
                                             

 

 

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO  

I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO 

DIAGNOZA II: maj 2015 r. 

 

I. WPROWADZENIE 

 

1. Metodologia pracy 

W maju 2015 roku na terenie Gminy Będzino przeprowadzono badanie metodą PAPI  
i CATI, dotyczące oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Badanie 
przeprowadzono łącznie wśród 61 podmiotów. Ankieter przeprowadził ankietę osobiście oraz 
telefonicznie. 

Badaniem objęto, analogicznie do roku 2014: 

 przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy Będzino, 

 przedstawicieli Urzędu Gminy w Będzinie, 

 przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy Będzino (m.in. szkoły, biblioteki, centra 
kultury i rekreacji, ośrodki pomocy społecznej, ośrodek zdrowia w Będzinie), 

 Radnych Rady Gminy Będzino, 

 Przewodniczących wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

 Sołtysów poszczególnych sołectw, 

 przedstawicieli parafii w Mścicach i Śmiechowie, 

 przedstawicieli grup nieformalnie działających na terenie JST. 
 

Wzór formularza został opracowany przez zespół projektowy koordynujący proces LIJW  
w Gminie Będzino. Każdorazowe przeprowadzenie ankiety zostało udokumentowane wpisem na 
liście przeprowadzonych badań ankietowych. Wyniki badań zostały skumulowane na specjalnie 
przygotowanym zestawieniu w formacie excel. 

Podczas przeprowadzania badania pojawiły się trudności. Po pierwsze badani niechętnie 
wypełniali ankietę. Po drugie – z uwagi na małą ilość organizacji w gminie, dokładnie dziewięć – 
istnieje potrzeba zmodyfikowania i uproszczenia ankiety oraz dostosowania jej w wyraźny sposób 
do poszczególnych grup badanych. ⃰  
 

2. Najważniejsze założenia Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 

Zebrane dane posłużą do opracowania analizy, oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy 

oraz rekomendacji służących poprawie relacji między JST a NGO w Gminie Będzino, a co za tym 

idzie do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej. Uzyskana ocena 

współpracy oraz informacje na temat lokalnych potrzeb będą mogły zostać wykorzystane przy 

planowaniu działań ujętych w rocznym programie współpracy Gminy Będzino z organizacjami 

pozarządowymi, a także w innych dokumentach strategicznych. 

 

 

 

 

⃰ opracował Mateusz Dębowski 
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II. ANALIZA ANKIETY PRZEPROWADZONEJ W GMINIE BĘDZINO 

 

Pierwsza część pytań ankiety dotyczyła zakresu współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi. 

Badanych zapytano czy w ostatnich 12 miesiącach ich organizacja/instytucja współpracowała  

z urzędem lub podległymi mu jednostkami w różnych obszarach działalności. Przy tworzeniu 

nowych rozwiązań prawnych, programów lub strategii (np. udział w konsultacjach) współpracowało 

65% badanych, przy realizacji zadań publicznych (np. wdrażanie projektów finansowanych przez 

samorząd) współdziałało 62%, a ze wsparcia niefinansowego samorządu (np. szkolenia, 

udostępnianie pomieszczeń) korzystało 75% badanych. Średnia wartość wskaźnika w tym pytaniu 

wyniosła 67,2%.  

Kolejne pytanie dotyczyło oceny intensywności współpracy badanych z samorządem   

w ostatnich 12 miesiącach. Pozytywnie oceniło intensywność współpracy 65%, negatywnie 7%. 

Ogólna ocena wyniosła 3,70 w skali 1-5.  

Następne pytanie ankiety w tej części miało na celu ustalenie ogólnej oceny jakości współpracy 

z samorządem  w ostatnich 12 miesiącach. Pozytywnie współpracę oceniło 81%, negatywnie 0%. 

Ogólna ocena to 4,02.  

W kolejnym pytaniu badani wskazywali na zalety i wady w relacjach swojej organizacji  

z samorządem. Jako zalety badani wskazywali otwartość, chęć współpracy, umiejętność 

wypracowania kompromisu, aktywizację i integrację mieszkańców, możliwość korzystania ze 

sprzętu i sali gminy, zwiększenie możliwości działania na terenie gminnym oraz intensywności 

działania, większenie zaplecza, łatwość dostępu do informacji, zrozumienie, reagowanie na 

potrzeby, otwartość, dobry przepływ informacji, znajomość potrzeb mieszkańców, współorganizacja 

imprez, kompetencje pracowników, otwartość, partnerstwo, komunikatywność, szybkie załatwianie 

spraw, informowania o dodatkowych dotacjach, pomoc w pisaniu wniosków.   

W roku 2015 ankietowani wskazali mniej wad niż w roku ubiegłym. Znalazły się wśród nich: 

mało spotkań, mało konkursów, niskie nakłady finansowe, brak kontroli realizowanych zadań.  

 

Ogólnie zakres współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oceniono na 

3,65.  

 

Druga część ankiety dotyczyła oceny działań samorządu jako partnera organizacji 

pozarządowych.  

