêcia zadania, braku odpowiedniej, dostosowanej do standardu infrastruktury (np.
pomieszczeñ na œwietlice), niewiary w profesjonalne dzia³anie takiej organizacji, obawy przed zani¿eniem jakoœci
realizacji zadañ przez organizacjê, niewielkiej umiejêtnoœci i doœwiadczeniu samorz¹dów w poœrednim zarz¹dzaniu
us³ugami spo³ecznymi poprzez zlecanie ich organizacjom pozarz¹dowym (w przeciwieñstwie do bezpoœredniego
zatrudniania personelu do realizacji tych zadañ). Jak widaæ przeszkód jest wiele, a do tego dochodzi realny koszt
tych zadañ odkrywany podczas standaryzacji.

Aby zmieniæ t¹ sytuacjê potrzebne jest zrozumienie
op³acalnoœci zlecania zadañ organizacjom i wola polityczna
w³adz samorz¹dowych. Zatem co robiæ? Trzeba

Aby zmieniæ t¹ sytuacjê potrzebne
jest zrozumienie op³acalnoœci
zlecania zadañ organizacjom i wola
polityczna w³adz samorz¹dowych.

przeprowadziæ debatê w tej sprawie. Przedyskutowaæ za
i przeciw. Je¿eli za - nale¿y opracowaæ wieloletni program
dotycz¹cy systematycznego standaryzowania
i przekazywania zadañ publicznych organizacjom
pozarz¹dowym. Na pocz¹tek okreœliæ ile i jakie zadania s¹

obecnie realizowane przez samorz¹d i jego jednostki i które

z nich mog³yby byæ przekazane organizacjom, jakie zadania

s¹ realizowane obecnie przez organizacje pozarz¹dowe, czy

posiadaj¹ standard realizacji, czy ten standard jest aktualny; dokonaæ przegl¹du zadañ mo¿liwych do zlecenia

W Gdañsku powsta³o partnerstwo o nazwie Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnoœci - www.pfwb.org.pl.
Czasami pojawia siê model zak³adania przez dotychczasowych pracowników stowarzyszenia i przejmowanie przez nie zadania
do realizacji (taki proces nast¹pi³ w jednym z samorz¹dów w przypadku noclegowni dla osób bezdomnych). Nie jest to jednak
sytuacja idealna takie stowarzyszenie „dla ratowania miejsca pracy” mo¿e nie mieæ potrzebnych cech naturalnych organizacji.
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organizacjom pozarz¹dowych po uprzedniej standaryzacji, dokonaæ przegl¹du dokumentów strategicznych pod
k¹tem zawartych tam zadañ publicznych, dokonaæ przegl¹du organizacji pozarz¹dowych i ich zasobów (w tym
lokalowych) jako obecnych i potencjalnych realizatorów zadañ publicznych, dokonaæ przegl¹du infrastruktury
komunalnej w kontekœcie przekazywania jej na realizacjê zadañ itp.
Taki program móg³by byæ po³¹czony z wieloletnim programem wspó³pracy samorz¹du z organizacjami
pozarz¹dowymi wspólnie wypracowany, zak³adaj¹cy przekazanie konkretnych kilku zadañ w ci¹gu np. 5 lat, to
dobra mapa drogowa realnych zmian.
Rada na zadanie publiczne
Promotorami zlecania zadañ i ich standaryzacji powinny byæ Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego. S¹ to zespo³y
z³o¿one z jednej strony z samorz¹dowców (radni i urzêdnicy), a z drugiej pozarz¹dowców (wybranych przez
œrodowisko organizacji pozarz¹dowych). Ich zadaniem jest „wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych zadañ
publicznych, w tym zlecania tych zadañ do realizacji przez organizacje pozarz¹dowe oraz w sprawach
rekomendowanych standardów realizacji zadañ publicznych ”. Taki zapis zobowi¹zuje! Np. do zorganizowania
spotkania dotycz¹cego zlecania zadañ organizacjom w samorz¹dzie, czym mo¿na rozpocz¹æ

prawda, ¿e

nie³atwy proces dyskusji o „kulturze zlecania i standaryzacji zadañ publicznych”. Elbl¹ska Rada Dzia³alnoœci Po¿ytku
Publicznego na bie¿¹co podejmuje takie tematy, konsultuj¹c i aprobuj¹c kolejne standardy zadañ publicznych.

ngo

ARKADIUSZ JACHIMOWICZ: autor jest ekspertem w zakresie wspó³pracy samorz¹dów

z organizacjami pozarz¹dowymi, zlecania i standaryzacji zadañ publicznych. Jest prezesem Sieci Wspierania
Organizacji Pozarz¹dowych SPLOT, prezesem Stowarzyszenia ESWIP (Oœrodek Sieci SPLOT w woj. warmiñskomazurskim), cz³onkiem Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego, autorem wielu publikacji z ww zakresu.

