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Wstęp 

 

Raport stanowi podsumowanie wyników oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie gminy Miechów, przeprowadzonego w drugiej połowie  2018 

roku przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta w 

Miechowie.  Celem badania było poznanie opinii organizacji oraz przedstawicieli samorządu na temat 

obecnego stanu współpracy. Badanie zostało zrealizowane w dwóch etapach. W pierwszym etapie 

przeprowadzono ankietę wśród organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. W drugim 

etapie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów oraz przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, w trakcie którego zaprezentowano wyniki ankiety oraz dyskutowano kwestie 

związane ze współpracą.  

Z danych Urzędu Gminy i Miasta Miechów wynika, że w Miechowie zarejestrowanych jest ok. 90 

organizacji. W badaniu ankietowym  wzięło udział 29 organizacji pozarządowych, co według 

szacunków stanowi  około 30% organizacji współpracujących z Urzędem.  

Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych odbyło się 20 listopada 2018r. 

w Urzędzie Miasta w Miechowie i wzięło w nim udział 32 osoby: burmistrz, koordynatorka ds. 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, 28 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dwie 

osoby prowadzące spotkanie z ramienia Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. 

Badanie zostało skonstruowane na podstawie modelu współpracy organizacji pozarządowych z 

jednostkami samorządu terytorialnego opracowanego w ramach projektu „Model współpracy. 

Wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy między organizacjami pozarządowymi i 

administracją publiczną.” 1 

Model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi obejmuje trzy  płaszczyzny:  

1) współpracę przy tworzeniu polityk publicznych,  

2) współpracę przy realizacji polityk publicznych,  

3) infrastrukturę współpracy czyli tworzenie warunków do społecznej aktywności.   

Zarówno w ankiecie jak i w trakcie spotkania uczestnicy badania oceniali jakość współpracy w trzech 

powyższych płaszczyznach.  Wyniki badania zostaną przedstawione również w podziale zgodnym z 

przyjętym modelem. 

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie głównych postulatów i wniosków płynących ze 

zrealizowanych badań. Ze względu na niewielką liczebność próby oraz brak kontroli nad doborem 

próby nie należy traktować wyników badania jako reprezentatywnych. Prezentowany w poniższym 

raporcie obraz współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Gminy i Miasta w Miechowie jest 

odzwierciedleniem głosu i doświadczeń organizacji, które wzięły udział w badaniu, a nie wszystkich 

organizacji współpracujących z samorządem w gminie Miechów.  

                                                           
1 Projekt zrealizowany przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we 
współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Instytutem Spraw Społecznych, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich.  
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Charakterystyka organizacji pozarządowych, które wzięły udział w 

ankiecie 
 

Wśród 29 miechowskich organizacji, które wypełniły ankietę najwięcej było organizacji działających w 

obszarze sportu oraz edukacji i wychowania. Pełne zestawienie organizacji biorących udział w 

ankiecie w podziale na obszary działalności przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 1. Prosimy wskazać trzy główne obszary w jakich działa Pani/Pana organizacja. [N =29]2 Możliwość wyboru 
więcej niż 1 odpowiedzi. 

Ankietę wypełniły organizacje posiadające doświadczenie we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta 

w Miechowie – 62% ankietowanych organizacji realizowało na zlecenie Urzędu projekty w ramach 

otwartych konkursów ofert, a prawie 80% organizacji korzystało z pozafinansowego wsparcia Urzędu. 

 

 

 

 

                                                           
2 Jako N na wykresach i w tabelach przedstawiono liczbę organizacji, które w ankiecie odpowiedziały na 
analizowane pytanie. 
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Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych 

Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych oznacza włączanie organizacji pozarządowych oraz 

mieszkańców w procesy tworzenia planów, programów i strategii zaspokajania potrzeb obywateli i 

rozwiązywania problemów społecznych. Aby taka współpraca przebiegała sprawnie muszą istnieć w 

samorządzie określone rozwiązania systemowe takie jak ciała konsultacyjne, zespoły doradcze, 

systemy prowadzenia konsultacji oraz diagnozowania potrzeb, które umożliwiają organizacjom 

realne włączenie się w tworzenie polityk publicznych. Kluczowa jest także wymiana informacji oraz 

sprawna komunikacja. Celem pierwszej części badania było sprawdzenie w jakim stopniu organizacje 

pozarządowe uczestniczą w procesie tworzenia polityk publicznych przez Urząd Miasta, czyli 

określenie: 

