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I. Charakterystyka badania 

W ramach projektu „Konsultacje społeczne – Twój głos w dyskusji” Fundacja Biuro Inicjatyw 

Społecznych oraz Gmina Klucze przygotowują Roczny i Wieloletni Program Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi. W pierwszym etapie pracy nad dokumentami zaplanowano 

przeprowadzenie diagnozy, która miała pokazać dotychczasowy stan współpracy miedzy 

administracją publiczną i lokalnym sektorem pozarządowym oraz kondycję podmiotów społecznych 

działających na terenie gminy Klucze. Określenie organizacje pozarządowe używane jest w raporcie 

w odniesieniu zarówno do stowarzyszeń i fundacji, jak i podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z kolei samorząd jest rozumiany jako 

organ uchwałodawczy, wykonawczy oraz podległe mu jednostki organizacyjne. 

Główne cele badania dotyczyły: 

1. Oceny jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami 

samorządu terytorialnego gminy Klucze 

2. Rozpoznania potencjału i zasobów organizacji społecznych.  

3. Określenie pomysłów na rozwój organizacji, które mogą zostać włączone w działania 

planowane przez samorząd w zakresie realizacji zadań publicznych. 

Koncepcja badania w kontekście oceny jakości współpracy (cel 1.) została oparta o Model współpracy 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz Indeks Jakości Współpracy opracowane 

przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wraz 

z partnerami społecznymi. Model współpracy stanowi wzorzec, według którego powinna odbywać się 

współpraca JST-NGO na 3 płaszczyznach: 

RYSUNEK 1. SCHEMAT MODELU WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Dla każdej z płaszczyzn w modelu określono standardy współpracy odnosząc się do zasad współpracy: 

partnerstwa, pomocniczości, jawności, efektywności i uczciwej konkurencji. 

Aby odpowiedzieć na drugi cel badania, potencjał organizacji zdefiniowano w 4 obszarach, jako 

potencjał ludzki, finansowy, organizacyjny/ techniczny oraz współpracę z partnerami społecznymi i 

biznesowymi. Wskaźniki dla każdego z badanych obszarów przedstawiono na rysunku  

PŁASZCZYZNA 1:  

Współpraca JST-NGO w 
zakresie tworzenia 
polityk publicznych  

PŁASZCZYZNA 2:  

Współpraca JST-NGO w 
zakresie realizacji polityk 

publicznych  

PŁASZCZYZNA 3:  

Infrastruktura współpracy 
i tworzenie warunków do 

rozwoju aktywności 
społecznej  



 

 

 
 

 

 

 

   

 

     
Człowiek – najlepsza inwestycja 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

St
ro

n
a4

 

RYSUNEK 2. WSKAŹNIKI POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie wyników badania przeprowadzonego w okresie od stycznia 

do czerwca 2014 roku. 

  

POTENCJAŁ LUDZKI 

• zatrudnianie  pracowników  

• współpraca z wolontariuszami 

POTENCJAŁ FINANSOWY 

• przychody organizacji 

• sposób prowadzenia księgowości 

POTENCJAŁ ORGANIZACYJNY / TECHNICZNY 

• posiadanie biura, komputera, drukarki, rzutnika 

• dostęp do internetu 

• posiadanie strony internetowej 

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI I BIZNESOWYMI 

• współpraca z  organizacjami pozarządowymi 

• współpraca z biznesem 
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1.1. Metodologia badania 

W badaniu zastosowano różne sposoby zbierania danych: analizowano istniejące dane urzędowe 

oraz przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe, co pozwoliło na weryfikacje informacji 

i wniosków. Schemat badania przedstawia poniższy rysunek. 

RYSUNEK 3.SCHEMAT PROCESU BADAWCZEGO 

 

 

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH  

Analiza została przeprowadzona w oparciu o dostępne dokumenty, które bezpośrednio bądź 

pośrednio dotyczą organizacji pozarządowych: 

 Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi za lata 2008-2014 

 Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 Strategię Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014-2016 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 

 Program Opieki Nad Bezdomnymi Zwierzętami na rok 2014  

 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015 

 Lokalny Program Rozwoju Gminy Klucze 

 Gminny Program Polityki na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003 – 2013 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2015 

BADANIA ILOŚCIOWE  

Ankiety telefoniczne przeprowadzono z przedstawicielami 25 organizacji pozarządowych, grup 

nieformalnych oraz podmiotów wymienionych w artykule 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie gminy Klucze. Na potrzeby 

ANALIZA DANYCH 
ZASTANYCH 

ANKIETY 
TELEFONICZNE 

WYWIADY 
GRUPOWE 

RAPORT 
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badania sporządzono listę organizacji i grup nieformalnych działających na terenie gminy – znalazło 

się na niej 55 podmiotów lub inicjatyw. Dobór podmiotów do badań miał charakter celowy: 

założono, że powinny one reprezentować różne formy prawne (fundacje, stowarzyszenia, OSP, grupy 

nieformalne, spółdzielnie socjalne) oraz działać na rzecz różnych grup lub obszarów problemowych 

(np. sport, ekologia, pomoc społeczna itp.).  

BADANIA JAKOŚCIOWE  

Ostatni etap badań stanowiły wywiady grupowe prowadzone z reprezentantami organizacji 

pozarządowych (13 uczestników) oraz z pracownikami urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych 

(10 urzędników). Rekrutacja do udziału w wywiadach odbywała się podczas realizacji ankiet 

telefonicznych oraz ze wsparciem pracowników urzędu gminy. 
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II. Potencjał organizacji pozarządowych 

2.1. Charakterystyka organizacji biorących udział w badaniu 

W badaniu ankietowym prowadzonym w marcu i kwietniu 2014 roku wzięło udział 25 organizacji 

pozarządowych, grup nieformalnych i podmiotów wymienionych w art. 5. Ust. 3. ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1. Najwięcej z nich (22 z 25) miało formę 

stowarzyszeń, zaledwie 3 działały jako inne podmioty: koła gospodyń wiejskich i spółdzielnia socjalna.  

WYKRES 1. ROZKŁAD ORGANIZACJI WG STATUSU 
PRAWNEGO 

WYKRES 2.ROZKŁAD ORGANIZACJI WG ZASIĘGU DZIAŁANIA 

 

 
N=25 N=25 

Połowa organizacji działa na terenie gminy lub powiatu (w sumie 14 podmiotów). Prowadzenie 

działań na terenie całego kraju deklaruje 8 organizacji. 

 

Największą grupę wśród badanych organizacji stanowiły te, które powstały w latach 2000-2009 

(13 podmiotów). 6 organizacji zostało utworzonych przed 1990 rokiem, a kolejne 6 – w ciągu 

ostatnich 4 lat (wykres 3).   

                                                           

1 Dalej będziemy zamiennie posługiwać się terminami: organizacje pozarządowe, podmioty społeczne lub 
organizacje społeczne. 
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WYKRES 3. ROZKŁAD ORGANIZACJI WG DATY ICH POWSTANIA 

 
N=25 

Badane organizacje były proszone o wskazanie obszarów, w których prowadzą swoje działania. 

Wśród respondentów dominowały organizacje zajmujące się sportem, turystyką, rekreacją lub 

hobbistyczne oraz prowadzacie działania w sferze kultury i sztuki – po 9 organizacji. 

WYKRES 4. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z GMINY KLUCZE 

 
N=25 

Co 5-ta z badanych organizacji prowadziła działania na rzecz dzieci i młodzieży. W aktywność 

w obszarze pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu oraz ochrony i promocji zdrowia 

zaangażowanych było po 4 organizacje.  Pozostałe typy działań wskazywane był przez mniejszą liczbę 

podmiotów. 

6 

13 

6 

przed 1990 1990-1999 2000-2009 w 2010 lub później
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3 
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9 

działania na rzecz osób starszych

działalność hobbystyczna

turystyka i krajoznawstwo

ratownictwo, pomoc humanitarna

edukacja

promocja wsi/gminy

inne

aktywna działalność na rzecz lokalnej społeczności i środowiska

ochrona i promocja zdrowia

pomoc społeczna/przeciwdziałanie wykluczeniu

działania na rzecz dzieci i młodzieży

kultura, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa historycznego
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2.2. Potencjał ludzki organizacji 

W badaniu ankietowym przyglądaliśmy się potencjałowi organizacji pod kątem zatrudniania 

pracowników oraz współpracy z wolontariuszami. Zdecydowana większość podmiotów (18 z 25) 

opiera swoją działalność o pracę społeczna członków (rysunek 8). Wśród 7 organizacji, które 

posiadają pracowników, większość zatrudnia od 1 do 5 osób. Tylko 2 badane podmioty mają po 31 

i 50 pracowników. 4 NGO zatrudniają pracowników na etat, 4 na umowy zlecenia, a 2 na umowy 

o działo.  

WYKRES 5. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW 
W ORGANIZACJACH [LICZBA ORG.] 

 

WYKRES 6. WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI 
[LICZBA ORG.] 

  
N=25 N=25 

Korzystanie z wolontariatu nie jest szeroko rozpowszechnione wśród organizacji – współpracuje 

z nimi 11 z 25 organizacji. Łącznie w 2013 roku badane podmioty współpracowały z 96 

wolontariuszami. Na jedną organizację przypada średnio 9 osób angażujących się bezinteresownie 

w jej działania, przy czym minimalna liczba wynosiła 1, a maksymalna – 50.  

Podczas ankiety respondentów poproszono także o wskazanie obszarów, w jakich przedstawiciele 

badanych podmiotów chcieliby wzmocnić kompetencje pracowników lub członków swoich 

organizacji (wykres 7).  