Art.41i.p.5 Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
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3. ŒL¥SKIE

szko³a partycypacji,
czyli bud¿et obywatelski
w szko³ach
Geneza
W 2009 roku rozpoczêliœmy w Rybniku
test . By³a to prawdopodobnie pierwsza
w Polsce próba zastosowania bud¿etu
partycypacyjnego (zwanego coraz
czêœciej bud¿etem obywatelskim).
Za pieni¹dze otrzymane z Funduszu dla
Organizacji, finansowanego przez
Norwegiê, Islandiê i Lichtenstein,
daliœmy mieszkañcom dwóch dzielnic
Rybnika mo¿liwoœæ dokonania wyboru,
na co wydaæ 50 tysiêcy z³otych. Projekt
nazywa³ siê „Dwa bieguny

ró¿ne krañce miasta, ró¿ni obywatele”, poniewa¿ wybraliœmy niewielk¹, spokojn¹

dzielnicê willow¹, czyli Orzepowice i blokowisko Boguszowice Osiedle, zwane z³oœliwie przez rybniczan Pekinem.
Wynik, zw³aszcza ten dotycz¹cy dzielnicy Boguszowice Osiedle by³ dla nas zaskakuj¹cy.
Po pierwsze okaza³o siê, ¿e to narzêdzie doskonale aktywizuj¹ce m³odzie¿. Raport z projektu mówi tak: „Debata
w Boguszowicach Osiedlu odby³a siê 12 kwietnia 2010r. o godzinie 17.00 w boguszowickim Domu Kultury. Na
spotkanie przyby³o 116 osób mieszkañców dzielnicy. Oddano 84 karty do g³osowania. Debata zorganizowana
zosta³a jako samodzielne wydarzenie. Uczestnikami spotkania by³a g³ównie m³odzie¿”. Warto tak¿e zaznaczyæ, ¿e
dopuœciliœmy do g³osowania m³odzie¿ od 16 roku ¿ycia.
Sprawa druga to wyniki wyborów.
Wygra³y innowacyjne, odwa¿ne
projekty, takie jak: Multimedialne
Centrum Integracji M³odzie¿y, czyli
drugie w Polsce nieodp³atne studio
nagrañ. Umo¿liwia ono m³odzie¿y
rozwijanie swoich muzycznych pasji
(czyli g³ównie nagrywanie hip-hopu).
Kolejny innowacyjny projekt dotyczy³
streetworkingu,

czyli

pracy

pedagogów ulicy na boguszowickim
osiedlu, które nie cieszy siê w Rybniku
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ngo

najlepsz¹ opini¹.

Dla nas, czyli przedstawicieli stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo³ecznych CRIS sta³o siê jasne, ¿e bud¿et
partycypacyjny to doskona³e narzêdzie do aktywizacji osób m³odych. I nie tylko.

Wszyscy doskonale znamy narzekania na to, ¿e m³odzie¿ nie anga¿uje siê. Ucieka w Internet i wybiera wirtualny œwiat.
Ta potoczna i publicystyczna obserwacja ma niestety potwierdzenie tak¿e w danych statystycznych, cytowanych
chocia¿by w raporcie M³odzi 2011 http://zds.kprm.gov.pl/mlodzi-2011, czy niedawno opublikowanej Diagnozie
Spo³ecznej 2013 (www.diagnoza.com). Borykamy siê z nisk¹ frekwencj¹ wyborcz¹, spadaj¹c¹ sk³onnoœci¹ do
zrzeszania siê w stowarzyszeniach - zjawiska te szczególnie dotycz¹ m³odych.

To nie jest jednak obraz do koñca prawdziwy. Dlaczego? Cytowana Diagnoza informuje nas tak¿e o tym, ¿e
„pojawi³y siê niewielkie oznaki budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego. W porównaniu z wczeœniejszymi badaniami
zwiêkszy³ siê odsetek
wolontariuszy (z 20%
w 2011r. do 26% w 2013r.),
wzros³a

te¿

nieco

wra¿liwoœæ na naruszanie
dobra wspólnego”.

Wzrost liczby wolontariuszy
zawdziêczamy m³odemu
pokoleniu.