1. Czy i w jakim stopniu organizacje i Urząd Miasta wzajemnie informują się o planach, 

zamierzeniach i kierunkach działań? Jak wygląda komunikacja między Urzędem Miasta a 

organizacjami pozarządowymi i jak jest przez organizacje oceniana? 

2. Czy i w jakim stopniu organizacje są zapraszane i uczestniczą w konsultowaniu strategii i 

programów realizacji polityk publicznych oraz najważniejszych dokumentów i aktów 

prawnych? Co organizacje sądzą o sposobie przeprowadzania konsultacji? 

 

Komunikacja oraz wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i 

kierunkach działań  

Z ankiety wynika, że wszystkie organizacje biorące udział w badaniu otrzymują regularnie informacje 

od Urzędu na temat działań związanych z trzecim sektorem.  Informacje są przekazywane głównie 

drogą mailową lub listownie. Większość organizacji utrzymuje stały, bezpośredni kontakt z Urzędem 

(60%). 90% organizacji uznaje, że liczba otrzymywanych od Urzędu informacji jest wystarczająca.  W 

ankiecie zapytano organizacje o to jakie informacje otrzymują, a jakie chciałyby otrzymywać.  Z 

uzyskanych danych wynika, że Urząd w większości przypadków odpowiada na zapotrzebowanie 

informacyjne organizacji-między liczbą otrzymywanych przez organizację informacji a liczbą 

informacji, które organizacje chciałyby otrzymywać nie wystąpiły większe różnice. Szczegółowy 

rozkład odpowiedzi prezentuje wykres 2. 

Na podstawie danych uzyskanych w badaniu można wnioskować, że wymiana informacji miedzy 

Urzędem a organizacjami przebiega  sprawnie i bez większych problemów. Obydwie strony informują 

się na bieżąco o prowadzonych działaniach. Istnieje stały kontakt między koordynatorką współpracy a 

większością organizacji współpracujących z Urzędem.  
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Wykres 2. Jakie informacje  organizacje otrzymują od Urzędu a jakie chciałyby otrzymywać? [N=29] 

 

Istotnym elementem komunikacji Urzędu z organizacjami jest strona internetowa. Na stronie 

internetowej UGiM Miechów istnieje zakładka dla organizacji pozarządowych. Z ankiety wynika, że 

79% organizacji regularnie korzysta z zakładki.  Organizacje te poproszono o ocenę różnych aspektów 

zakładki na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą a 5 ocenę najwyższą. Wyniki 

zaprezentowano na poniższym wykresie. 

Wykres 3. Jak organizacje oceniają zakładkę dla NGO na stronie Urzędu? [N=23] 

 

Jak wynika z wykresu zakładka została oceniona przez zdecydowaną większość ankietowanych 

organizacji pozytywnie. W ocenach wszystkich aspektów zakładki dominowały oceny bardzo dobre i 

dobre, pojawiły się pojedyncze odpowiedzi środkowe – 3, natomiast nie wystąpiły oceny negatywne.  

To w jaki sposób przebiega komunikacja między Urzędem a organizacjami w dużej mierze zależy od 

koordynatora ds. współpracy z NGO. W części ankiety dotyczącej komunikacji zapytaliśmy organizacje 

o opinie na temat pracy koordynatorki. Wszystkie ankietowane organizacje pozytywnie oceniły prace 

koordynatorki ds. współpracy z NGO. Przeważały oceny bardzo dobre.  
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Wykres 4. Jak organizacje oceniają współpracę z koordynatorką ds. współpracy z NGO? [N=27] 

 