7 

18 

Czy Państwa organizacja zatrudnia 
pracowików? 

Tak Nie

11 

14 

Czy organizacja korzysta ze 
wsparcia wolontariuszy? 

Tak Nie
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WYKRES 7. 

 

N=25 

Zdecydowanie najwięcej organizacji widzi potrzebę wzmocnienia kompetencji z zakresu źródeł 

finansowania działań organizacji (18 wskazań) oraz pisania projektów i zarządzania nimi (17 

wskazań). Blisko połowa organizacji chciałaby podnieść wiedzę i umiejętności pracowników związane 

z przedmiotem prowadzonej działalności lub prawnymi aspektami funkcjonowania NGO. Po 9 

organizacji jest  zainteresowanych informacjami o współpracy z samorządem oraz promocji działań.      

2.3. Potencjał finansowy organizacji 

Ważnym czynnikiem wpływającym na stabilność działania organizacji jest jej potencjał finansowy, 

który umożliwia prowadzenie działań na szerszą skalę. W tym kontekście poproszono przedstawicieli 

organizacji o oszacowanie wysokości przychodów organizacji w roku 2013, wskazanie wszystkich 

źródeł finansowania działań oraz tych, które w największym stopniu finansowały działalność 

podmiotów w roku ubiegłym. 

Zdecydowana większość badanych podmiotów to organizacje o niskich przychodach: 3 dysponowały 

środkami do 1 tys. zł, 7 – kwotą w przedziale od 1 do 5 tys. zł, 2 – kwotą w przedziale od 5 do 

10 tys. zł, a kolejne 4 – od 10 do 50 tys. zł. W gminie Klucze działają jednak także podmioty o bardzo 
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9 

12 

14 

17 

18 

inne

ewaluacja działań organizacji

prowadzenie księgowości w organizacji

promocja działań NGO

współpraca z samorządem

prawne aspekty funkcjonowania organizacji

wiedza i umiejętności związane z przedmiotem działania
organizacji

pisanie projektów/zarządzanie projektami

źródła finansowania działań organizacji

W jakim zakresie chcieliby Państwo wzmocnić kwalifikacje 
pracowników/członków organizacji: 
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dużym potencjale finansowym – w 2013 roku 5 miało przychody powyżej 100 tys. zł, przy czym część 

z nich dysponowała środkami w wysokości kilku mln zł. Takie różnice świadczą o bardzo silnym 

rozwarstwieniu trzeciego sektora na terenie gminy Klucze.     

WYKRES 8. POZIOM PRZYCHODÓW ORGANIZACJI W ROKU 2013 [LICZBA ORG.] 

 

N=25 

Do najczęściej wymienianych sposobów finansowania działań organizacji z gminy Klucze zaliczyć 

należy składki członkowskie (20 wskazań), dotacje ze środków publicznych (17 wskazań) oraz 

darowizny (15 wskazań). Stosunkowo dużo podmiotów korzysta także ze środków pozyskiwanych od 

sponsorów (11 NGO), działalności odpłatnej (8 NGO) oraz pozyskuje 1%  podatku jako organizacje 

pożytku publicznego (6 NGO). Najrzadszą formą dofinansowania działalności społecznej jest 

pozyskiwanie funduszy ze zbiórek publicznych oraz przez działalność gospodarczą.   

WYKRES 9. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI W 2013R. 

 
N=25 

Odpowiedzi nie sumują się do N=25, ponieważ każdy respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź.  
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Powyższe informacje pokazują całe spektrum sposobów, w jakie organizacje dofinansowują swoje 

działania. W kolejnym pytaniu chcieliśmy zobaczyć, które z źródeł stanowią najważniejszy wkład 

w finansowanie działań organizacji (każdy respondent mógł wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi). 

Podsumowanie przedstawiono na wykresie 10.  

WYKRES 10. NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI 

 
N=25  

Odpowiedzi nie sumują się do N=25, ponieważ każdy respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź.  

Jako najważniejsze źródło finansowania ponad połowa organizacji wskazywała dotacje ze środków 

publicznych, 12 – składki członkowskie, a 5 – działalność odpłatną.  

WYKRES 11. 

 

N=25 
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Najczęściej w badanych podmiotach księgowość prowadzona była przez osobę, posiadającą do tego 

odpowiednie kwalifikacje nieodpłatnie (w 10 NGO) lub odpłatnie (w 8 NGO). Część organizacji (6) 

zlecała obsługę księgową firmie lub do biura rachunkowego. Niepokojące jest, że 4 organizacje, mimo 

obowiązku nałożonego przez ustawę, nie prowadzą księgowości. 

2.4. Potencjał techniczny organizacji 

Biorąc pod uwagę zasoby rzeczowe, większość badanych organizacji zadeklarowała posiadanie 

stałego biura i strony internetowej – po 15 wskazań. Ponad połowa respondentów wskazała, że 

posiada dostęp do Internetu i posada sprzęt biurowy (komputer i drukarkę) – po 13 wskazań. Nieco 

ponad 1/3 uczestników badania dysponuje na swoje potrzeby sprzętem multimedialnym: rzutnikiem 

i ekranem.   

WYKRES 12. 

 

N=25 

2.5. Współpraca organizacji z otoczeniem 

Najczęściej kluczańskie organizacje podejmowały współprace z innymi podmiotami społecznymi 

z terenu gminy (19 z 25). Zdecydowanie rzadziej partnerami dla nich są lokalni przedsiębiorcy – 9 

wskazań, i administracja publiczna wyższego szczebla (np. powiat, województwo) – 8 wskazań. 

Spośród organizacji, które nie współpracowały z wymienionymi podmiotami: wszystkie (6 z 6) 

chciałyby podjąć współpracę z innymi NGO z gminy, większość (13 z 16) – z lokalnymi 
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10 

12 

17 

12 

10 

stałe biuro

posiada sprzęt biurowy (komputer,
drukarka)

posiada sprzęt multimedialny (rzutnik,
ekran)

ma dostęp do internetu

ma swoją stronę internetową

Zasoby rzeczowe organizacji: 

Tak Nie
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przedsiębiorcami. Najmniej organizacji widzi potrzebę współpracy z administracją publiczną wyższego 

szczebla (8 z 17).  

WYKRES 13. 

 

N=25 

2.6. Trudności, z jakimi spotykają się organizacje  

Do najczęściej wskazywanych czynników, które utrudniają organizacjom funkcjonowanie, należą 

trudności z pozyskiwaniem środków finansowych na działalność (20 wskazań) oraz niewystarczająca 

liczba pracowników (14 wskazań). Co trzecia badana organizacja musi zmierzyć się z małym 

zaangażowaniem członków organizacji w jej działania, niewystarczającymi kwalifikacjami członków 

lub pracowników podmiotu oraz słabą współpracą z innymi NGO z gminy. Po 6 organizacji uważa, że 

działania utrudnia im także słaba promocja działań organizacji lub niski standard pomieszczeń, w 

których NGO prowadzi działalność.     

19 
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13 
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innymi organizacjami z terenu gminy

lokalnymi przedsiębiorcami

administracją publiczną wyższego szczebla

Czy w 2013r. organizacja współpracowała z: 

Tak

Nie, ale chcemy podjąć współpracę

Nie i nie jesteśmy zainteresowani współpracą

Nie wiem
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WYKRES 14. 

 

N=25 

 

2.7. Podsumowanie. Segmentacja organizacji pozarządowych 

z Gminy Klucze 

Na podstawie wyników ankiety można wyróżnić trzy grupy wśród organizacji pozarządowych różniące 

się od siebie skalą działania, potencjałem ekonomicznym i ludzkim oraz w mniejszym stopniu -  

technicznym (tabela 1).  
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słabo rozbudowana oferta usług/działań

inne

brak/niski standard pomieszczeń, w których organizacja…

słaba promocja działań organizacji

niewystarczające kwalifikacje pracowników/członków…

słaba współpraca z innymiorganizacjami z terenu gminy

małe zaangażowanie członków organizacji

niewystarczająca liczba pracowników

trudności z pozyskaniem środków na działalność…

Które z problemów dotyczą Państwa organizacji? 
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TABELA 1 

 I GRUPA (12 ORGANIZACJI) II GRUPA (4 ORGANIZACJE) III GRUPA (5 ORGANIZACJI) 

Przychody organizacji w 2013 r. Do 10 tys. 10-50 tys. Powyżej 100 tys. 

