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Materia³y powsta³ w trakcie realizacji projektu
Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych
„Gmina – tu wszystko siê zaczyna” w roku 2008

Projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu
udzielonym przez Islandiê, Liechtenstein i Norwegiê
ze œrodków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz bud¿etu Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych.
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DLACZEGO
O PARTNERSTWIE?
Zasada partnerstwa jest jednym z fundamentów polityki regionalnej Unii Europejskiej.
Podstaw¹ efektywnego funkcjonowania spo³eczeñstwa
obywatelskiego w gminie jest partnerstwo miêdzy administracj¹ publiczn¹ a organizacjami pozarz¹dowymi.
III sektor – to pasja, ludzie, oddanie sprawie, specjaliœci. Administracja publiczna – to prawo, pieni¹dze,
kompetencje.
Wspó³praca obu tych stron ma miejsce w ka¿dej niemal gminie. Podczas tworzenia programu wspó³pracy
gminy z organizacjami pozarz¹dowymi obowi¹zuje za-

sada partnerstwa, jest ona równie¿ wa¿nym czynnikiem w momencie ubiegania siê o dotacje. A mimo to
czêsto wspó³praca pomiêdzy I a III sektorem partnerstwa wcale nie przypomina.
Przekonani g³êboko o tym, ¿e tylko partnerstwo buduje zdrowe i skuteczne relacje w gminie, daje podstawy
do prowadzenia dialogu i dzia³añ, u³atwia wdra¿anie
reform i rozwi¹zywania problemów lokalnych, zachêcamy do przeanalizowania razem z nami tajników partnerstwa.
Czas na prawdziwe partnerstwo lokalne!
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CO TO JEST
PARTNERSTWO?
Partnerstwo (z ³ac. partitio) – podzia³, wspó³uczestniczenie w czymœ, bycie partnerem (S³ownik Wyrazów
Obcych PWN)
Partnerstwo – równe traktowanie siebie nawzajem
(S³ownik Jêzyka Polskiego PWN)
Partnerstwo – wspó³czesny model relacji miêdzy partnerami obejmuj¹cy: wspó³dzia³anie i wspó³pracê, równoœæ praw i obowi¹zków, szanowanie autonomii
i innoœci, tolerancjê (S³ownik Encyklopedyczny „Mi³oœæ
i Seks” Lwa Starowicza).
Partnerstwo – kumulacja œrodków, zasobów, wysi³ków,
wiedzy i umiejêtnoœci wszystkich zaanga¿owanych
partnerów (Europejski Fundusz Spo³eczny).
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Partnerstwo jest takim oddzia³ywaniem stron na siebie, kiedy w najpe³niejszy sposób wykorzystywane s¹
ich zasoby, mo¿liwoœci, pomys³y, pasje, pogl¹dy, sposoby dzia³ania i rozwi¹zywania problemów dla realizacji wspólnego celu.
Dziêki partnerstwu za³o¿ony cel mo¿e byæ osi¹gniêty
w najkrótszym czasie, przy najmniejszym nak³adzie
œrodków, przy jak najszerszym zaanga¿owaniu spo³ecznoœci lokalnej.

NAJWA¯NIEJSZE WYZNACZNIKI
PARTNERSTWA

·· wspólny, zdefiniowany cel
·· podzia³ zadañ, odpowiedzialnoœci, praw
·· wzajemne korzyœci
·· jak najpe³niejsze uzupe³nianie siê, wykorzystanie umiejêtnoœci, zasobów, pomys³ów obu stron (wszystkich stron)
·· akceptowane przez wszystkich normy, zasady, wzajemna uczciwoœæ
·· zaanga¿owanie obu (wszystkich) stron
·· dialog, wspólne decydowanie, równoœæ
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WSPÓLNY,
ZDEFINIOWANY CEL
Podstaw¹ partnerstwa jest wspólny, tak samo rozumiany cel. Powinno nim byæ poprawienie sytuacji spo³ecznoœci lokalnej w jakimœ konkretnym zakresie. Gmina
te cele, które uwa¿a za szczególnie wa¿ne ujmuje w
strategii rozwoju gminy, w postaci priorytetów w programach wspó³pracy z NGO, w rozpisywanych konkursach grantowych.
Z kolei ka¿da organizacja pozarz¹dowa swoj¹ misjê
dzia³ania, swój cel ma wpisane w statucie.
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W³aœciwie trudno sobie wyobraziæ organizacjê pozarz¹dow¹, której ¿aden z celów dzia³ania nie jest zbie¿ny z lokalnymi, gminnymi celami i potrzebami. Trzeba
wiêc tylko odnaleŸæ ten wspólny dla gminy i twojej organizacji cel, zadbaæ o to, aby urz¹d gminy postrzega³
was jako powa¿nych i kompetentnych partnerów, a problem przez was zg³aszany jako wa¿ny dla spo³ecznoœci lokalnej.