Organizacje miały możliwość skomentowania swojej oceny oraz wskazania co w kontakcie z 

koordynatorką ułatwia, a co utrudnia im współpracę.  Wszystkie organizacje biorące udział w ankiecie 

bardzo chwaliły współpracę z koordynatorką ds. współpracy. Podkreślano profesjonalizm, wiedzę, 

fachowość, konkretność i rzeczowość koordynatorki a także chęć pomocy, otwartość, uprzejmość, 

dyspozycyjność i życzliwość.  Jedynym utrudnieniem współpracy jest nadmierne obciążenie 

obowiązkami koordynatorki oraz wynikający z tego brak czasu co potwierdzają następujące 

komentarze: „Jest bardzo zajęta”, „Ma nawał roboty”, „Brak czasu. Jak się przychodzi to nie można 

spokojnie porozmawiać, ciągle ktoś wchodzi, cały czas dzwonią telefony.”, „Brak jej umiejętności 

BILOKACJI”. 

Ogólnie komunikacja Urzędu z organizacjami została oceniona w ankiecie bardzo dobrze. Ponad 93% 

organizacji wskazało, że komunikacja z Urzędem przebiega dobrze lub bardzo dobrze. Dwie z 29 

organizacji ocenily komunikację negatywnie. 

Wykres 5. Jak organizacje oceniają sposób w jaki samorząd komunikuje się z organizacjami pozarządowymi? [N=29] 

 

Ankietowane organizacje zapytane o to, co można by poprawić, aby komunikacja między Urzędem a 

organizacjami przebiegała lepiej w większości pisały, że są zadowolone z obecnego przebiegu 

komunikacji i nie widzą potrzeby jej usprawniania. Zdaniem większości organizacji komunikacja,  

dzięki obecnej koordynatorce współpracy, stoi na wysokim poziomie. Z komentarzy wynika, że w 

opinii organizacji, istnieje potrzeba zwiększenia liczby osób w Urzędzie zajmujących się współpracą z 

NGO. Organizacje są chętne do współpracy oraz rozszerzenia jej zakresu jednak jedna osoba nie jest 

w stanie odpowiedzieć w adekwatny sposób na potrzeby wszystkich organizacji. Część organizacji  
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chciałaby, aby Urząd organizował więcej spotkań dla organizacji – informacyjnych, szkoleniowych, 

sieciujących. Sugerowano także, aby informacje o konkursach były wysyłane mailowo.   

Konsultowanie strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz 

najważniejszych dokumentów i aktów prawnych 

Stosunkowo dużo, bo aż 72% ankietowanych organizacji, zadeklarowało udział w konsultacjach 

prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie. Jest to bardzo dobry wynik, wskazujący z 

jednej strony na duże zaangażowanie organizacji w proces tworzenia polityk publicznych a z drugiej 

na sprawny system zapraszania i informowania organizacji o przeprowadzanych konsultacjach 

społecznych.  

W opinii organizacji konsultacje są bardzo dobrze przeprowadzane. W komentarzach zamieszczonych 

w ankiecie chwalono sposób ich przygotowania, prowadzenia oraz kompetencje prowadzących.  

Wykres 6. Jak organizacje oceniają sposób przeprowadzania konsultacji? [N=21] 

 

Z ankiety wynika, że głównym powodem nieuczestniczenia organizacji w konsultacjach jest 

nieodpowiedni termin (6 wskazań). Pozostałe organizacje nie brały udziału w konsultacjach, 

ponieważ:  1) nie wiedziały, że konsultacje są prowadzone (1 wskazanie), 2) nie wierzyły w 

skuteczność konsultacji (1 wskazanie), 3) tematy konsultacji nie były dla nich interesujące (1 

wskazanie).  

Wykres 7. Dlaczego przedstawiciele Pani/Pana organizacji nie uczestniczyli w konsultacjach? [N=8] Możliwość wyboru 
więcej niż 1 odpowiedzi. 
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Z danych uzyskanych w trakcie spotkania z organizacjami w Urzędzie wynika, że organizacje głównie 

biorą udział w konsultacjach większych programów i strategii takich jak Roczny Program Współpracy 

lub Strategia Rozwoju Gminy.  Obecnie nie ma praktyki konsultowania projektów uchwał 

głosowanych przed Radę Miasta. Organizacje uczestniczące w spotkaniu wyraziły chęć opiniowania 

projektów uchwał w obszarach ich działalności. Mogłoby się to odbywać w formie:  

- spotkań – poprzez powołanie tzw. Komisji Dialogu Obywatelskiego, złożonych z przedstawicieli 

organizacji z wybranego obszaru działalności np. kultury lub edukacji. Komisje otrzymywałyby 

odpowiednio wcześniej projekty uchwał i miałyby czas na zgłoszenie swoich uwag.  