Dominujące źródło finansowania 
Składki członkowskie, dotacje ze środków 

publicznych, darowizny, 
Składki członkowskie, 1% podatku, dotacje 

ze środków publicznych, darowizny, 

Dotacje ze środków publicznych, 
działalność ekonomiczna (odpłatna lub 

gospodarcza), sponsorzy 

Zatrudnianie pracowników Nie Część tak, część nie Tak 

Dominujący sposób zatrudnienia - Umowy cywilnoprawne Etat 

Współpraca z wolontariuszami Część tak, część nie Część tak, część nie Część tak, część nie 

Współpraca z innymi 
organizacjami z gminy 

Część tak, część nie Część tak, część nie Tak 

Współpraca z lokalnymi 
przedsiębiorcami, administracją 
publiczną wyższego szczebla 

Część tak, część nie Część tak, część nie Większość tak 

Posiadanie stałego biura Część tak, część nie Część tak, część nie Tak 

Posiadanie komputera, drukarki, 
ekranu, strony internetowej) 

Część tak, część nie Część tak, część nie Tak 

Trudności, jakie napotykają 
organizacje 

Trudności z pozyskaniem środków na 
działalność, Niewystarczająca liczba 

pracowników, słaba współpraca z innymi 
organizacjami z gminy 

Trudności z pozyskaniem środków na 
działalność, Niewystarczająca liczba 

pracowników, niewystarczające 
kwalifikacje członków/pracowników 

organizacji 

Niewystarczająca liczba pracowników, 
słabe zaangażowanie członków organizacji 

Obszary, w których pracownicy 
mogliby podnieść swoje 
kompetencje 

Źródła finansowania; (poza tym małe 
zainteresowanie pozostałymi tematami) 

Źródła finansowania;  
Wiedza i umiejętności przydatne 

w prowadzonej działalności; 

Wiedza i umiejętności przydatne 
w prowadzonej działalności; 
Współpraca z samorządem; 

Promocja działań; 
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 I GRUPA (12 ORGANIZACJI) II GRUPA (4 ORGANIZACJE) III GRUPA (5 ORGANIZACJI) 

Ogólna  ocena współpracy 
JST-NGO 

Większość (75%) ocenia współpracę 
z samorządem dobrze lub bardzo dobrze 

(nikt nie ocenia źle lub bardzo źle) 

Większość (75%) ocenia współpracę 
z samorządem dobrze lub bardzo dobrze 

(nikt nie ocenia źle lub bardzo źle) 

Większość (60%) ocenia współpracę 
z samorządem dobrze lub bardzo dobrze, 

ale 20% ocenia ją źle 

Stosunek do rozwijania 
współpracy z samorządem 

Blisko 60% organizacji chciałoby poszerzyć 
współpracę z samorządem; pozostałe 

organizacje nie wiedzą lub nie chcą 

Większość organizacji (75%) chciałaby 
poszerzyć współpracę z samorządem, 25% 

nie wie 

Wszystkie organizacje chciałyby poszerzyć 
współpracę z samorządem 

Działania preferowane do 
realizacji we współpracy 
z samorządem 

 budowa toru do jazdy offroad 

 profilaktyka, praca z młodzieżą 

 konsultacje społeczne 

 przeglądy śpiewacze dla KGW, promocja 
KGW na zewnątrz gminy, pomoc w 
nawiązaniu współpracy z restauracjami 

 opieka nad miejscami pamięci 
historycznej, działania na rzecz osób 
starszych 

 wkład własny do projektów 

 współpraca w zakresie kultury i sportu 

 rozbudowa placu zabaw w gminie 

 współpraca w obszarze sportu 

 współpraca w obszarze zdrowia – 
zwiększanie świadomości społecznej nt. 
gruźlicy, profilaktyka 

 działania w kierunku usamodzielnienie 
organizacji 

 stworzenie boiska sportowego, obiektów 
sportowych 

 stworzenie powiatowej strategii rozwoju 

 Udział w konsultacjach działań 
realizowanych w gminie 

 wyznaczanie kierunków współpracy, 
udział w ciałach doradczych, zespołach 
tematycznych 
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Pierwszą grupę tworzy 12 z badanych organizacji. Opierają one swoją działalność w dużej mierze na 

pracy społecznej członków oraz częściowo – wolontariuszy. Zarządzają niewielkimi środkami 

finansowymi (przychody do 10 tys. zł w 2013 r.) pochodzącymi najczęściej ze składek członkowskich, 

dotacji ze środków publicznych lub darowizn. Cześć z nich dysponuje własnym sprzętem i biurem. 

Najczęściej wskazywanymi problemami, które utrudniają im działalność, to: brak środków na 

działalność, niewystarczająca liczba pracowników oraz słaba współpraca z innymi organizacjami 

z gminy.  Główna potrzeba rozwojowa dotyczy wiedzy na temat źródeł i sposobów finansowania 

działalności organizacji. Blisko 2/3 z tych organizacji chciałoby poszerzyć współpracę z samorządem 

przede wszystkim w wymiarze finansowym (zlecania zadań organizacjom, wspieranie działań przez 

przekazywanie środków finansowych) w sferach wskazanych szczegółowo w tabeli 1.  

Trzecia grupa to 5 organizacji o dużym potencjale ekonomicznym i ludzkim.  Rocznie dysponują 

dużymi środkami finansowymi – powyżej 100 tyś. zł (a w niektórych przypadkach powyżej 1 mln zł), 

które pochodzą najczęściej z dotacji ze środków publicznych, z działalności ekonomicznej (odpłatnej 

i gospodarczej) lub od sponsorów. Organizacje te zatrudniają pracowników etatowych, część z nich 

współpracuje także z wolontariuszami. Najczęściej wskazywanymi problemami, które utrudniają im 

działalność, są: niewystarczająca liczba pracowników oraz słabe zaangażowanie członków organizacji 

w działania. Przedstawiciele tych organizacji widzą przede wszystkim potrzebę wzmacniania wiedzy 

i umiejętności przydatnych w prowadzonej działalności oraz współpracy z samorządem. Ze względu 

na potencjał ludzki (kadra ekspercka, duże doświadczenie) organizacje te chciałyby w większym 

stopniu być włączane w proces tworzenia lokalnych polityk publicznych (udział w konsultacjach 

działań realizowanych w gminie, wyznaczanie kierunków współpracy, udział w ciałach doradczych, 

zespołach tematycznych).  

Pozostałe 4 organizacje to podmioty, które ze względu na specyfikę prowadzonej działalności są 

pomiędzy opisanymi wcześniej grupami. Pozyskują już większe środki na swoją działalność (10-50 tys. 

zł w 2013 r.), zatrudniają pracowników (jednak na umowy cywilnoprawne), a ich główne bolączki 

związane są z  trudnościami z pozyskaniem środków na działalność. 

Wyniki ankiety korespondują z opiniami przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych, 

które wzięły udział w 2 wywiadach grupowych zorganizowanych w ramach projektu. Poniżej 

przedstawiono najważniejsze wnioski. 

Obraz trzeciego sektora w oczach przedstawicieli samorządu  i organizacji 

pozarządowych  

Wśród organizacji pozarządowych na terenie Gminy Kucze widoczne jest duże rozwarstwienie. 

Największą grupę stanowią organizacje działające lokalnie, podejmujące działania najczęściej 

w obszarze sportu, rekreacji, zagospodarowania czasu wolnego, mające na celu wspieranie rozwoju 

dzieci i młodzieży oraz zachowanie lokalnych tradycji. Działalność prowadzą zazwyczaj okresowo (np. 
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w wakacje, przy okazji świąt), co wynika z dorywczego charakteru pracy w organizacji (poza pracą 

zawodową).  Podmioty te finansują swoje działania z dotacji z urzędu gminy, rzadziej pozyskują środki 

zewnętrzne np. z programu „Działaj lokalnie” lub z konkursów ogłaszanych przez Urząd 

Marszałkowski.  Dużą barierą w ich rozwoju jest brak środków na wkład własny do projektów oraz 

słabe zasoby kadrowe – w większości NGO brakuje osób, które umiałyby pisać projekty lub 

pozyskiwać środki na działalność w inny sposób. Wsparcie w tym zakresie mogą uzyskać jednak od 

pracowników gminy lub jednostek organizacyjnych  (np. biblioteki, domu kultury). Niepożądanym 

efektem takich działań jest jednak duże uzależnienie części podmiotów od uzyskiwanej pomocy – 

przedstawiciele niektórych NGO oczekują wsparcia nie tylko na etapie pisania wniosku, ale też jego 

realizacji i rozliczenia.  Jako najważniejsze potrzeby tej grupy urzędnicy wskazywali środki finansowe 

na działania, udostępnianie lokali, doradztwo dot. prowadzenia działalności (przede wszystkim 

pozyskiwanie środków finansowych) oraz dostęp do infrastruktury, np. komputera, faksu, internetu, 

telefonu. Ostatni punkt wynika z faktu, że duża część organizacji nie dysponuje takimi zasobami, co 

utrudnia im prowadzenie działalności. W tej grupie na tle innych wyróżniają się dwa typy podmiotów: 

kluby sportowe i ochotnicze straże pożarne. Oba znajdują się w dużo lepszej niż inne NGO, sytuacji: 

OSP mają zapewnione stałe finansowanie z gminy (na mocy ustawy) oraz siedzibę, natomiast kluby 

sportowe otrzymują ok. 90 ze 120 tyś zł przeznaczonych na zlecenia zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym.  Wynika to z faktu, że co roku jako zadnia priorytetowe w programie współpracy 

wyznaczane są przedsięwzięcia z zakresu sportu, po ty by zapewnić klubom możliwość 

dofinansowania działań.  W konsekwencji następuje utrwalanie status quo – kluby sportowe rzadko 

pozyskują środki zewnętrzne, a  inne organizacje mają mniejsze szanse na rozwój swoich działań. 

Skutkuje to dużą konkurencją, konfliktami między organizacjami oraz brakiem wspólnego frontu 

działań.  

Na drugim biegunie wśród kluczańskich organizacji znajdują się organizacje działające w obszarze 

pomocy społecznej. Są to organizacje cechujące się dużym profesjonalizmem – dysponują 

odpowiednią kadrą do realizacji zadań zlecanych przez JST (muszą spełniać wymogi określone 

w ustawie) oraz bazą lokalową. Wyróżniają się także potencjałem finansowym: oprócz zadań 

zlecanych przez gminę, korzystają także ze środków zewnętrznych, tj. POKL, ministerialne, oraz 

prowadzą działalność ekonomiczną (gospodarczą lub odpłatną). W opinii przedstawicieli JST do 

rozwoju potrzebują one szerszego zlecania zadań publicznych przez gminę (jednak tu barierą jest 

brak środków finansowych) oraz lepszej bazy lokalowej.  