Karta æwiczeñ 1
CELE STRATEGICZNE MOJEJ GMINY

CELE DZIA£ANIA MOJEJ ORGANIZACJI
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Co jest naszym wspólnym celem?
W jakim zakresie mo¿emy przede wszystkim wspó³pracowaæ jako partnerzy?
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Je¿eli uda³o siê bez problemu odnaleŸæ wspólny, wa¿ny spo³ecznie problem, który razem z gmin¹ mo¿ecie
i umiecie rozwi¹zaæ – doskonale!
Je¿eli nie uda³o siê tego zrobiæ, trzeba siê zastanowiæ
nad przyczyn¹ takiej sytuacji:
·· Czy cele okreœlone w strategii gminy i innych dokumentach nie s¹ takie, jakie powinny byæ?
·· Czy uczestniczyliœcie jako organizacja aktywnie
w ich wytyczaniu?
·· Czy zg³aszaliœcie swoje propozycje do strategii rozwoju czy programu wspó³pracy urzêdu gminy z organizacjami pozarz¹dowymi?
·· A mo¿e twoja organizacja za bardzo jest skupiona
na realizacji jedynie jakiejœ wybranej pasji swoich
cz³onków a nie na po¿ytecznym publicznym dzia³aniu (np. klub paintballowy)?
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Bardzo wa¿ne jest, aby organizacja pozarz¹dowa odnajdywa³a miejsce dla swojego dzia³ania nawet w takich zadaniach w³asnych gminy, które na pierwszy rzut
oka nie s¹ zwi¹zane z g³ównym celem waszego dzia³ania. Na przyk³ad ko³o gospodyñ wiejskich czêsto anga¿uje siê w zadania zwi¹zane z przedsiêwziêciami
sportowymi przez przygotowanie poczêstunku dla
uczestników, zorganizowanie konkursu na zdrowe czy
dietetyczne potrawy. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
pomaga w przeprowadzaniu akcji charytatywnych na
ró¿ne cele czy organizacji festynów, pokazów, koncertów, ko³o pszczelarskie funduje nagrody (s³oje z miodem) na konkurs malarski itd.
Ka¿de przedsiêwziêcie gminy realizowane przy aktywnym udziale wielu organizacji, wykorzystuj¹ce ich ró¿ne zasoby, kompetencje, doœwiadczenia jest cenne
i warto siê w nie w³¹czaæ!

Karta æwiczeñ 2
CO NASZA ORGANIZACJA MO¯E ZROBIÆ W TEJ WA¯NEJ, STRATEGICZNEJ KWESTII?
·· Pomocna d³oñ (dzia³ania zapobiegaj¹ce wykluczeniu spo³ecznemu oraz patologiom spo³ecznym)

·· Bezpieczna gmina (poprawa bezpieczeñstwa w gminie)

·· Miasto, które pamiêta… („rewitalizacja” zabytkowych obiektów i terenów gminy)

·· Zielono mi (wykorzystanie walorów naturalnych terenów zielonych gminy i okolic)
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JAK NAJPE£NIEJSZE
UZUPE£NIANIE SIÊ
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Jednym z podstawowych wyznaczników partnerstwa
jest wzajemne uzupe³nianie siê, wnoszenie w partnerstwo czegoœ cennego i przydatnego.

jest doœwiadczenie cz³onków Polskiego Zwi¹zku G³uchych, Polskiego Zwi¹zku Niewidomych, stowarzyszenia osób niepe³nosprawnych).

Ka¿da organizacja, nawet nieliczna czy m³oda, wnosi
w partnerstwo coœ, co jest wa¿ne i potrzebne w realizacji projektu. W przypadku trzeciego sektora najwa¿niejszym czynnikiem s¹ zawsze ludzie – ich potencja³,
doœwiadczenie, umiejêtnoœci, pasje. W przypadku niektórych projektów cenna jest ju¿ sama liczba aktywnych cz³onków jakiejœ organizacji (np. kiedy gmina
potrzebuje pomocy organizacyjnej w przeprowadzeniu
festynu czy zbiórki pieniê¿nej), w innej sytuacji nale¿y
podkreœlaæ zw³aszcza umiejêtnoœci i kompetencje konkretnych osób (np. w projekcie, który ma na celu likwidacjê barier architektonicznych i mentalnych, wa¿ne