 -konsultacji mailowych – poprzez bezpośrednie przesyłanie projektów uchwał organizacjom i 

indywidualne zgłaszanie uwag droga mailową. 

 W opinii organizacji biorących udział w spotkaniu najbardziej preferowaną formą konsultacji są 

spotkania.  Część organizacji podkreślała, że możliwość zgłaszania uwag drogą mailową  powinna być 

dostępna równolegle, dla organizacji, które nie mogą wziąć udział w spotkaniu.   

Ogólna ocena współpracy przy tworzeniu polityk publicznych 

 Z przeprowadzonego badania wynika, że współpraca Urzędu Gminy i Miasta Miechów z 

organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu polityk publicznych w tych aspektach, które były 

poddane badaniu (komunikacja oraz konsultacje społeczne), przebiega sprawnie. Organizacje 

uczestniczące w badaniu są w większości zadowolone z obecnego stanu współpracy. Zarówno system 

wymiany informacji miedzy organizacjami a Urzędem jak i system przeprowadzania konsultacji 

działają dobrze.  Większość współpracujących z Urzędem organizacji jest w stałym kontakcie z 

pracownikami Urzędu. Bardzo mocnym wskaźnikiem dobrej współpracy w zakresie tworzenia polityk 

publicznych jest duża liczba miechowskich organizacji biorących udział w konsultacjach. 

Mimo, że w opinii organizacji współpraca przebiega dobrze, badanie pozwoliło zidentyfikować 

następujące potrzeby organizacji w zakresie polepszenia współpracy Urzędu Gminy i Miasta Miechów 

z organizacjami przy tworzeniu polityk publicznych: 

1. Zwiększenie liczby osób zajmujących się kwestiami związanymi z organizacjami 

pozarządowymi. Obecnie za współpracę z organizacjami odpowiada w Urzędzie głównie 

jeden osoba – koordynatorka do spraw współpracy. Z uwagi na dość duże zaangażowanie 

organizacji we współpracę z Urzędem jest dość mocno obciążona obowiązkami. Aby 

współpraca mogła dalej się rozwijać warto byłoby zwiększyć liczbę osób odpowiedzialnych za 

współpracę z NGO. 

2. Zwiększenie skuteczności oraz płynności komunikacji mailowej. Obecnie w komunikacji 

Urzędu z organizacjami dominują kontakty bezpośrednie, co w praktyce oznacza, że 

przedstawiciele organizacji aby załatwić swoje sprawy muszą osobiście stawić się w Urzędzie. 

Część organizacji chciałaby mieć możliwość skutecznego załatwiania spraw również drogą 

mailową. 

3. Wprowadzenie praktyki konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał 

głosowanych przez Radę Miasta w jednej z możliwych form: Komisji Dialogu Obywatelskiego 

lub w formie konsultacji mailowych. 
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Współpraca przy realizacji polityk publicznych 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych 

odbywa się zazwyczaj w formie współpracy finansowej czyli zlecania przez Urząd realizacji zadań 

publicznych organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert lub w trybie art. 19a. Zadania 

publiczne mogą być także realizowane przez Urząd we współpracy z organizacjami w formie 

niefinansowej – jeśli Urząd wspiera organizację w wykonaniu danego zadania poprzez np. użyczenie 

lokalu, wypożyczenie sprzętu, wsparcie promocyjne, lub bezpłatne wsparcie merytoryczne (księgowe, 

prawne). Wyniki badania dotyczącego współpracy przy realizacji polityk publicznych zostaną 

przedstawione w dwóch częściach: 1) współpraca finansowa 2) współpraca pozafinansowa. 