Na terenie gminy działają też grupy nieformalne (tj. koła gospodyń wiejskich), które chcą coś robić dla 

społeczności lokalnej, jednak często brakuje im wiedzy w tym zakresie. Bardzo często wspierają je 

szkoły, biblioteka, klub np. udostępniając lokal na spotkania, pomagając w pozyskiwaniu środków.  

Wśród członków tych grup panuje jednak lęk przed sformalizowaniem swoich działań. 

 



 

 

 
 

 

 

 

   

 

     
Człowiek – najlepsza inwestycja 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

St
ro

n
a2

0
 

III. Współpraca gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi 

 

3.1. Płaszczyzna 1. Współpraca JST-NGO w zakresie tworzenia polityk 

publicznych 

W ramach badania jakości współpracy samorządu gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi, 

analizie poddano zakres i formy współpracy JST-NGO w obszarze tworzenia polityk publicznych. 

Uczestniczących w badaniu przedstawicieli III sektora pytano o to czy w 2013r. współpracowali 

z samorządem poprzez: wspólne diagnozowanie istniejących w gminie problemów i potrzeb, 

wymianę informacji nt. planowanych kierunków działań, uczestnictwo w tworzeniu lokalnego prawa, 

strategii czy programów, udział w konsultacjach społecznych projektowanych w gminie polityk 

publicznych czy w zespołach doradczych lub tematycznych złożonych z przedstawicieli samorządu 

i organizacji. Zdecydowana większość respondentów nie współpracowała z samorządem 

we wskazanych powyżej formach. Wyjątek stanowi wzajemne informowanie się o planowanych 

kierunkach działań – ponad 3/4 organizacji wskazało, że w 2013r. współpracowały w ten sposób 

z samorządem. Jednocześnie, większość organizacji, które dotychczas poza wymianą informacji nie 

współdziałały z samorządem w obszarze tworzenia polityk publicznych, wyraziło chęć nawiązania 

takiej współpracy (po 14 – 15 wskazań). 
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diagnozując wspólnie z samorządem istniejące w gminie
problemy i potrzeby

wymieniając informacje nt. planowanych kierunków
działań

uczestnicząc w tworzeniu lokalnego prawa, strategii i
programów

biorąc udział w konsultacjach społecznych tworzonych
w gminie aktów prawnych, strategii czy programów

uczestnicząc w zespołach doradczych, tematycznych
złożonych z przedstawicieli samorządu i organizacji

Czy Państwa organizacja współpracowała w 2013r. z Urzędem Gminy lub 
podległymi mu jednostkami, w następujący sposób? 

Tak Nie, ale chcemy podjąć współpracę

Nie i nie jesteśmy zainteresowani współpracą Nie wiem/Trudno powiedzieć
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Obraz współpracy zarysowany przez organizacje pozarządowe z gminy klucze potwierdzają dane 

zastane. W gminie nie działa rada pożytku publicznego, nie ma też zespołów tematycznych 

o charakterze doradczym czy inicjatywnym. Prowadzone są natomiast konsultacje społeczne aktów 

prawnych lub dokumentów programowych czy strategicznych. W latach 2009 – 2013 konsultacje 

zorganizowano w przypadku 14 projektowanych w gminie dokumentów. W uspołeczniony sposób 

tworzono także programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Wybrane formy współpracy JST-NGO w obszarze tworzenia polityk 
publicznych w gminie Klucze 

2009 2010 2011 2012 2013 

Czy w JST działa rada pożytku publicznego? nie nie nie nie nie 

Liczba zespołów doradczych i inicjatywnych działających przy gminie lub 
jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych w danym roku 

0 0 0 0 0 

Liczba aktów lub dokumentów programowych/strategicznych, które były 
konsultowane z organizacjami pozarządowymi 

2 1 2 4 5 

Czy program powstał we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub był z 
nimi konsultowany? 

tak tak tak tak tak 

Jednakże odpowiedzi badanych przedstawicieli III sektora wskazują na niski udział organizacji 

pozarządowych w konsultacjach programu współpracy. Tylko 1/5 respondentów odpowiedziała, 

że w 2013r. uczestniczyli w konsultacjach społecznych dokumentu ustalającego obszary, formy 

i zasady współpracy JST-NGO w gminie. Ponad połowa uczestników badania (15) nie konsultowała 

zapisów projektu programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. 
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Czy Państwa organizacja brała w 2013r. udział 
w konsultacjach Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi? 

Tak

Nie

Nie wiem
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Badanych poproszono o ocenę wybranych działań, podejmowanych przez samorząd w ramach 

współpracy przy tworzeniu polityk publicznych. Zdania przedstawicieli organizacji, w kwestii tego, 

w jaki sposób samorząd uwzględnia opinie organizacji przy tworzeniu prawa, strategii czy programów 

były podzielone. 11 respondentów pozytywnie odniosło się do działań samorządu w tym zakresie, zaś 

13 oceniło sposób postępowania samorządu źle lub ani dobrze, ani źle.  Ponad połowa respondentów 

dobrze lub bardzo dobrze oceniła natomiast sposób informowania organizacji pozarządowych przez 

samorząd o planach i działaniach prowadzonych przez administrację na szczeblu gminy. 

 

 

Trochę inne światło na płaszczyznę współpracy w zakresie tworzenia polityk publicznych rzucają 

wywiady grupowe z przedstawicielami NGO i JST. Wynika z nich, że część działań dot. rozpoznania 

lokalnych problemów, konsultowania rozwiązań jest realizowana, jednak nie w ramach 

sformalizowanych procedur, a na zasadach nieformalnej współpracy. Dla przykładu, organizacje 

przekazują informacje o problemach społecznych na spotkaniach z radnymi lub sołtysami (wymiar 

diagnozy problemów), a przedstawiciele samorządu zasięgają opinii liderów lokalnych bądź 

organizacji w ważnych dla nich kwestiach. Takie rozwiązania powodują jednak, że część podmiotów, 

ze względu brak bezpośrednich kontaktów, może nie być włączana w konsultacje. Powody 

nieuczestniczenia w konsultacjach społecznych są także inne: część organizacji nie otrzymuje 

informacji o prowadzonych konsultacjach (np. kluby sportowe chciałyby być zapraszane do tworzenia 

programu profilaktyki), inne mimo zaproszeń z gminy nie widzą potrzeby udziału, uznają, że temat ich 

nie dotyczy, bądź trudno im się donieść do konsultowanych dokumentów drogą elektroniczną. 

W opinii przedstawicieli JST w ciągu ostatniego roku w gminie kładzie się jednak większy nacisk na 

tworzenie dokumentów w sposób uspołeczniony – w ten sposób przygotowywano Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego, a obecnie – Strategię Rozwoju Gminy.  
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informuje organizacje o swoich planach i
działaniach

uwzględnia opinie organizacji
pozarządowych przy tworzeniu prawa,

stategii czy programów

Jak Pan/i ocenia sposób w jaki samorząd? 

Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze Nie wiem/Trudno
powiedzieć
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3.2. Płaszczyzna 2. Współpraca JST-NGO w zakresie realizacji polityk 

publicznych 

Samorząd gminy Klucze współpracuje z organizacjami pozarządowymi także przy realizacji zadań 

publicznych. Na poziomie zapisów programów współpracy, w okresie 2009 – 2013, przewidziano kilka 

potencjalnych form współpracy finansowej. Corocznie zakładano współpracę przy zlecaniu zadań 

publicznych w drodze powierzania i wspierania ich wykonywania. Od 2011r. samorząd stworzył 

organizacjom możliwość zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz umów partnerstwa. 

Rzadziej natomiast, w programach współpracy pojawiały się takie formy współpracy jak: 

dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków 

funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych gminy 

Klucze czy udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

w sferze pożytku publicznego. 

W latach 2009 – 2013 współpraca finansowa JST-NGO odbywała się przede wszystkim 

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert. 

W okresie 2009 – 2013 Wójt Gminy Klucze ogłosił łącznie 23 otwarte konkursy ofert. 

Liczba konkursów ogłaszanych każdego roku wahała się od 2 (w 2009r.) do 7 (w 2012r.). 

Łącznie, we wskazanym okresie, organizacje pozarządowe złożyły 76 ofert na realizację zadań 

publicznych. Najmniej ofert wpłynęło w 2009r. – 12, zaś najwięcej w 2012r. – 26. Każdorazowo, 

z wyjątkiem 2013r., zawierano umowy na realizację wszystkich złożonych ofert.    
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2009 2010 2011 2012 2013

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy 
Klucze w latach 2009-2013 

Liczba otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń JST oraz
podmiotów kościelnych i wyznaniowych

Liczba ofert złożonych w trybie otwartego konkursu przez organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia JST oraz podmioty kościelne i wyznaniowe

Liczba umów zawartych w trybie otwartego konkursu (uodpp) z organizacjami pozarządowymi,
stowarzyszeniami JST oraz podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi
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Jednorazowo współpraca finansowa odbywała się również w trybie pozakonkursowym i innym trybie 

ustawowym. W 2011r., zawarto 1 umowę na realizację zadań publicznych gminy Klucze w trybie 

pozakonkursowym, na mocy art. 19 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 

1 umowę w innym trybie ustawowym. 