Wa¿nym zasobem wielu organizacji jest równie¿ ich
wieloletnie doœwiadczenie – a wiêc coœ, co jest nie do
przecenienia.
Niektóre stowarzyszenia dysponuj¹ dobr¹ baz¹ lokalow¹ czy sprzêtem, czasem niezwykle po¿¹danym we
wspó³pracy z urzêdem gminy (np. namioty, sprzêt sportowy, obrusy, naczynia, sprzêt rehabilitacyjny).
Warto poœwiêciæ trochê czasu i rzetelnie uzupe³niæ kolejn¹ kartê æwiczeñ, aby przekonaæ siê, jak wiele mo¿ecie wnieœæ w partnerstwo.

Karta æwiczeñ 3
KARTA OCENY ATUTÓW, MOCNYCH STRON SWOJEJ ORGANIZACJI
·· Ludzie (liczba, kompetencje, doœwiadczenia)

·· Baza, lokal

·· Sprzêt

·· Doœwiadczenia, dorobek

·· Jesteœmy specjalistami od…
·· Nasza wyj¹tkowoœæ polega na…

·· Inne atuty – jakie?
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PODZIA£ ZADAÑ, ODPOWIEDZIALNOŒCI,
PRAW, KORZYŒCI
Termin „partnerstwo” pochodzi od ³aciñskiego partito,
co oznacza podzia³.
Zdecydowanie zbyt czêsto we wspó³pacy miêdzy trzecim sektorem i gmin¹ dochodzi jedynie do podzia³u
zadañ, odpowiedzialnoœci. Tymczasem pamiêtaæ nale¿y, ¿e w prawdziwym partnerstwie dochodzi równie¿
do podzia³u uprawnieñ oraz korzyœci! I niekoniecznie
zawsze musz¹ to byæ dla organizacji pozarz¹dowej korzyœci materialne, finansowe.
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Cenn¹ korzyœci¹ dla organizacji wspó³pracuj¹cej z urzêdem gminy podczas realizacji projektu mo¿e byæ bezp³atna pomoc specjalisty zatrudnionego w urzêdzieprawnika, specjalisty od promocji, dziennikarza lokalnej gazety, udostêpnienie sali konferencyjnej urzêdu
albo mo¿liwoœæ skorzystania z innych zasobów urzêdu gminy.

Karta æwiczeñ 5
Przejrzyj obowi¹zuj¹cy obecnie program wspó³pracy twojej gminy z organizacjami pozarz¹dowymi.
Czy mo¿na w nim znaleŸæ:
·· Podzia³ zadañ i obowi¹zków?

·· Podzia³ przys³uguj¹cych stronom praw?

·· Podzia³ przys³uguj¹cych stronom korzyœci?
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AKCEPTOWANE PRZEZ WSZYSTKICH
NORMY I ZASADY, UCZCIWOŒÆ
Ka¿de partnerstwo, to w ¿yciu, sporcie, biznesie i to
w ¿yciu spo³ecznym musi opieraæ siê na akceptowanych przez wszystkie strony zasadach, normach. Bez
uczciwego traktowania drugiej strony trudno mówiæ
nie tylko o partnerstwie, ale o jakiejkolwiek wspó³pracy.
Organizacje pozarz¹dowe musz¹ mieæ pe³en dostêp do
informacji, wiedzieæ, w jakich obszarach oczekiwana
jest ich pomoc, w jakich terminach odbywaj¹ siê kon-
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kursy, spotkania, konsultacje, jaka jest wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w konkursach, jakie organizacje otrzyma³y
dofinansowanie i na co je przeznaczy³y itd.
Z kolei urzêdnicy maj¹ prawo oczekiwaæ od organizacji pozarz¹dowych terminowoœci, rzetelnoœci rozliczeñ,
wydatkowania œrodków zgodnie z ich przeznaczeniem,
gospodarnoœci i oszczêdnoœci, informowania urzêdu
postêpach w realizacji projektu itd.

ZAANGA¯OWANIE
OBU (WSZYSTKICH) STRON
Trudno mówiæ o partnerstwie w sytuacji, kiedy ci¹gle
jedna strona jest mocno zaanga¿owana, proponuje, wykazuje chêæ wspó³pracy, a z drugiej strony napotyka
brak zainteresowania czy niechêæ...
Czasami to organizacje pozarz¹dowe chc¹ zrobiæ coœ
konkretnego, rozwi¹zaæ jakiœ lokalny problem, przej¹æ
wrêcz jakieœ zadanie w³asne gminy i je zrealizowaæ, napotykaj¹ jednak na brak odzewu i zainteresowania
gminy.