Współpraca finansowa 

Z uzyskanych danych wynika, że 62% ankietowanych organizacji realizowało w ciągu ostatnich 3 lat 

projekty na zlecenie UGiM Miechów w ramach otwartych konkursów ofert lub konkursów  trybie art. 

19a ustawy.  

Wykres 8. Czy w ciągu ostatnich 3 lat realizowali Państwo projekty na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Miechów w 
ramach otwartych konkursów ofert lub konkursów w trybie art. 19a ustawy (tzw. małe granty)? [N=29] 

 

 

Organizacje, które nie realizowały projektów na zlecenie Urzędu zapytano w ankiecie o przyczyny 

niepodejmowania współpracy w tym zakresie. Z odpowiedzi organizacji wynika, że najczęstszym 

powodem niepodejmowania współpracy finansowej z Urzędem jest niezgodność tematyki 

ogłaszanych przez Urząd konkursów z obszarami działalności organizacji. Jednak z uwagi na fakt, ze 

takiej odpowiedzi udzieliły tylko 4 organizacje (14% ankietowanych organizacji) trudno stwierdzić czy 

uzyskany wynik jest przypadkowy czy też wskazuje na realny problem we współpracy.   
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Wykres 9. Dlaczego Pani/Pana organizacja nie realizowała projektów na zlecenie Urzędu?[N=10] Możliwość wyboru 
więcej niż 1 odpowiedzi. 

 

W kontekście współpracy finansowej interesowało nas to jak organizacje oceniają procedury 

konkursowe, a w szczególności co sądzą o istniejących kryteriach oceny wniosków, regulaminie, oraz 

istniejącym podziale środków. Większość ankietowanych organizacji (76%) oceniła procedury 

konkursowe dobrze lub bardzo dobrze. Z komentarzy udzielonych w tym pytaniu wynika, że zdaniem 

organizacji „procedury są łatwe i przejrzyste” a „kryteria jasne i czytelne”. W ankiecie pojawił się 

jeden krytyczny komentarz dotyczący podziału środków: „Podział środków przeprowadzany jest 

niejasno. Kryteria, według których oceniane są projekty są podane, jednak chyba nikt ich nie używa 

oceniając projekty.” Poza tym ani w ankiecie ani w trakcie spotkania nie zgłoszono zastrzeżeń co do 

sposoby podziału środków.  

Wykres 10. Jak Pani/Pan ocenia istniejące procedury konkursowe dotyczące realizacji zadań publicznych (regulamin 
konkursu, kryteria oceny, podział środków)?[N=29] 
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Jednym z elementów współpracy finansowej Urzędu z organizacjami jest udział organizacji w pracach 

komisji otwartych konkursów ofert.  Organizacje, biorąc udział w komisjach oceny projektów, zyskują 

możliwość wglądu w proces oceny a także możliwość realnego wpływu na sposób rozdzielania 

środków. Z przeprowadzonego badania wynika, że miechowskie organizacje są zapraszane do udziału 

w komisjach oceny projektów jednak rzadko w nich uczestniczą. Spowodowane jest to głównie 

faktem, że większość organizacji uczestniczy w konkursach i dlatego nie może zasiadać w komisji 

(konflikt interesów). 

Wykres 11. Czy przedstawiciele Pani/Pana organizacji brali udział w pracach komisji otwartych konkursów ofert na 
realizację zadań publicznych?[N=29] 

 

Z ankiety wynika, że stosunkowo wiele organizacji (64%) korzysta z tzw. dodatkowych form 

współpracy finansowej z Urzędem takich jak pożyczki lub poręczenia finansowe. Należy zaznaczyć, że 

większość ankietowanych organizacji (93%) wie, że taka forma współpracy jest dostępna.  Fakt ten 

potwierdza, że przepływ informacji między Urzędem a organizacji działa sprawnie. 

Wykres 12. Czy korzystali Państwo ze wsparcia finansowego Urzędu Gminy i Miasta Miechów w postaci pożyczek, 
poręczeń finansowych? [N=29] 

 

Organizacje pozarządowe biorące udział w spotkaniu wyraziły potrzebę utworzenia funduszu 

wkładów własnych, jako formy wspierającej organizacje w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania 

dla ich działalności. Z przeprowadzonej w trakcie spotkania dyskusji wynika, że próby wprowadzenia 

takiego rozwiązania były podejmowane przez Urząd 2 lata temu, jednak nie zakończyły się sukcesem.  
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Przedstawiciele zarówno Urzędu jak i organizacji zgodzili się, że należy powrócić do tego pomysłu i 

doprowadzić do utworzenia Funduszu.  