Protesty

w sprawie ACTA to tak¿e
ich sprawka. Wreszcie mamy w Polsce doskonale
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zorganizowany ruch „kibolski”. Mo¿emy nie akceptowaæ jego celów i metod - nie mo¿emy jednak zaprzeczyæ, ¿e to
oddolne inicjatywy, które stopniem zorganizowania i zaanga¿owania bij¹ na g³owê aparat pañstwowy.
Wniosek jest prosty m³odzi s¹ zaanga¿owani, o ile jest to zaanga¿owanie, które rozumiej¹ i w którym czuj¹ siê dobrze.
Dlatego te¿ trzeba stworzyæ im warunki, które na to pozwol¹. Wtedy m³odzi bêd¹ robiæ coœ z sensem dla innych.
Bud¿et obywatelski/partycypacyjny wydaje siê byæ tego doskona³ym przyk³adem.
Id¹c zatem tropem pierwszego, pozytywnego doœwiadczenia, nasza organizacja testowa³a bud¿ety
partycypacyjne w ro¿nych konfiguracjach: z bezrobotnymi w pogórniczej dzielnicy Wodzis³awia Œl¹skiego,
z niepe³nosprawnymi w gminie Kornowac oraz z m³odzie¿¹ w projekcie „T:RAF Twój: Rozwój, Aktywnoœæ, Forma",
realizowanym w Niewiadomiu i Niedobczycach, dzielnicach Rybnika.
Kolejny krok to Szko³a Partycypacji
W 2012 roku rozpoczêliœmy realizacjê projektu, skierowanego do szkó³ ponadgimnazjalnych: piêciu w Rybniku i piêciu

ngo

w Kielcach. Celem projektu by³o stworzenie mechanizmu, który w perspektywie kilku lat ma przys³u¿yæ siê
dopuszczeniu m³odzie¿y do wspó³decydowania o czêœci szkolnego bud¿etu. Wydaje nam siê, ¿e uczestnictwo
uczniów w podejmowaniu decyzji o wydatkach szko³y jest bardzo wa¿nym elementem demokracji bezpoœredniej.
„Szko³a partycypacji”, która zakoñczy³a siê we wrzeœniu 2013 roku by³a testem, sprawdzianem i swoistym egzaminem
obywatelskiej dojrza³oœci, którego rezultat pozwoli odpowiedzieæ na pytanie, czy bud¿ety partycypacyjne maj¹
szansê powszechnie zagoœciæ w polskich szko³ach. Naszym zdaniem - powinny.

Z literatury o metodach

anga¿owania obywateli wiemy, ¿e podobne rozwi¹zanie stosuje siê w szko³ach œrednich np. we Francji.

Co ciekawe, projekt ten spotka³ siê z du¿¹ otwartoœci¹ ze strony w³adz Rybnika. Pani Joanna Kryszczyszyn, która jest
wiceprezydentem miasta, odpowiedzialnym za edukacjê, stwierdzi³a, ¿e to doskona³y pomys³, poniewa¿ sama
miewa w¹tpliwoœci, czy zakupy sprzêtu i materia³ów dydaktycznych do szko³y s¹ celowe, czy m³odzie¿ rzeczywiœcie
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ma ochotê i potrzebê korzystania w³aœnie z tego, co wybieraj¹ nauczyciele.
Projekt realizowany by³ przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu wspó³pracy z nowymi krajami
cz³onkowskimi Unii Europejskiej
Co siê wydarzy³o?
Najpierw wybraliœmy szko³y, spoœród tych, które zdecydowa³y siê na uczestnictwo w projekcie.
Nastêpnie uczniowie tych szkó³ wymyœlali mikroprojekty, które mia³y charakter edukacyjny, kulturalny, dotyczy³y
zakupu materia³ów dydaktycznych itp. Projekty by³y zamkniête w przestrzeni szko³y.
O wyborze pomys³ów do realizacji , zdecydowali uczniowie w g³osowaniu. Wybrane przez m³odych ludzi projekty
zosta³y zrealizowane.
Dodatkowym elementem projektu by³ wyjazd dla najbardziej zaanga¿owanych do portugalskiego Faro, gdzie
podobnego rodzaju inicjatywy realizowane s¹ przez m³odzie¿ w przestrzeni miasta.
Ka¿da z zaanga¿owanych szkó³ otrzyma³a na ich zrealizowanie 20 tys. z³.
Zainteresowanych wynikami projektu odsy³am do strony www.szkolapartycypacji.pl. Tam znajdziecie wiêcej
informacji o tym, jakie pomys³y zg³asza³a m³odzie¿, co ostatecznie wybrano i jak przebieg³a realizacja projektu.
W ramach projektu opracowano tak¿e raport, który stanowi podrêcznik wdra¿ania tego rozwi¹zania w szkole. Ze
wzglêdów technicznych zosta³ zamieszczony na g³ównej stornie naszej organizacji
www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Szkola-partycypacji--raport. Co ciekawe, w miêdzyczasie
uruchomiono bud¿ety obywatelskie ze œrodków miejskich zarówno w Kielcach, jak i Rybniku. Tak¿e tutaj m³odzie¿
wykaza³a siê du¿¹ kreatywnoœci¹.
Co dalej?
Pomys³ anga¿owania obywateli poprzez dopuszczenie ich do decyzji o wydatkowaniu œrodków spodoba³ siê nam na
tyle, ze nie przestajemy z nim eksperymentowaæ. Realizujemy obecnie niewielki projekt, skierowany do m³odzie¿y
miasteczka Pszów, w ramach którego m³odzie¿ w wieku 13-25 przygotowuje swoje propozycje mikroprojektów.
Zadanie to realizowane jest dziêki wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii. A zaowocuje tak¿e opisaniem metodologii,
dotycz¹cej stosowania projektowych bud¿etów obywatelskich.
W najbli¿szej przysz³oœci marzy siê nam tak¿e, ¿eby wróciæ do szkó³ ponadgimnazjalnych. Tym razem chcemy
dopuœciæ tak¿e do realizacji projektów wykraczaj¹cych poza szko³ê. Bo takie s¹ z ca³¹ pewnoœci¹ odwa¿niejsze
i bardziej innowacyjne!
Zainteresowanych zagadnieniem odsy³am tak¿e do stron projektów:
www.2bieguny.cris.org.pl
www.trafrybnik.pl