Bywa jednak odwrotnie – to urzêdnik (najczêœciej pe³nomocnik prezydenta czy burmistrza ds. organizacji
pozarz¹dowych) zaprasza na spotkania, prosi o udzia³
w konsultacjach i rozczarowany spotyka siê w pustej
sali z tymi co zawsze nielicznymi dyskutantami.
Autentyczne zaanga¿owanie, wymaga czasu, uwagi, powa¿nego traktowania obu stron, szerszego ni¿ przez
w³asne interesy patrzenia na problemy i cele strategiczne gminy.

15

Karta æwiczeñ 6
Zastanów siê, czy Twoja organizacja aktywnie wspó³pracuje z urzêdem gminy:
·· Czy bierzecie udzia³ w spotkaniach organizacji pozarz¹dowych organizowanych przez urz¹d?

·· Czy bierzecie udzia³ w szkoleniach proponowanych organizacjom pozarz¹dowym przez urz¹d?

·· Czy analizujecie dokumenty przesy³ane do konsultacji?

·· Czy bierzecie udzia³ w opracowywaniu programu wspó³pracy urzêdu gminy z organizacjami pozarz¹dowymi?
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DIALOG, WSPÓLNE DECYDOWANIE,
RÓWNOŒÆ
Ju¿ pytania w karcie æwiczeñ 6 wskazuj¹ na wa¿ny wyznacznik partnerstwa, jakim jest dialog i mo¿liwoœæ
wspólnego decydowania. Aby jednak ten warunek partnerstwa móg³ byæ zachowany potrzebna jest dobra wola
obu stron!

Niestety, bardzo czêsto niechêæ organizacji pozarz¹dowej do w³¹czania siê w ¿ycie gminy mo¿e wynikaæ
ze wczeœniejszych doœwiadczeñ, kiedy to z dyskusji czy
konsultacji nic nie wynika³o, nic siê nie zmieni³o na
lepsze, stracono tylko cenny czas.

W³adze gminy powinny stwarzaæ organizacjom mo¿liwoœæ wypowiadania siê na wa¿ne lokalnie tematy,
wspó³tworzenia najwa¿niejszych programów, strategii
gminy i – co najwa¿niejsze – powa¿nie traktowaæ wyniki takich konsultacji.

Urzêdnicy tak¿e niejednokrotnie podkreœlaj¹, ¿e niechêtnie organizuj¹ konsultacje dla organizacji pozarz¹dowych, bo i tak nikt na nie przychodzi, jedynie nieliczni,
którzy z kolei chc¹ zadbaæ o swoje partykularne interesy, a nie o dobro wspólne.

Organizacje powinny aktywnie w³¹czaæ siê w ¿ycie
gminy, interesowaæ siê jej ¿yciem i problemami, uczestniczyæ w spotkaniach.

Trudno budowaæ partnerstwo z takim nastawieniem do
dialogu! Trzeba wiêc nad zmian¹ nastawienia popracowaæ!!!
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DLACZEGO WARTO DZIA£AÆ
NA ZASADZIE PARTNERSTWA
Partnerstwo miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi a gmin¹ ma bardzo wiele atutów.
Oto najwa¿niejsze z nich:
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
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optymalne wykorzystanie zasobów organizacji i gminy
wzrost aktywnoœci obywatelskiej i zaufania spo³ecznego
budowa sieci spo³ecznych
wzrost motywacji i zaanga¿owania w instytucjach lokalnych i organizacjach spo³ecznych
wzmacnianie postaw przedsiêbiorczych i przedsiêbiorczoœci
wzmacnianie wspó³odpowiedzialnoœci mieszkañców za gminê
otwartoœæ na nowe idee oraz chêæ i potrzeba uruchamiania nowych dzia³añ lokalnych
trafniejsze definiowanie potrzeb, problemów dotycz¹cych gminy i wyzwañ przed ni¹ stoj¹cych
lokalne wzmacnianie d³ugofalowych tendencji modernizacyjnych
w³¹czenie liderów lokalnych do rozwi¹zywania problemów i aktywizacji lokalnych spo³ecznoœci
zwiêkszenie efektywnoœci funkcjonowania struktury w³adzy samorz¹dowej oraz wzrost umiejêtnoœci i kompetencji pracowników instytucji lokalnych.