 

Przyjmowane w gminie Klucze programy współpracy stwarzały organizacjom pozarządowym 

możliwość nawiązania współpracy z samorządem łącznie w 10 obszarach: 

1) rozwoju form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą 

2) rozwijania kultury  

3) przedsięwzięć z zakresu sportu 

4) wspierania inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska 

5) przeciwdziałania ubóstwu mieszkańców poprzez wspieranie działania organizacji 

charytatywnych niosących różne formy pomocy 

6) wspierania inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców 

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych 

zwolnieniem z pracy 

8) ochrony i promocji zdrowia 

9) działań wspomagających rozwój wspólnot, społeczności lokalnych ze szczególnym 

uwzględnieniem działań mających na celu tworzenie partnerstwa trójsektorowego 

10) pomocy społecznej 

Na każdy rok ustalano obowiązujące obszary priorytetowe, jednak zawsze lub niemal zawsze stałymi 

priorytetami były obszary: kultury, sportu, ekologii, zdrowia oraz rozwoju wspólnot i społeczności. 

Z dostępnych sprawozdań z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika, 

1 1 1 

2009 2010 2011 2012 2013

Współpraca JST-NGO przy realizacji zadań publicznych Gminy Klucze 
w trybie pozakonkursowym i innym trybie ustawowym 

w latach 2009-2013 

Liczba ofert złożonych w trybie art 19a uodppiw (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  w trybie art 19a uodppiw
(z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Liczba umów zawartych w innym trybie ustawowym z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami
JST oraz podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi
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iż otwarte konkursy ofert w latach 2009, 2011 i 2012 ogłaszane były tylko w 3 obszarach: pomocy 

społecznej, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz kultury. 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
W GMINIE KLUCZE 

Rok 2009 
Liczba otwartych konkursów ofert  2 

Przedmiot konkursu 
Liczba podmiotów 

które otrzymały 
dotację 

Łączna kwota 
przyznanych 

dotacji 

1) otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży 

11 100 000 

2) otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu 
kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez wspieranie inicjatyw, 
służących integracji międzypokoleniowej oraz aktywnym 
formom spędzania wolnego czasu na terenie Gminy Klucze 

1 19 000 

Rok 2011 
Liczba otwartych konkursów ofert  4 

Przedmiot konkursu 
Liczba podmiotów 

które otrzymały 
dotację 

Łączna kwota 
przyznanych 

dotacji 

1) konkursy ofert na finansowanie zadania z  zakresu  pomocy  
społecznej 

3 522 000 

2) otwarty konkurs  w  dziedzinie  kultury  fizycznej,  sportu 
i rekreacji zwłaszcza  wśród  dzieci   i młodzieży  

12 110 000 

3) konkursy ofert na wsparcie zadania z  zakresu  rozwijania  kultury  
poprzez:  wspieranie  inicjatyw  mieszkańców,  szczególnie  osób 
starszych, służących integracji  oraz aktywnym formom spędzania 
wolnego czasu 

7 22 000 

Rok 2012 
Liczba otwartych konkursów ofert  7 

Przedmiot konkursu 
Liczba podmiotów 

które otrzymały 
dotację 

Łączna kwota 
przyznanych 

dotacji 

1) konkursy ofert na finansowanie zadania z zakresu pomocy 
społecznej 

4 892 819,50 

2) otwarty konkurs w dziedzinie kultury fizycznej, sportu  
i rekreacji zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży  

13 100 000 

3) konkursy ofert na wsparcie zadania z zakresu rozwijania kultury 
poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób 
starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania 
wolnego czasu 

9 25 000 
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W okresie 2009 – 2013, łączna kwota nakładów samorządu na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi wahała się od 597 000 zł do blisko 760 000 zł. W latach 2009 – 2012 nakłady te 

systematycznie wzrastały, a w roku 2013r. uległy zmniejszeniu o ponad 100 000 zł. 

 

Współpraca samorządu gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi ma także wymiar 

pozafinansowy. W programach współpracy corocznie zapisywano szeroki katalog możliwych form 

współpracy niefinansowej pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi, w tym: 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

 tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym 

 udzielanie pomocy dla organizowania spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka 

wiąże się z programem współpracy (np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia 

lokalu, użyczenie sprzętu, oddelegowanie pracowników) 

 koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć 

 organizację lub współudział organu samorządu gminy Klucze w organizacji szkoleń, 

konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania 

organizacji 

 promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programów współpracy, 

 umożliwienie organizacjom skorzystania z preferencyjnych zasad uzyskiwania lokali na 

działalność 

 pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej. 

Wg informacji zawartych w dostępnych sprawozdaniach z realizacji programów współpracy wśród 

praktykowanych form współpracy niefinansowej w latach 2009, 2011 i 2012 znajdują się: 

597 000,00 636 834 
719 691 765 865 

645 825,50 

2009 2010 2011 2012 2013

Wysokość nakładów JST na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na podstawie sprawozdawczości finansowej 
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 organizacja konferencji w zakresie profilaktyki zdrowia 

 informowanie organizacji o ogłaszanych konkursach, szkoleniach i możliwościach 

pozyskiwania środków unijnych 

 udzielanie rekomendacji organizacjom starającym się pozyskiwać fundusze z innych źródeł 

zewnętrznych 

 konsultowanie projektu programu współpracy 

 organizacja warsztatów w zakresie tworzenia partnerstwa międzysektorowego oraz 

możliwości pozyskiwania środków (LEADER) 

 prowadzenie i aktualizowanie bazy organizacji pozarządowych 

 bezpłatne udostępnianie lokalu na działalność statutową organizacji 

 udostępnianie pomieszczeń i  transport dla organizacji  pozarządowych w celu organizowania 

spotkań i  szkoleń związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego 

Współpraca JST-NGO przy realizacji zadań publicznych była także przedmiotem badania ilościowego, 

jakie przeprowadzono w ramach projektu z 25 organizacjami pozarządowymi z gminy Klucze. 

Przedstawicieli III sektora, z którymi przeprowadzano ankiety telefoniczne, pytano o praktykowane 

w 2013 roku formy współpracy z samorządem. Zdecydowana większość badanych organizacji 

współpracowała z samorządem z wykorzystaniem niefinansowych form współpracy – poprzez 

korzystanie z zasobów lokalowych samorządu (pomieszczeń, terenu) lub wsparcia w zakresie 

promocji działań organizacji (po 20 wskazań). Nieco ponad połowa uczestników badania realizowała 

w 2013r. zadania zlecone przez samorząd (14 wskazań). Blisko co druga organizacja przyznała, 

że korzystała z zasobów rzeczowych samorządu lub wsparcia merytorycznego w postaci szkoleń czy 

konsultacji – po 12 wskazań. Najmniej organizacji współpracowało z samorządem ubiegając się 

o patronat nad działaniami organizacji – 7 wskazań, czy zawierając umowy partnerskie, w celu 

wspólnej realizacji projektów – 5 wskazań. Jednocześnie, zdecydowana większość badanych, którzy 

nie współdziałali z samorządem we wskazanych formach, wyraziła zainteresowanie nawiązaniem 

takiej współpracy. Organizacje deklarowały chęć zawierania umów partnerskich w celu wspólnej 

realizacji projektów – 13 wskazań, chęć korzystania z możliwości pozyskania patronatu nad 

działaniami organizacji – 10 wskazań oraz ze wsparcia merytorycznego – 9 wskazań. Wyrażały 

również zainteresowanie wsparciem rzeczowym oraz realizacją zadań publicznych – po 7 wskazań. 
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Wyrażając swoje opinie nt. jakości współpracy JST-NGO, uczestnicy badania najlepiej odnieśli się do 

realizowanego przez samorząd wsparcia niefinansowego. Większość organizacji – 16 bardzo dobrze 

lub dobrze oceniła sposób, w jaki samorząd niefinansowo wspiera podmioty III sektora. 

Zdecydowanie gorzej badani ocenili pomoc samorządu w zakresie pozyskiwania zewnętrznego 

finansowania – 17 negatywnych wskazań oraz sposób finansowania projektów realizowanych przez 

organizacje – aż 22 negatywne oceny. Organizacje wskazywały na niewystarczającą ilość środków 

przeznaczaną na wspieranie działań organizacji, rozdrobnienie III sektora w gminie oraz brak 

kryteriów różnicujących wysokość przyznawanego wsparcia. Pojawiały się sugestie uzależnienia 

wysokości wsparcia od rezultatów i osiągnięć organizacji. 
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realizując zadania publiczne zlecane przez samorząd

zawierając umowy partnerskie z samorządem w celu
wspólnej realizacji projektów

korzystając ze wsparcia merytorycznego samorządu
(udział w szkoleniach, konsultacjach organizowanych…

korzystając ze wsparciasamorządu przy promocji
działań organizacji

pozyskując patronat samorządu nad działaniami
organizacji

korzystając z zasobów lokalowych samorządu
(pomieszczeń, terenu)

korzystając z zasobów rzeczowych samorządu

Czy Państwa organizacja współpracowała w 2013r. z Urzędem Gminy lub 
podległymi mu jednostkami, w następujący sposób? 

Tak Nie, ale chcemy podjąć współpracę

Nie i nie jesteśmy zainteresowani współpracą Nie wiem/Trudno powiedzieć



 

 

 
 

 

 

 

   

 

     
Człowiek – najlepsza inwestycja 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

St
ro

n
a2

9
 

 

Podczas wywiadów grupowych z przedstawicielami JST i NGO starano się wyjaśniać, co może stać za 

niskimi ocenami przytoczonymi powyżej. Z wypowiedzi badanych wynika, że choć wiele organizacji 

korzysta z zasobów lokalowych, to nie istnieje spisana procedura w jaki sposób starać się o użyczenie 

przestrzeni na działalność. Jak opisują badani: „trzeba to sobie wychodzić. (…) Organizacje zwracają 

się z prośbą, a później naciskają przez radnych”. Warto uregulować ten obszar, aby możliwość 

pozyskiwania lokalu była równa dla wszystkich i nie zależała od determinacji zainteresowanych, a 

obiektywnych zasad.   