Współpraca pozafinansowa 

Samorządy wspierają organizacje w realizacji zadań publicznych w różnych formach np. poprzez 

użyczanie lokali, udzielanie patronatu, lub działania szkoleniowo-edukacyjne. Zazwyczaj ta forma 

współpracy jest określana mianem współpracy pozafinansowej, ponieważ w większości udzielane 

wsparcie jest pozafinansowe. 

Z danych uzyskanych w ankiecie wynika, że prawie 80% badanych organizacji korzysta z 

niefinansowego wsparcia UGiM Miechów.  

Wykres 13. Jaki odsetek NGO korzysta ze wsparcia pozafinansowego UGiM Miechów? [N=29] 

 

Organizacje najczęściej korzystają ze wsparcia szkoleniowo-doradczego Urzędu oraz wsparcia w 

promocji działań organizacji. Dość popularne wśród miechowskich organizacji są także pozostałe 

formy wsparcia pozafinansowego, co pokazuje, że organizacje w większości wiedzą, jakie mają 

możliwości współpracy z Urzędem w tym zakresie i w dość równym stopniu z nich korzystają.  

Wykres 14. Formy wsparcia niefinansowego, z którego korzystają organizacje: [N=29] 
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Większość organizacji korzystających z niefinansowego wsparcia Urzędu pozytywnie ocenia 

otrzymane wsparcie. Stosunkowo duża część organizacji miała trudność w ocenie współpracy 

pozafinansowej- po części wynika to z braku doświadczenia  organizacji - 60% odpowiedzi „trudno 

powiedzieć” zaznaczyły osoby, które nie współpracowały z Urzędem w formie pozafinansowej.  

Wykres 15. Jak organizacje oceniają współpracę pozafinansową z UGiM Miechów? [N=29] 

 

Organizacje, biorące udział w ankiecie, zapytane o to w jaki sposób można by poprawić współpracę 

pozafinansową z Urzędem zgłosiły następujące pomysły: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mimo, że pytanie dotyczy współpracy pozafinansowej większość komentarzy odnosi się do 

usprawnień w dziedzinie komunikacji a w szczególności rozwiązania problemu zbyt małej ilości 

urzędników w stosunku do potrzeb i liczby organizacji (zwiększenia liczby osób zajmujących się 

sprawami NGO) oraz częstszego organizowania spotkań informacyjnych dla organizacji.  

„Więcej spotkań dla organizacji.” 

„Organizować częściej spotkania z urzędnikami, którzy służą pomocą i radą, gdyż nie zawsze 

pasują terminy i godziny spotkań; konsultacja telefoniczna z organizacjami w celu ustalenia 

terminu spotkań tak aby większa liczba osób zainteresowanych mogła skorzystać. 

„Zwiększyć ilość osób w zespole.” 

„Biletomat. Pobieramy bilet do stanowiska wyświetla się nr jesteśmy obsługiwani w tym czasie 

nikt nie przeszkadza, po obsłużeniu kolejna osoba wchodzi i jest obsługiwana. Nie da się 

spokojnie porozmawiać kiedy kilka osób okupuje stanowisko.” 

„Trzeba zmotywować CKiS w Miechowie do większej nieodpłatnej pomocy podczas organizacji 

różnych imprez.” 
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Ogólna ocena współpracy przy realizacji polityk publicznych 

W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że ankietowane organizacje mają pozytywne 

zdanie zarówno na temat współpracy finansowej jak i pozafinansowej z Urzędem Gminy i Miasta 