PODSUMOWANIE

Nawet przekonanym do dzia³añ partnerskich zdarza siê
czasem zapomnieæ, na czym taki partnerstwo powinno polegaæ...

Czasem doprecyzowujemy dok³adnie ka¿de zadanie,
ka¿dy obowi¹zek drugiej strony, a o swoich jakoœ zapominamy.

Sami ustawiamy swoj¹ organizacjê w roli petenta prosz¹cego o wsparcie, a nie partnera proponuj¹cego gminie pomoc w realizacji jej zadañ.

Jeszcze kiedy indziej podejmujemy siê zadania, którego cel tylko pozornie realizujemy.

Czêsto w urzêdniku nie dostrzegamy partnera, a jedynie kogoœ, od kogo mo¿na wymagaæ, bo „ mu siê za to
p³aci”.

Oczekujemy, jako organizacja pozarz¹dowa, zrozumienia od urzêdników, przymkniêcia oka na nieterminowoœæ, nierzetelnoœæ, nieodpowiedzialnoœæ. To nie jest
partnerstwo. Czas to zmieniæ!!!
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Karta æwiczeñ 7
Przeczytaj uwa¿nie poni¿sze historyjki. Zastanów siê, czy opisane w nich relacje s¹ partnerskie, a je¿eli
nie- jakiego wyznacznika partnerstwa tu brakuje. Prawid³owe odpowiedzi znajdziesz na koñcu æwiczenia.

1.
Jednym z najwa¿niejszych celów strategicznych gminy X jest zatrzymanie m³odych ludzi w gminie, zapobieganie ich migracji do wielkich miast. W zwi¹zku
z tym powsta³ w gminie wielokierunkowy program
wspierania m³odych mieszkañców gminy, ich aktywizowania spo³ecznego, integracji, budowania poczucia
to¿samoœci lokalnej.
Niestety, w gminie czêsto dochodzi na tym tle do nieporozumieñ. Na przyk³ad Zwi¹zek Emerytów i Rencistów nie otrzymuje ¿adnego wsparcia finansowego
z gminy i z tego powodu uwa¿a, ¿e jest dyskryminowany...
·· Czy to jest partnerstwo?
·· Czy czegoœ (czego?) brakuje?
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2.
Jednym z najwa¿niejszych celów strategicznych gminy X jest zatrzymanie m³odych ludzi w gminie, zapobieganie ich migracji do wielkich miast. W zwi¹zku
z tym powsta³ w gminie wielokierunkowy program
wspierania m³odych mieszkañców gminy, ich aktywizowania spo³ecznego, integracji, budowania poczucia
to¿samoœci lokalnej.
Niestety, w gminie czêsto dochodzi na tym tle do nieporozumieñ – wêdkarze i go³êbiarze uwa¿aj¹, ¿e nale¿y im siê wsparcie, poniewa¿ zrzeszaj¹ trochê m³odych
ludzi w swoich szeregach.
·· Czy to jest partnerstwo?
·· Czy czegoœ (czego?) brakuje?

3.
Gmina Y ma byæ gospodarzem wojewódzkich Do¿ynek 2008. Zaprosi³a do wspó³pracy organizacje pozarz¹dowe z terenu ca³ej gminy.
Ko³a gospodyñ wiejskich przygotowa³y stoiska z w³asnymi wypiekami i rêkodzie³em. Ko³o pszczelarzy ufundowa³o 5 litrów miodu na nagrodê w loterii.
Burmistrz mia³ nadziejê, ¿e OSP podczas do¿ynek zapewni s³u¿bê porz¹dkow¹ i medyczn¹. Dopiero podczas do¿ynek okaza³o siê, ¿e OSP ma inne plany i nie
zabezpiecza imprezy, tylko organizuje pokaz gaszenia
po¿aru i ratownictwa medycznego.
·· Czy to jest partnerstwo?
·· Czy czegoœ (czego?) brakuje?
4.
Gmina Y ma byæ gospodarzem wojewódzkich Do¿ynek 2008. Zaprosi³a do wspó³pracy organizacje pozarz¹dowe z terenu ca³ej gminy. Ko³a gospodyñ wiejskich
chêtnie przygotowa³y stoiska z w³asnymi wypiekami
i rêkodzie³em, ko³o pszczelarzy ufundowa³o 5 litrów
miodu na nagrodê w loterii, OSP zapewni³o s³u¿bê porz¹dkow¹ i medyczn¹.