Duża część z organizacji uczestniczących w wywiadach nie wiedziała o możliwości uzyskania pomocy 

przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, co może być przyczyną ambiwalentnej oceny tego obszaru. 

Podczas wywiadów pytano także przedstawicieli NGO o przyczyny negatywnej i niejednoznacznej 

oceny współpracy finansowej. Część przedstawicieli NGO uważało, że samorząd przeznacza za małe 

środki na współprace finansową lub nieadekwatne są sposoby podziału środków. W gminie każda 

organizacja składająca wniosek otrzymuje środki finansowe na realizację zadań publicznych, co nie 

wszyscy przedstawiciele NGO popierają. Taki system nie jest do końca jasny bo nie premiuje dobrych 

wyników i innowacyjnych przedsięwzięć – środki rozdzielane są „mniej więcej po równo”. Ścierają się 

tutaj dwa podejścia: część organizacji jest zdania, że środki gminne to być lub nie być dla wielu 

organizacji i każda powinna dostawać jakieś środki, inne natomiast optowały za pomysłem 

wspierania najlepszych pomysłów („nie każdy musi dostać środki, dofinansowane powinny być tylko 

najlepsze pomysły, tak jak to jest w innych ponadgminnych konkursach”). Pokazuje to, że obecnie 

stosowany sposób podziału środków nakierowany jest nie na efektywną realizację zadań publicznych 

a zapewnianie finansowania działaniom organizacji.  

Podczas wywiadów rozmawiano także na temat formy współpracy, jaka była zapisana w jednym z 

programów współpracy – funduszu wkładów własnych. Organizacje nie miały możliwości korzystania 
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z tego narzędzia, ponieważ na to zostały przewidziane na to środki finansowe. Samorząd nie widzi 

obecnie możliwości wprowadzenia takiej formy współpracy ze względu na brak środków finansowych 

3.3. Płaszczyzna 3. Infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do 

rozwoju aktywności społecznej 

W gminie Klucze corocznie uchwalane są roczne programy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Dokumenty określają zasady, formy i priorytetowe obszary współpracy samorządu 

i podmiotów III sektora. Począwszy od 2011r., zawierają też zapis o zakładanej wysokości środków 

przeznaczanych na ich realizację. Zakres i formy współpracy JST-NGO zawarte w programach 

obowiązujących w latach 2009 – 2014 omówiono w poprzednim podrozdziale. W odniesieniu do 

środków finansowych zakładanych w programach współpracy, warto zwrócić uwagę na dynamikę 

zmian. W 2011r. zakładana kwota środków była największa – 150 000 zł, w dwóch kolejnych latach 

utrzymywała się na stałym poziomie 130 000 zł, a w 2014r., została zmniejszona do 120 000 zł. 

Jednocześnie należy uwzględnić wysokość rzeczywistych nakładów samorządu na współpracę 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

(patrz podrozdział 4.2). 

 

Jak zostało już wcześniej wskazane, w gminie Klucze nie działa rada pożytku publicznego, ani inne 

ciało o charakterze doradczo-inicjatywnym, skupiające przedstawicieli organizacji pozarządowych 

i samorządu. Gmina wspiera organizacje użyczając lub dzierżawiąc zainteresowanym nieruchomości 

na preferencyjnych warunkach. Samorząd świadczy wsparcie merytoryczne dla podmiotów III sektora 

organizując szkolenia, konferencje, spotkania, ale nie jest to działalność systemowa w postaci 

prowadzenia centrum wspierania organizacji pozarządowych. 
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Zakładana wysokość środków finansowych przeznaczanych 
na realizację Programów Współpracy z organizacjami 
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Wybrane elementy w obszarze infrastruktury współpracy JST-NGO 
w gminie Klucze 

2009 2010 2011 2012 2013 

Czy organ stanowiący JST uchwalił roczny program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi? 

tak tak tak tak tak 

Czy w JST działa rada pożytku publicznego? nie nie nie nie nie 

Liczba zespołów doradczych i inicjatywnych działających przy gminie lub 
jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych w danym roku 

0 0 0 0 0 

Czy JST użycza lub dzierżawi na preferencyjnych warunkach organizacjom 
pozarządowym nieruchomości? 

tak tak tak tak tak 

Czy JST prowadziła, powierzała lub wspierała prowadzenie centrum 
wspierania organizacji pozarządowych? 

nie nie nie nie nie 

W samorządzie została wyznaczona osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami 

pozarządowymi – tzw. Koordynator ds. współpracy z NGO. Jednak, jak wskazują wyniki ankiety 

telefonicznej przeprowadzonej z przedstawicielami 25 wybranych organizacji pozarządowych z gminy 

Klucze, tylko blisko połowa badanych miała świadomość, że w samorządzie jest takie stanowisko. 

Aż 13 z 25 respondentów nie miało takiej wiedzy lub twierdziło, że koordynatora nie ma. 

 

Spośród 12 badanych, którzy twierdząco odpowiedzieli na pytanie o istnienie koordynatora 

ds. współpracy z organizacjami, większość pozytywnie oceniła prowadzoną przez niego działalność 

(bardzo dobrze – 6 wskazań, dobrze – 3 wskazania). ¼ respondentów nie potrafiła jednoznacznie 

ustosunkować się do działań koordynatora oceniając je jako ani dobre, ani złe. 
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Przedstawicieli III sektora z gminy Klucze poproszono także o ocenę działań samorządu służących 

integracji kluczańskich organizacji pozarządowych. 7 badanych wyraziło pozytywną opinię 

nt. sposobu, w jaki samorząd integruje organizacje. Tyle samo osób przyznało samorządowi ocenę 

negatywną, wskazując, iż źle działa na rzecz integracji III sektora. Blisko połowa respondentów (10) 

nie potrafiła zająć jednoznacznego stanowiska i oceniła sposób działania samorządu w tym zakresie 

jako ani dobry, ani zły.   
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3.4. Ogólna ocena jakości współpracy JST-NGO w gminie Klucze i opinie 

w zakresie rozwoju współpracy z samorządem 

Generalnie, większość organizacji pozarządowych biorących udział w ankiecie telefonicznej, 

pozytywnie odniosła się do jakości współpracy JST-NGO w gminie Klucze. 13 badanych dobrze oceniło 

jakość współpracy swojej organizacji z samorządem w 2013r., zaś 5 bardzo dobrze. 6 przedstawicieli 

III sektora ustosunkowało się do jakości współpracy niejednoznacznie oceniając ją ani dobrze, ani źle. 

Tylko 1 respondent odniósł się negatywnie wskazując, na złą jakość współpracy. 

 

 

Wszyscy przedstawiciele III sektora biorący udział w ilościowej części badania jakości współpracy 

JST-NGO, zostali poproszeni o wskazanie trudności i barier na jakie napotykają ich organizacje 

we współpracy z samorządem. Większość organizacji nie zauważa problemów związanych ze złym 

nastawieniem samorządu do współpracy czy brakiem lub niewielką otwartością samorządu 

na potrzeby organizacji. Nie stykają się też w większości ze słabą znajomością specyfiki działania 

organizacji wśród przedstawicieli samorządu. Zdaniem ponad 80% badanych pomoc merytoryczna ze 

strony samorządu jest wystarczająca. Niejasne zasady współpracy z samorządem stanowią problem 

tylko dla 4 organizacji. Respondenci dostrzegają za to inne bariery utrudniające współpracę 

z samorządem. Wskazywane przez badanych problemy dotyczą kwestii finansowych (zbyt mało 

środków na współpracę z organizacjami, niewłaściwy podział środków pomiędzy organizacje – brak 

kryteriów różnicujących wysokość przyznawanych środków) współpracy z Radą Gminy 

(według badanych współpraca z radnymi jest trudna, radni nie maja wiedzy nt. działalności 

organizacji, skupiają się na innych rzeczach, współpraca z organizacjami pozarządowymi nie jest dla 
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nich priorytetem) oraz obszarów i form współpracy (słaba promocja organizacji na zewnątrz gminy, 

małe zainteresowanie samorządu działaniami na rzecz osób starszych). 

 

Jednocześnie, mimo dostrzeganych barier i trudności, zdecydowane większość badanych organizacji 

pozarządowych zadeklarowała chęć poszerzenia współpracy z samorządem. 5 przedstawicieli 

III sektora nie miało w tej kwestii wiedzy, zaś 2 nie było zainteresowanych rozwijaniem współpracy. 
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Organizacje, które wyraziły chęć poszerzenia współpracy z samorządem, wskazywały działania jakie 

chciałyby realizować wspólnie z administracją publiczną na szczeblu gminy. Wśród preferowanych 

działań wymieniano: 

 budowę toru do jazy offroad 

 działania sportowe 

 profilaktykę, pracę z młodzieżą, 

 działania w kierunku usamodzielnienia organizacji 

 konsultacje działań realizowanych w gminie 

 pozyskanie nowego sprzętu pożarniczego 

 pozyskanie paszy po preferencyjnych cenach 

 propagowanie jujitsu wśród dzieci i młodzieży, dzierżawa obiektu sportowego, współpracę 

przy organizacji imprez 

 przeglądy śpiewacze i promocja KGW, pomoc w nawiązaniu współpracy z restauracjami 

 rozbudowę placu zabaw w gminie 

 stworzenie boiska sportowego, obiektów sportowych 

 stworzenie powiatowej strategii rozwoju 

 opiekę nad cmentarzami i miejscami pamięci, działania na rzecz osób starszych 

 wkład własny do projektów 

 współpracę w zakresie kultury  

 wyznaczanie kierunków współpracy, cykliczne spotkania, wspólne komisje zajmujące się 

problemami w gminie 

 zwiększanie świadomości społecznej nt. zdrowia i gruźlicy, programy profilaktyczne 

Oczekiwania organizacji pozarządowych mogą zostać częściowo spełnione w ramach wspólnej 

realizacji programów gminnych. Na najbliższe lata przyjęto w gminie Klucze przyjęto kilka 

programów, w których podmioty III sektora uwzględnione zostały jako partnerzy czy 

współrealizatorzy całych programów lub wybranych zadań (patrz: Załączniki). Taka sytuacja ma 

miejsce w przypadku: 

 Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015 

 Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Klucze na lata 2012-2015 

 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie w Gminie Klucze na lata 2014 – 2016 

 Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015 

Również w przyjmowanych w gminie rocznych programach branżowych, przewidziane są zwykle 

zadania przeznaczone do realizacji czy współrealizacji przez organizacje pozarządowe 

np. w Programie Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na 
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Terenie Gminy Klucze, Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

czy Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.  
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IV. Rekomendacje 

Ze względu na niewielkie wykorzystanie narzędzia jakim jest wolontariat w organizacjach 

rekomenduje się promowanie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych oraz budowanie 

przyjaznego klimatu w środowisku lokalnym (np. w szkołach). Organizacjom należy wskazywać 

korzyści jakie mogą czerpać dla swojej działalności, ale jednocześnie należy zwracać uwagę na 

obowiązki wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego.  