Miechów. Obie formy współpracy są stosunkowo dobrze rozpowszechnione wśród badanych 

organizacji, z lekką przewagą współpracy pozafinansowej. W przyszłości można by zastanowić się nad 

tym w jaki sposób zwiększyć liczbę organizacji realizujących zadania publiczne w ramach współpracy 

finansowej. W ankiecie 4 organizacje wskazały, że nie startują w konkursach, ponieważ  tematy 

konkursów nie pokrywają się z działaniami organizacji. Warto byłoby sprawdzić czy wynik ten jest 

przypadkowy czy może wskazuje na istniejącą barierę uniemożliwiającą zaangażowanie się we 

współpracę finansową niektórym organizacjom. W tym celu można byłoby  zorganizować  spotkanie z 

organizacjami, aby zweryfikować tematy otwartych konkursów ofert pod kątem potrzeb organizacji. 

Ważną potrzebą organizacji w zakresie rozwoju współpracy finansowej jest utworzenie funduszu 

wkładów własnych. Przedstawiciele Urzędu w trakcie spotkania wyrazili gotowość do podjęcia prac 

nad wprowadzaniem tej formy współpracy z życie. 

 

Tworzenie infrastruktury współpracy czyli warunków do aktywności 

społecznej 

Ostatni, trzeci obszar modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi dotyczy 

budowania infrastruktury współpracy czyli tworzenia warunków do społecznej aktywności. Jest to 

bardzo ważny element współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, gdyż to właśnie 

poprzez działania podejmowane w tym obszarze możliwe jest zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców i organizacji w działania prowadzone w dwóch pozostałych obszarach. Im lepsza 

infrastruktura współpracy tym sprawniej przebiega zarówno tworzenie polityk publicznych jak i 

realizacja zadań publicznych samorządu we współpracy z organizacjami.  

Na infrastrukturę współpracy składają się między innymi różnego typu działania samorządu mające 

na celu wsparcie rozwoju organizacji oraz integracji środowiska pozarządowego. 

Jedną z form budowania infrastruktury współpracy jest praktyka tworzenia Centrów Organizacji 

Pozarządowych, których celem jest wspieranie mieszkańców i organizacji pozarządowych w 

prowadzonych przez nich działaniach na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Od 2015 roku w 

Miechowie działa Centrum Organizacji Pozarządowych.  Z badania wynika, że zdecydowana większość 

ankietowanych organizacji (86%) wie, że w Miechowie działa Centrum,  88% organizacji zna ofertę 

Centrum a 60% organizacji z niej korzysta.  

W opinii większości organizacji Centrum funkcjonuje dobrze lub bardzo dobrze. Tylko jedna 

organizacja wyraziła negatywne zdanie na ten temat. Wszystkie oceny zaprezentowano na wykresie 

17. 
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Wykres 16. Jak Pani/Pan ocenia obecny sposób funkcjonowania Centrum Organizacji Pozarządowych w Miechowie? 
[N=29] 

 

Organizacje miały w ankiecie możliwość skomentowania oceny. Większość komentarzy była 

pozytywna, pojawiła się jedna uwaga krytyczna.  

 

Komentarze pozytywne: 

Jest dostępne dla każdego 

Jest naprawdę dobrze 

Nie korzystaliśmy z pomocy Centrum ale 

słyszeliśmy same bardzo dobre opinie. 

Odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu. 

Nie tacy typowi urzędnicy. 

Komentarze negatywne: 

Centrum określiłabym jako bardzo dobrze 

działające jednak jest obciążone dużym stresem 

osób pracujących tam, ponieważ jest ich zbyt 

mało do tak szeroko prowadzonej działalności” 

 

Jedna z organizacji zasugerowała w ankiecie, aby „rozszerzyć informacje o Centrum” czyli promować 

Centrum nie tylko w internecie, ale także za pośrednictwem innych kanałów: ogłoszeń, plakatów itp.  

W ankiecie zapytano także organizacje o opinie na temat obecnej oferty Centrum. Z uzyskanych 

danych wynika, że organizacje najbardziej zainteresowane są ofertą szkoleniową Centrum oraz 

bezpłatnymi usługami księgowymi i prawnymi. Stosunkowo wiele organizacji chciałoby korzystać z 

pomocy w pisaniu wniosków. Organizacje są także chętne do udziału w działaniach integracyjnych. 