Wszystkie te dzia³ania organizacje przeprowadzi³y bez
jakiegokolwiek wsparcia (finansowego i niefinansowego) ze strony gminy.
Dopiero potem, po do¿ynkach okaza³o siê, ¿e mog³y
liczyæ na pomoc urzêdu w u¿yczeniu i przetransportowaniu sprzêtu potrzebnego do zorganizowania stoisk,
przygotowaniu profesjonalnej informacji promocyjnej
o danej organizacji do okolicznoœciowego wydawnictwa i sfinansowaniu wody do picia w du¿ych iloœciach
do punktu medycznego.
·· Czy to jest partnerstwo?
·· Czy czegoœ (czego?) brakuje?
5.
Urz¹d gminy Z za ka¿dym razem, gdy decyduj¹ siê sprawy wa¿ne dla gminy, zaprasza do konsultacji organizacje pozarz¹dowe.
Niestety, nikt z organizacji pozarz¹dowych nie zechcia³
zaanga¿owaæ siê w pracê. Nikt nie zg³osi³ swoich uwag
do programu rozwi¹zywania problemów spo³ecznych
czy programu rozwoju gminy Z. ¯adna organizacja nie
wnios³a nieczego do strategii edukacji czy strategii zdrowia.
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Przedstawiciele organizacji pytani o ten brak reakcji
odpowiadaj¹, ¿e maj¹ swoj¹ robotê i nie maj¹ czasu
wyrêczaæ urzêdników w ich zadaniach
·· Czy to jest partnerstwo?
·· Czy czegoœ (czego?) brakuje?
6.
Gmina Z za ka¿dym razem, gdy decyduj¹ sprawy wa¿ne dla gminy, zaprasza do konsultacji organizacje pozarz¹dowe.
Niestety, nikt z organizacji pozarz¹dowych nie przychodzi na spotkania konsultacyjne programu rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, programu rozwoju
gminy Z, strategii edukacji czy strategii zdrowia.
Przedstawiciele organizacji pytani o ten brak reakcji
odpowiadaj¹, ¿e zaproszenia, informacje, dokumenty
do konsultacji przychodz¹ zawsze w ostatniej chwili.
Poza tym wszelkie spotkania konsultacyjne s¹ organizowane w godzinach pracy urzêdu – aby urzêdnikom
by³o na rêkê.
·· Czy to jest partnerstwo?
·· Czy czegoœ (czego?) brakuje?
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7.
Gmina Y ju¿ po raz trzeci ma byæ gospodarzem wojewódzkich Do¿ynek 2008. Zaprosi³a do wspó³pracy organizacje pozarz¹dowe z terenu ca³ej gminy. Niestety
odzew by³ niewielki.
Ko³o Pszczelarzy ufundowa³o 5 litrów miodu na nagrodê w loterii. Za to OSP i ko³a gospodyñ wiejskich
stwierdzi³y, ¿e po doœwiadczeniach ostatnich lat to ich
nie interesuje – nie widz¹ we wspó³pracy z urzêdem
gminy ¿adnej korzyœci, nie bêd¹ tani¹ si³¹ robocz¹!
·· Czy to jest partnerstwo?
·· Czy czegoœ (czego?) brakuje?
8.
Klub Sportowy „Start” doskonale sobie radzi. Ma osi¹gniêcia na szczeblu ogólnopolskim, rozbudowuje zaplecze sportowe, ma coraz wiêcej zawodników.
Niestety, gmina przesta³a wspieraæ finansowo dzia³alnoœæ klubu, poniewa¿ nie widzi w tym ¿adnej korzyœci
dla gminy – zawodnicy s¹ w wiêkszoœci spoza terenu
gminy, raczej z powiatu, klub nie uczestniczy w ¿adnych wa¿nych dla gminy projektach, nie promuje gminy, bo na swoich strojach sportowych i materia³ach

10.
Gmina Y ma byæ gospodarzem wojewódzkich Do¿ynek 2008. Zaprosi³a do wspó³pracy organizacje pozarz¹dowe z terenu ca³ej gminy.
OSP sama zaproponowa³a, ¿e zorganizuje pokaz gaszenia po¿aru i ratownictwa medycznego, kola gospodyñ wiejskich przygotowa³y stoiska z w³asnymi

PRAWID£OWE ODPOWIEDZI:

9.
Gmina W og³osi³a konkursy dotacyjne dla organizacji
pozarz¹dowych.
Teoretycznie wszystkie organizacje s¹ zaproszone do
sk³adania ofert. Niestety, w œwiatku organizacji pozarz¹dowych z terenu gminy mówi siê coraz g³oœniej, ¿e
wszystkie konkursy rozpisane s¹ tak, aby wygra³a jedna i ta sama, ulubiona organizacja burmistrza…
·· Czy to jest partnerstwo?
·· Czy czegoœ (czego?) brakuje?

wypiekami i rêkodzie³em. Awantura rozpoczê³a siê ju¿
po udanych do¿ynkach, kiedy okaza³o siê, ¿e za œrodki
pozoracji na pokaz OSP zap³aci³ urz¹d gminy, a gospodynie musia³y wypieki przygotowaæ z w³asnych
œrodków!
·· Czy to jest partnerstwo?
·· Czy czegoœ (czego?) brakuje?

1 – brak wspólnego celu, brak zrozumienia celu
2 – brak wspólnego celu, brak zrozumienia celu
3 – brak podzia³u obowi¹zków, dookreœlenia szczegó³ów
4 – brak podzia³u obowi¹zków, dookreœlenia szczegó³ów
5 – brak dialogu, wspó³decydowania
6 – brak dialogu, wspó³decydowania
7 – brak zysków, korzyœci obu stron
8 – brak zysków, korzyœci obu stron
9 – brak jawnoœci informacji, uczciwoœci10 – brak poczucia sprawiedliwoœci.

reklamowych znajduje siê logo i nazwa sponsora, a nie
herb gminy.
·· Czy to jest partnerstwo?
·· Czy czegoœ (czego?) brakuje?
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CO WARTO WIEDZIEÆ
O PROGRAMACH WSPÓ£PRACY
1)
Koniecznoœæ uchwalania programów wspó³pracy wynika z art. 5 ust. 3 Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie z 24.04.2003, w którym
czytamy: „Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego uchwala roczny program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi (…)”.
2)
Program wspó³pracy ma charakter obligatoryjny – jednostka samorz¹du terytorialnego ma ustawowy obowi¹zek jego uchwalenia.
3)
Uchwalanie programów wspó³pracy dotyczy wszystkich szczebli samorz¹du terytorialnego. To znaczy, ¿e
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programy wspó³pracy uchwalaj¹: rady gmin, rady powiatów oraz sejmiki województw.
4)
Program wspó³pracy ma charakter roczny, ale powinien byæ tworzony z perspektyw¹ wspó³pracy wieloletniej. Dobrym rozwi¹zaniem jest tworzenie programu
3–4-letniego, poniewa¿ to pozwala lepiej zaplanowaæ
rozwój wspó³pracy miêdzy samorz¹dem i NGOs, daj¹c
tym ostatnim mo¿liwoœæ lepszego planowania swojego rozwoju.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e uchwalenie programu wieloletniego (np. na cztery lata, czyli ca³¹ kadencjê) nie
zwalnia gminy z obowi¹zku uchwalana programu corocznie – w ka¿dym roku w okresie obowi¹zywania
programu wieloletniego.

5)
Program wspó³pracy w gminie dotyczy wszystkich organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na jej terenie,
a nie tylko organizacji po¿ytku publicznego.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e czym innym jest posiadanie statusu organizacji po¿ytku publicznego, a czym innym dzia³anie w sferze po¿ytku publicznego. W tej sferze dzia³aj¹
zarówno organizacje po¿ytku publicznego, jak równie¿
inne organizacje pozarz¹dowe, które nie posiadaj¹ statutu opp, a nawet w przysz³oœci nie zamierzaj¹ go uzyskaæ.
Sfera po¿ytku publicznego jest zdefiniowana w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie i obejmuje miêdzy innymi obszary:
·· pomocy spo³ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
·· zapewnienia zorganizowanej opieki by³ym ¿o³nierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do
emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
·· dzia³alnoœci charytatywnej;

·· podtrzymywania tradycji narodowej, pielêgnowania
polskoœci oraz rozwoju œwiadomoœci narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
·· dzia³alnoœci na rzecz mniejszoœci narodowych;
·· ochrony i promocji zdrowia;
·· dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych;
·· promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostaj¹cych bez pracy i zagro¿onych zwolnieniem
z pracy;
·· upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dzia³alnoœæ na rzecz równych praw kobiet i mê¿czyzn;
·· dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiêbiorczoœci;
·· dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych;
·· nauki, edukacji, oœwiaty i wychowania;
·· krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m³odzie¿y;
·· kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
·· upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
·· ekologii i ochrony zwierz¹t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
·· porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego oraz przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym;
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·· upowszechniania wiedzy i umiejêtnoœci na rzecz
obronnoœci pañstwa;
·· upowszechniania i ochrony wolnoœci i praw cz³owieka oraz swobód obywatelskich;
·· dzia³añ wspomagaj¹cych rozwój demokracji;
·· ratownictwa i ochrony ludnoœci;
·· pomocy ofiarom katastrof, klêsk ¿ywio³owych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granic¹;
·· upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
·· dzia³añ na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwami;
·· promocji i organizacji wolontariatu;
·· dzia³alnoœci wspomagaj¹cej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarz¹dowe.