Samorząd powinien położyć nacisk na większą integrację trzeciego sektora na terenie gminy np. 

poprzez organizację spotkań dla NGO i grup nieformalnych, wspólne przygotowywanie imprez o 

charakterze lokalnym.  

Obecnie współpraca organizacji z biznesem jest niewielka – warto stworzyć lepsze warunki do 

rozwoju współpracy międzysektorowej np. poprzez organizację przy urzędzie gminy tematycznych/ 

problemowych spotkań dla organizacji pozarządowych i biznesu (np. w kwestii dożywiania dzieci, czy 

programu wsparcia dla szkół). Można też zastanowić się nad promowaniem idei społecznej 

odpowiedzialności biznesu wymiarze lokalnym, np. w kwestii wkładów własnych organizacji do 

projektów (biznes jako sponsor lub darczyńca). 

Aby wzmacniać potencjał organizacji pozarządowych z terenu gminy warto stworzyć system 

wspierania inicjatyw społecznych biorąc pod uwagę różny potencjał i stopień rozwoju organizacji. Dla 

mniejszych organizacji działających lokalnie można rozważyć następujące rozwiązania: 

 Informowanie o możliwościach finansowania działań, m.in. konkursach dotacyjnych (np. 

informacje na stronie gminy w zakładce dot. NGO)  

 Organizowanie szkoleń, doradztwa z zakresu pozyskiwania środków, pisania projektów, 

aspektów prawnych związanych z działalnością NGO 

 Stworzenie przestrzeni dostępnej dla organizacji pozarządowych wyposażonej w sprzęt, z 

którego mogłyby korzystać (np. komputer, internet, faks) 

 Rekomenduje się współpracę partnerską przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu mniej doświadczone organizacje mogą uczyć się od doświadczonego w 

pozyskiwaniu środków samorządu. 

Przy organizacji wsparcia merytorycznego dla organizacji warto wykorzystać istniejącą infrastruktura 

wspierania aktywności społecznej na terenie Małopolski, m.in. nawiązać współpracę z ośrodkami 

wsparcie ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi, aby wybadać możliwość wspólnej 

organizacji szkoleń dla NGO z gminy.      

Organizacje pozarządowe mówiąc o współpracy z samorządem wymieniają przede wszystkim 

współpracę finansową – warto zwracać uwagę i promować także inne formy współpracy 

niefinansowej. Duża część badanych organizacji nie wie, że w gminie jest osoba zajmująca się 
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współpracą z organizacjami pozarządowymi – warto zamieścić taką informację na stronie 

internetowej gminy. 

Aby stworzyć równy dostęp dla organizacji do wsparcia oferowanego przez gminę warto spisać np. w 

Programie Współpracy lub na stronie internetowej procedurę i zasady ubiegania się o możliwość 

skorzystania z zasobów lokalowych gminy. 

Warto w większym zakresie korzystać ze wsparcia merytorycznego organizacji pozarządowych 

(zwłaszcza dysponujących dużym potencjałem ludzkim - eksperci) podczas tworzenia polityk 

publicznych, diagnozy problemów lokalnych. 

Przy organizacji konsultacji społecznych w gminie należy zadbać o poinformowanie wszystkich 

organizacji, których ze względu na profil działania dana tematyka dotyczy, o rozpoczęciu i przebiegu 

konsultacji oraz rekomenduje się stosowanie aktywnych, angażujących metod. 

Warto rozważyć modyfikację dotychczasowej procedury przyznawania środków, w kierunku 

różnicowania przyznawanego wsparcia.  
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V. Załączniki 

FORMY WSPÓŁPRACY JST-NGO W ZAPISACH PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY 

FINANSOWE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zlecanie realizacji zadań publicznych x  x x x x x 

powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z 
udzieleniem dotacji na ich realizacji 

x  x x x x x 

wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji, 

x  x x x x x 

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji do 
projektów współfinansowanych ze środków funduszy 
europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące 
realizacji zadań publicznych gminy Klucze 

x  x     

Zawarcia umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na 
zasadach określonych w ustawie 

   x x x x 

Udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 
ust. 3, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach 

   x    

Zawierania umów partnerstwa określonych w ustawie z 
dnia 6 grudnia 2006 r. O zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju 

   x x x x 

NIEFINANSOWE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 
działalności i współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków, poprzez 

x  x x x x x 

publikowanie ważnych informacji na stronach 
internetowych Urzędu Gminy Klucze 

x  x x x x x 

udział przedstawicieli organizacji na sesjach Rady Gminy 
oraz Komisjach Rady Gminy, z prawem zabierania głosu, 

x  x x    

przekazywanie przez organizacje informacji o 
przewidywanych lub realizowanych w danym roku 
zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w 
oparciu o środki inne niż zarezerwowane w budżecie Gminy 
na dany rok budżetowy 

x  x x x x x 

uzgadnianiu kształtu listy zagadnień priorytetowych na 
kolejny rok budżetowy jako załącznik do tego programu 

x  x     

Konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu 
ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, poprzez: 

x  x x    
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informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych 
sesjach Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy, na których 
dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do 
zagadnień związanych z profilem działalności tych 
organizacji 

x  x x    

udostępnienie druków projektów uchwał odnoszących się 
do zagadnień związanych 
z profilem działalności tych organizacji 

x  x x    

Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o 
charakterze doradczym i inicjatywnym, które 
nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy 
organu samorządu gminy lub organizacji 

x  x x x x x 

Udzielanie pomocy dla organizowania spotkań otwartych 
przez organizacje, których tematyka wiąże się z 
Programem, (np. Poprzez możliwość nieodpłatnego 
udostępnienia lokalu, użyczenie sprzętu, oddelegowanie 
pracowników) 

x  x x x x x 

Koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć 

x  x x x x x 

Organizację lub współudział organu samorządu gminy 
Klucze w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany 
doświadczeń, w celu podniesienia prawności 
funkcjonowania organizacji 

x  x x x x x 

Nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze 
wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań 
publicznych 

x  x x    

Promocję działalności organizacji uczestniczących w 
realizacji Programu, 

x  x x x x x 

Pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków 
finansowych z innych źródeł, zwłaszcza pomoc w 
pozyskiwaniu przez organizacje środków z funduszy 
międzynarodowych w szczególności z Unii Europejskiej. 

x  x x    

Umożliwienie organizacjom skorzystania z preferencyjnych 
zasad uzyskiwania lokali na 
Działalność 

x  x x x x x 

Pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej x  x x x x x 

Udzielanie Patronatów Honorowych Wójta Gminy Klucze     x x x 

Udzielanie Rekomendacji     x x x 
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OBSZARY WSPÓŁPRACY JST-NGO W ZAPISACH PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ROZWÓJ FORM PRACY Z RODZINĄ, W TYM OPIEKI NAD 
DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ (w ramach świetlic środowiskowych, kół 
zainteresowań, poprzez pracę pedagogów szkolnych) 

x  x     

ROZWIJANIE KULTURY POPRZEZ x x x x x x x 

edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę x  x     

tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiej działalności 
artystycznej, twórców ludowych i animatorów kultury 

x  x     

ochronę dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji x  x x x x x 

umożliwienie prezentowania gminnych inicjatyw artystycznych x  x     

organizację imprez okolicznościowych związanych ze świętami 
narodowymi oraz promocją gminy 

x x x x x x x 

tworzenie warunków dla prowadzenia zespołów muzycznych x  x     

spektakle teatralne związane z programami wychowawczymi i 
profilaktycznymi placówek oświatowych 

x x x     

organizowanie zajęć tanecznych x  x     

wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, 
służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego 
czasu 

x  x x x x x 

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU SPORTU x x x x x x x 

szkolenie dzieci, młodzieży i udział w zawodach sportowych x x x x x x x 

organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych 
o charakterze masowym dla mieszkańców gminy 

x x x x x x x 

prowadzenie sekcji i szkoleń sportowych oraz stwarzanie 
warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu 

x x x x x x x 

prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi, młodzieżą oraz 
dorosłymi mieszkańcami gminy w ramach stałych zespołów 
ćwiczebnych 