PIOTR MAS£OWSKI, Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo³ecznych CRIS, Rybnik
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3.

S£OWNICZEK
PRZYDATNE LINKI

S³owniczek

PARTYCYPACJA

to aktywny udzia³ obywateli w istotnych dla ich samorz¹du/kraju sprawach;
to w³¹czanie mieszkañców w proces powstawania dokumentów planistycznych,
podejmowania kluczowych decyzji i rozwi¹zywania problemów lokalnych. Cech¹
charakterystyczn¹ partycypacji jest aktywny udzia³ wszystkich partnerów bior¹cych
udzia³ w procesie wspó³dzia³ania. Partycypacja spo³eczna polega na
komunikowaniu siê mieszkañców z w³adzami samorz¹du oraz ich obustronnej
wspó³pracy.

o
ng
KONSULTACJE
SPO£ECZNE

to narzêdzie umo¿liwiaj¹ce dwukierunkow¹ komunikacjê mieszkañców
z w³adzami. Podczas konsultacji, przedstawiciele w³adz przedstawiaj¹ mieszkañcom
swoje plany dotycz¹ce np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsiêwziêæ,
które bêd¹ mia³y wp³yw na ¿ycie codzienne mieszkañców. W³adze wys³uchuj¹ opinii

mieszkañców oraz modyfikuj¹ swoje planyw oparciu o uwagi mieszkañców.
Konsultacje spo³eczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji od instytucji
i osób, których w pewien sposób dotkn¹, bezpoœrednio lub poœrednio, skutki

proponowanych przez administracjê dzia³añ. Jest to jedna z form dialogu
spo³ecznego przyjêtaw dokumencie programowym Rady Ministrów z dnia 22

paŸdziernika 2002 roku.

NICJATYWA
LOKALNA

Ito nowa forma realizacji zadañ publicznych przez administracjê samorz¹dow¹ we
wspó³pracy z mieszkañcami wprowadzona do Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4). Obywatele, którzy uznaj¹, ¿e
na terenie zamieszkiwanego przez nich samorz¹du konieczna jest okreœlona
inwestycja wystêpuj¹ z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki
samorz¹du terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkañcy mog¹ wyst¹piæ jako grupa
nieformalna lub za poœrednictwem lokalnej organizacji pozarz¹dowej. Wystêpuj¹c z
inicjatyw¹ mieszkañcy, deklaruj¹ wspó³udzia³ w jego realizacji. Wspó³udzia³ mo¿e
polegaæ na œwiadczeniu pracy spo³ecznej, na œwiadczeniach pieniê¿nych lub
rzeczowych.