Preferencje organizacji w zakresie oferty Centrum Organizacji Pozarządowych prezentuje wykres 18. 

Kwestia integracji środowiska pozarządowego w Miechowie oraz roli jaką Urząd powinien w niej 

odgrywać była dyskutowana na spotkaniu.  Z dyskusji wynikało, że z inicjatywy Urzędu były 

organizowane spotkania integracyjne a nawet odbył się kilkudniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny 

dla przedstawicieli organizacji oraz Urzędu, w którym wzięło udział około 50 osób. W trakcie 

spotkania ustalono, że taki wyjazd zostanie zorganizowany ponownie w najbliższym czasie. Należy 

zauważyć, że tego typu praktyki nie są powszechnie stosowane w samorządach, dlatego ich 

występowanie należy uznać za przejaw wyjątkowego i innowacyjnego podejścia Urzędu Gminy i 

Miasta w Miechowie do współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
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Wykres 17. Poniżej przedstawiono listę działań, które realizuje Centrum Organizacji Pozarządowych w Miechowie. Z 
których z nich chcieliby Państwo skorzystać?[N=29] 

 

Jeśli chodzi o rolę Urzędu w procesach integrowania środowiska pozarządowego organizacje 

uczestniczące w spotkaniu nie zgłosiły potrzeby zwiększenia obecnego zakresu działań Urzędu w tej 

kwestii. W opinii organizacji zarówno współpraca wewnątrz środowiska pozarządowego jak i na jego 

zewnątrz czyli np. pomiędzy organizacjami a biznesem przebiega sprawnie i nie wymaga 

dodatkowego wsparcia ze strony Urzędu.  

Ogólna ocena infrastruktury współpracy 

Z przeprowadzonego badania wyłania się dość pozytywny obraz infrastruktury współpracy w 

Miechowie: Urząd wspiera działania mieszkańców i organizacji pozarządowych prowadząc Centrum 

Organizacji Pozarządowych a także prowadzi działania integracyjne w postaci spotkań oraz wyjazdów.  

Mając w perspektywie dalszy rozwój współpracy w tym zakresie warto byłoby rozważyć zwiększenie 

liczby osób zajmujących się obsługą Centrum oraz wzbogacenie istniejącej oferty Centrum.  
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Rekomendacje  

Rekomendacje w zakresie współpracy przy tworzeniu polityk publicznych 

 Zwiększenie liczby osób zajmujących się kwestiami związanymi z organizacjami 

pozarządowymi. Obecnie za współpracę z organizacjami odpowiada w Urzędzie głównie 

jeden osoba – koordynatorka do spraw współpracy. Z uwagi na dość duże zaangażowanie 

organizacji we współpracę z Urzędem jest dość mocno obciążona obowiązkami. Aby 

współpraca mogła dalej się rozwijać warto byłoby zwiększyć liczbę osób odpowiedzialnych za 

współpracę z NGO. 

 Zwiększenie skuteczności oraz płynności komunikacji mailowej. Obecnie w komunikacji 

Urzędu z organizacjami dominują kontakty bezpośrednie, co w praktyce oznacza, że 

przedstawiciele organizacji, aby załatwić swoje sprawy, muszą osobiście stawić się w 

Urzędzie. Część organizacji chciałaby mieć możliwość skutecznego załatwiania spraw również 

drogą mailową. 

 Wprowadzenie praktyki konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał 

głosowanych przez Radę Miasta w jednej z możliwych form: Komisji Dialogu Obywatelskiego 

lub w formie konsultacji mailowych. 

Rekomendacje w zakresie współpracy przy realizacji polityk publicznych 

 Utworzenie funduszu wkładów własnych 

 Zorganizowanie spotkania z organizacjami mającego na celu weryfikację tematów 

otwartych konkursów ofert pod kątem potrzeb organizacji 

Rekomendacje w zakresie tworzenia infrastruktury współpracy 

 Rozbudowanie kadry obsługującej Centrum Organizacji Pozarządowych oraz 

wzbogacenie istniejącej oferty Centrum 

 Organizowanie regularnych spotkań integracyjnych dla organizacji (1 na rok) w formie 

wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego 

 

 

 