·· program powstaje w zaciszu gabinetów w urzêdzie
gminy,
·· nie odbywaj¹ siê ¿adne konsultacje projektu programu z organizacjami pozarz¹dowymi,
·· konsultacje s¹ pozorne, np. projekt pojawia siê na
niedostêpnej albo g³êboko ukrytej stronie internetowej, czas na zg³aszanie uwag jest bardzo ograniczony (np. dwa dni)
·· konsultacje z organizacjami s¹ prowadzone pozornie – ¿adne ze wspólnych ustaleñ nie znajduj¹ potem odzwierciedlenia w przyjmowanym programie
wspó³pracy,
·· konsultacje s¹ ograniczone do w¹skiego krêgu znajomych organizacji.
Wszystkie powy¿sze przyk³ady s¹, niestety, wziête z ¿ycia…

6)
Program wspó³pracy powinien byæ efektem realnej
wspó³pracy jednostki samorz¹du terytorialnego oraz
organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na jej obszarze.
Nie s¹ wiêc zgodne z duchem, ide¹ tworzenia programów wspó³pracy sytuacje, gdy:

7)
Program wspó³pracy dotyczyæ powinien ró¿norodnych
form wspó³pracy, a nie jedynie zlecania zadañ.
Najczêœciej wspó³praca jest sprowadzana jedynie do
kwestii finansowych – najczêœciej, trzeba uczciwie przyznaæ, przez same organizacje pozarz¹dowe, które,

myœl¹c wy³¹cznie o pieni¹dzach, jakie mo¿na pozyskaæ
z gminy, same ustawiaj¹ siê w pozycji petenta, a nie
partnera.
Tymczasem istnieje wiele innych form wspó³pracy, na
przyk³ad:
·· wzajemne informowanie siê o planowanych kierunkach dzia³alnoœci, dla ich lepszego zharmonizowania;
·· wykorzystywanie (wzajemnie) istniej¹cych kana³ów
przekazu informacji (internet, ludzie, media);
·· konsultowanie z organizacjami pozarz¹dowymi projektów uchwa³ rady gminy i zarz¹du gminy w dziedzinach zwi¹zanych z merytoryczn¹ dzia³alnoœci¹
organizacji (np. w kwestiach niepe³nosprawnych,
czasu wolnego dzieci, osób starszych, ekologii);
·· tworzenie wspólnych zespo³ów konsultacyjnych
(o charakterze doradczym);
·· pomoc organizacjom przez udostêpnienie zasobów
urzêdu (np. skierowanie do pomocy pracowników–
fachowców, udostêpnienie sal urzêdu);
·· pomoc dla organizacji w poszukiwaniu pozagminnych Ÿrode³ finansowania ich, pomoc w tworzeniu
projektów i ich wspó³finansowanie;

·· pomoc organizacjom w rozwi¹zaniu problemów
lokalowych (np. umo¿liwienie skorzystania z preferencyjnych zasad najmu lub stworzenie centrów
dla NGOs, w których znajd¹ siê pomieszczenia do
korzystania, szczególnie przez ma³e organizacje).
8)
Realizacja programu wspó³pracy powinna siê opieraæ
na zasadach:
·· pomocniczoœci
·· suwerennoœci stron
·· partnerstwa
·· efektywnoœci
·· uczciwej konkurencji
·· jawnoœci.
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Specjaliœci Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych
z chêci¹ odpowiedz¹ na wszelkie pytania i w¹tpliwoœci
zwi¹zane zarówno z tymi materia³ami i projektem „Gmina – tu wszystko siê zaczyna”,
jak i wszelkie inne – dotycz¹ce kwestii wspó³pracy NGOs i w³adz samorz¹dowych.
Postaramy siê szybko i fachowo pomóc.
Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych
www.ngos.pl, instytut@ngos.pl

Zachêcamy organizacje do sk³adania wniosków o dofinansowanie w³asnych projektów
do Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych
www.funduszngo.pl
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