Zadania, które mog¹ byæ realizowane poprzez inicjatywê lokaln¹ zosta³y okreœlony
w ustawie (art. 19 b1).
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SAMORZ¥D
TERYTORIALNY

to organizacja spo³ecznoœci lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo
samorz¹dowe) i jednoczeœnie forma administracji publicznej, w której mieszkañcy
tworz¹ z mocy prawa wspólnotê i wzglêdnie samodzielnie decyduj¹ o realizacji zadañ
administracyjnych, wynikaj¹cych z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i
dozwolonych samorz¹dowi przez ustawy, pod okreœlonym ustawowo nadzorem
administracji rz¹dowej. W ujêciu negatywnym samorz¹d jest to po prostu
administracja sprawowana nie przez pañstwo.

ORGANIZACJE
POZARZ¥DOWE

ta nazwa odwo³uje siê do pojêcia rz¹du (pañstwa) i podkreœla, „nierz¹dowoœæ”
i niezale¿noœæ organizacji. Jest przeniesieniem z jêzyka angielskiego (nongovermental organizations), dlatego czêsto równie¿ w Polsce u¿ywa siê angielskiego
skrótu NGO. Najczêœciej przez organizacje pozarz¹dowe rozumie siê stowarzyszenia i
fundacje (stanowi¹ one razem miêdzy 80 a 90% wszystkich podmiotów sektora
pozarz¹dowego).
Wg ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, która wprowadzi³a
rozszerzon¹ definicjê organizacji pozarz¹dowej (w art.3 ust.2), organizacjami
pozarz¹dowymi s¹ niebêd¹ce jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia
zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci
prawnej, którym odrêbna ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹.

BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ (BIP)

to system stron internetowych s³u¿¹cy powszechnemui bezp³atnemu dostêpowi do
informacji publicznej. Jest to wa¿ny krok na drodze do uzyskania przez wszystkich
obywateli spójnej, pe³nej i aktualnej informacji publicznej. Dostêp do informacji
zawartych w biuletynie jest mo¿liwy poprzez:
-

stronê g³ówn¹ biuletynu znajduj¹c¹ siê pod adresem www.bip.gov.pl,
zawieraj¹c¹ podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane
teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsy³aczami do stron
podmiotowych,

-

strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowi¹zane
do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci.

Do tworzenia stron podmiotowych zobowi¹zane s¹ w szczególnoœci: organy w³adzy
publicznej, podmioty reprezentuj¹ce jednostki samorz¹du terytorialnego, zwi¹zki
zawodowe i ich organizacje, partie polityczne, inne podmioty wykonuj¹ce zadania
publiczne.
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MODEL
WSPÓ£PRACY
ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ
I ORGANIZACJI
POZARZ¥DOWYCH

jest swojego rodzaju przewodnikiem ogólnej metody budowania w³aœciwych relacji
miêdzy administracj¹ publiczn¹ a organizacjami pozarz¹dowymi. Powsta³ w ramach
systemowego projektu PO KL 5.4.1. „Model wspó³pracy administracji publicznej
i organizacji pozarz¹dowych

wypracowaniei upowszechnienie standardów

wspó³pracy” i ma na celu pokazanie kluczowych form wspó³pracy organizacji
pozarz¹dowych z w³adzami samorz¹dowymi w ramach prawa w tym zakresie.
Sk³ada siê z trzech p³aszczyzn:
1. Wspó³praca jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji
pozarz¹dowych w zakresie tworzenia polityk publicznych.
2. Wspó³praca samorz¹du z organizacjami pozarz¹dowymi w zakresie realizacji
zadañ publicznych
3. Infrastruktura wspó³pracy, tworzenie warunków do spo³ecznej
aktywnoœci.
Wszystkie produkty powsta³e w ramach projektu Model wspó³pracy administracji
publiczneji organizacji

pozarz¹dowych

wypracowanie i upowszechnianie

standardów wspó³pracy, w wersji elektronicznej, w tym Model wspó³pracy, Poradnik,
Gra strategiczna i Niezbêdnik do samooceny, dostêpne s¹ na stronie:
www.pokl541.pozytek.gov.pl

o
ng
Przydatne linki

www.partycypacjaobywatelska.pl
www.decydujmyrazem.pl

http://www.pokl541.pozytek.gov.pl
http://stocznia.org.pl/

http://www.ngo.pl

http://siecsplot.pl/

https://mac.gov.pl/konsultacje-spoleczne/

http://www.kcwis.org.pl/pliki/File/publikacja_kierunek_sieciowanie.pdf
http://www.kcwis.org.pl/pliki/File/publikacja_kierunek_wspolpraca.pdf
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Publikacja finansowana jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach
szwajcarskiego programu wspó³pracy z nowymi krajami cz³onkowskimi Unii Europejskiej.