x x x x x x x 

propagowanie sportu poprzez czynny i bierny udział 
mieszkańców 

x x x x x x x 

WSPIERANIE INICJATYW ZWIĄZANYCH Z EKOLOGIĄ I 
OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

x  x x x x x 

PRZECIWDZIAŁANIE UBÓSTWU MIESZKAŃCÓW POPRZEZ 
WSPIERANIE DZIAŁANIA ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH 
NIOSĄCYCH RÓŻNE FORMY POMOCY 

x  x     

WSPIERANIE INICJATYW NA RZECZ POPRAWY 
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MIESZKAŃCÓW 

x  x     

PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY, ZAGROŻONYCH 
ZWOLNIENIEM Z PRACY 

x  x     

OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA x x x x x x x 
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DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ WSPÓLNOT, 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU TWORZENIE 
PARTNERSTWA TRÓJSEKTOROWEGO 

x x x x x x x 

POMOC SPOŁECZNA     x x x 

pomoc rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów 
socjalnych 

    x x x 

prowadzenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności 
lokalnych poprzez organizowanie i współpracę przy 
organizowaniu imprez, konferencji, szkoleń i kampanii z 
zakresu polityki społecznej, 

    x x x 

wyrównywanie szans młodzieży uczącej się,     x x x 

wsparcie w ramach poradnictwa terapeutyczno-
pedagogicznego i poradnictwa obywatelskiego, 

    x x x 

pomoc rodzinom wymagającym wsparcia społecznego poprzez 
umożliwienie udziału w różnych formach zajęć sportowo-
rekreacyjnych, 

    x x x 

organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin 
wymagających wsparcia społecznego, 

    x x x 

aktywizacja społeczna ludzi starszych i samotnych     x x x 
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GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012-2015 
Cel główny: Budowa zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin mających trudności w zakresie pełnienia 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
1. Pozostanie dziecka w rodzinie biologicznej. 
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, które są pozbawione częściowo lub całkowicie opieki 

rodziców. 
3. Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów opiekuńczo – wychowawczych 
4. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych 
5. Poprawa sytuacji finansowej rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 
Realizatorzy: oprócz OPS, Placówek Wsparcia Dziennego, Szkół, przedszkoli, Ośrodka Zdrowia, GKRPA, Zespołu 
Interdyscyplinarnego  

 Grupa Samopomocowa dla Osób Nadużywających Alkohol, Grupa Samopomocowa dla Osób 
Doznających Przemocy: wykorzystanie idei samopomocy,  

 Klub Integracji Społecznej: pomoc w wejściu na rynek pracy  

 Centrum Integracji Społecznej: potencjalne miejsce pracy umożliwiające wejście na otwarty rynek 
pracy;  

 Organizacje Pozarządowe i Stowarzyszenia;; Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”, 
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Klucz”; 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne; działalność prospołeczna  

 Kluby sportowe: zagospodarowanie czasu wolnego 

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KLUCZE NA LATA 2012-2015 

Organizacje pozarządowe są wskazane jako partnerzy społeczni do realizacji Programu, nie przypisano im 
jednak konkretnych działań, w których mogą uczestniczyć.   

GMINNY PROGRAM POLITYKI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
NA LATA 2003 – 2013 

Rehabilitacja 

 usunięcie barier arch. kompleksowo w obiektach sportowych (baseny kąpielowe, sale rehabilitacyjne) 
oraz w obiektach użyteczności publicznej  

 zamontowanie podnośników w basenach dla osób niesprawnych ruchowo 

 zainicjowanie powstania Forum ON 

 zorganizowanie Centrum Wolontariatu  

 zorganizowanie szkoleń dla rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym  

Dostępność 

 Dokonanie rzetelnej diagnozy populacji osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem 
Edukacja 

 stworzenie spójnej polityki edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych 

 budowa i utworzenie Szkoły Integracyjnej i Ośrodka Rehabilitacyjno – edukacyjnego 

 działać na rzecz pozyskiwania środków na umożliwienie prowadzenia dodatkowych zajęć dla ON 
Zatrudnienie 

 Włączenie organizacji do działań Klubu Aktywnego Poszukiwanie Pracy 

 Włączenie organizacji do Rad Społecznych ds. Zatrudnienia  

 Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej  
Życie rodzinne i integralność jednostki 

 Utworzenie Środowiskowego Domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
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 Utworzenie Centrum Integracji Społecznej  min. z szeroko rozumianym poradnictwem 
Kultura 

 organizowanie przedsięwzięć kulturalnych z uwzględnieniem twórczości ON 

 organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Godności w Gminie 

 upowszechnienie oferty imprez kulturalnych wśród ON poprzez organizacje pozarząd. 
Sport i rekreacja 

 zlikwidowania barier architektonicznych i dostosowania zaplecza socjalnego w obiektach sportowych 
(sale gimnastyczne, baseny, boiska) do potrzeb osób niepełnoprawnych ruchowo 

 utworzenie sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych 

 zorganizowanie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli W-F i liderów organizacji pozarządowych 
Kreowanie polityki 

 wprowadzanie zadań zgodnie z zasadami ONZ 

 konsultacje społeczne 
Tworzenie prawa 

 opracowanie kompleksowego planu polityki i przyjęcie go do realizacji jako obowiązujący dokument 
uchwałą Rady Gminy 

Polityka ekonomiczna 

 uruchomienie możliwości otwartych konkursów grantowych na działania na rzecz ON 

 przeprowadzenie szkoleń dla org. pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków 
Organizacje osób niepełnosprawnych 

 utworzenie Centrum Integracji Społecznej z szeroko rozumianym poradnictwem 

 organizowanie spotkań w ramach Forum ON 

 działania w zakresie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 

 przeprowadzenie warsztatów z zakresu doradztwa i zarządzania w org. pozarządowych 
Szkolenie personelu 

 przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń dla służb społecznych z zakresu problematyki ON, przy 
wcześniejszej konsultacji programu z org. pozarząd. 

 
Monitoring krajowy i ocena programów dotyczących niepełnosprawności w zakresie wdrażania zasad  

 przeprowadzenie monitoringu z ewaluacją wdrażania  programu polityki społecznej i zapoznanie z 
rezultatami społeczność lokalną  

Współpraca międzynarodowa  

 uwzględnienie w programach współpracy międzynarodowej udziału organizacji ON 

 przygotowanie wspólnego projektu do Europejskiego Funduszu Społecznego z organizacjami z gminy 
słowackiej i węgierskiej 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014.  

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
narkomanii: - współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami w obszarze przeciwdziałania 
narkomanii; 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA  ROK 2014 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych i przemocy w rodzinie: - współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY   W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 
PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KLUCZE NA LATA 2014 – 2016 

Organizacje pozarządowe są wskazane jako współrealizatorzy, ale bez przypisania im szczegółowych działań. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 
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NA TERENIE GMINY KLUCZE W 2014 ROKU 

 Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt  

 Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w 
szczególności psów i kotów 

 Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie obowiązków i odpowiedzialności właścicieli i opiekunów 
zwierząt realizowana będzie w zakresie: (1) Humanitarnego traktowania zwierząt  i właściwej opieki 
nad zwierzętami, (2) Obowiązków i odpowiedzialności opiekunów zwierząt, (3) Propagowanie 
sterylizacji i kastracji zwierząt oraz zachęcanie do adopcji zwierząt bezdomnych. 

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2015 

Cel szczegółowy 1.1 - upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i 
stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
zagrażających zdrowiu psychicznemu 

 Podniesienie świadomości środowiska lokalnego na temat promocji zdrowia psychicznego poprzez 
umieszczenie plakatów oraz ulotek w miejscach ogólnie dostępnych.  

Cel szczegółowy 1.2 – zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

 Zachęcanie osób w podeszłym wieku do dalszego aktywnego uczestniczenia społecznego, 
kulturalnego, ekonomicznego i politycznego w życiu społeczeństwa oraz w procesie podejmowania 
decyzji, na przykład przez działalność w stowarzyszeniach i nieformalnych grupach. 

Cel szczegółowy 1.3 – zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi  

 Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze masowym, dostępnych dla     ogółu mieszkańców 
bądź też adresowanych do konkretnych środowisk. 

 Organizowanie zajęć, które mają na celu ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności obejmujących 
czynności życia codziennego, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej.  

Cel szczegółowy 1.4 – organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego  

 Wspieranie działań osłonowych pomocy społecznej zapewniających bezpieczeństwo socjalne osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie 

 Rozszerzenie zakresu świadczeń i dostępności do poradnictwa specjalistycznego. 
Cel szczegółowy 2.1 – upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej  

 Wspieranie samopomocowych inicjatyw, rodzin oraz organizacji pozarządowych, służących rozwojowi 
form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Cel szczegółowy 2.2 – upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego  

 Prowadzenie kampanii informacyjnych o dostępnych formach pomocy dla osób w stanach kryzysu 
psychicznego, w tym działań edukacyjnych.  

 Wspieranie organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.  
Cel szczegółowy 2.3 – aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 

 Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń 
zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 Współpraca Gminy w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi z instytucjami 
działającymi w tym obszarze; tworzenie warunków dla zwiększenia dostępności różnych form 
środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji zawodowej, organizacji 
poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Mała popularność wolontariatu w organizacjach (14 z 25 organizacji) 

Bardzo silnie rozwarstwienie w sektorze organizacji – aspekt ekonomiczny, potencjał ludzki, 

angażowanie społeczności lokalnej w działania 
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Niewiele podmiotów prowadzi działalność gospodarczą (1) i odpłatną (8)   

Niewielka współpraca w biznaesem, częstsza z innymi podmiotami społecznymi; - chcą nawiązać taką 

współpracę częściowo – wolontariuszy.  

 