Ankietowanych zapytano o ocenę aktywności władz samorządowych w sferze aktywizacji 

społecznej mieszkańców. Pozytywnie oceniło samorząd 80% badanych, negatywnie - 0%. Ogólna 

ocena wyniosła 3,93.  

W następnym pytaniu ankietowani oceniali podejście przedstawicieli samorządu do współpracy 

z organizacjami pozarządowymi  w różnych obszarach. Wolę współdziałania przy realizacji zadań 

publicznych pozytywnie oceniło 83% (4,0 w skali punktowej). Poszanowanie zasady partnerstwa 

doceniło 84% (4,02). Stosowanie jawnych i przejrzystych procedur decyzyjnych pozytywnie ocenia 

79% badanych (3,95).  Średnia wartość wskaźnika wyniosła 82%; średnia ocena 3,99.  

Kolejne pytanie dotyczyło oceny poszczególnych działań samorządu.  Sposób, w jaki samorząd 

diagnozuje problemy i potrzeby mieszkańców pozytywnie oceniło 72% badanych (3,85). Sposób 

informowania organizacji o planach i działaniach samorządu pozytywnie oceniło 71% 

ankietowanych (3,92). 57% (3,62) badanych uważa, że samorząd uwzględnia ich opinie przy 

tworzeniu prawa, programów i strategii. Finansowanie przez samorząd projektów realizowanych 

przez organizacje pozytywnie ocenia 69% badanych (3,76), a 74% (3,88) uważa, że samorząd 

pomaga organizacjom w pozyskaniu zewnętrznego finansowania. Współpracę pozafinansową 



 

3 

 

pozytywnie oceniło 78% badanych (4,03). Średnia wartość wskaźnika w tej części ankiety wyniosła 

70%; średnia ocena to 3,84.  

 

Ogólna ocena podejścia administracji wyniosła 3,92. W ubiegłym roku było to 3,80.  

 

 

 

W trzeciej części ankiety ankietowani oceniali organizacje pozarządowe jako partnera 

samorządu.   

Poziom aktywności społecznej mieszkańców (w tym liczbę i aktywność działających tu 

organizacji pozarządowych) pozytywnie oceniło 69%, negatywnie 5%. Ocena wyniosła 3,81.  

W pytaniu następnym badani oceniali podejście organizacji do współpracy z samorządem  

i innymi partnerami w różnych obszarach. Wolę współdziałania przy rozwiązywaniu lokalnych 

problemów pozytywnie oceniło 80% badanych (3,95). Stosowanie zasady partnerstwa w relacjach  

z innymi podmiotami pozytywnie oceniło 80% ankietowanych (3,98). Jawność i przejrzystość  

w działaniu pozytywnie postrzega 82% (3,95). Średnia wartość wskaźnika wyniosła 81%; średnia 

ocena 3,96.  

W następnym pytaniu badani oceniali sposób działalności organizacji. 73% (3,80) badanych 

uznało, że organizacje diagnozują problemy i potrzeby swoich klientów. 78% (3,93) uważa, że 

organizacje informują lokalnych partnerów o swoich planach i działaniach. Zaangażowanie  

w tworzenie nowego prawa, programów i strategii dostrzega 71% badanych (3,86). 80% (3,95) 

badanych podaje, że organizacje pozyskują finansowanie na realizację swoich działań, a 78% 

(3,91), że korzystają z mechanizmów niefinansowego wspierania organizacji. 75% (3,98) 

ankietowanych wskazuje, że organizacje działają na rzecz integracji środowiska pozarządowego. 

Średnia wartość wskaźnika wyniosła 76%, co dało średnią ocenę 3,92.  

 

Ogólna ocena podejścia organizacji wyniosła 3,90. W roku 2014 - 3,71.  

 

Kolejna część badania dotyczyła uwarunkowań oraz rezultatów współpracy samorządu  

z organizacjami pozarządowymi.  

Badanych zapytano czy obowiązujące rozwiązania prawne oraz programy i działania władz 

krajowych sprzyjają rozwojowi współpracy między organizacjami pozarządowymi i samorządem. 

Pozytywnie wypowiedziało się 80%, negatywnie 5%, co dało ocenę 4,02.  

W tej części ankiety badani ocenili także wpływ współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi na jakość i dostępność usług świadczonych mieszkańcom: pozytywnie 65%, 

negatywnie 10%, co przyniosło ocenę 3,67.  

Badanych zapytano również jak oceniają wpływ dotychczasowej współpracy z samorządem na 

rozwój swojej organizacji. Pozytywną ocenę przyznało 87%, negatywną 2%, co dało średnią ocenę 

4,03.  

Następnie badani proponowali jedną, konkretną rzecz, którą powinny zrobić władze 

samorządowe, aby znacząco poprawić jakość i użyteczność współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Wśród propozycji wskazywano:  

 Podstrona na stronie internetowej 

 Nieustanny dialog i konsultacje 

 Integracja osób starszych z młodzieżą 

 Dać wolna rękę organizacjom do realizacji zadań i podziału środków 

 Większa swoboda w podejmowaniu decyzji i większe zaplecze finansowe 
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 Doradztwo, lepsze finansowanie, szkolenia 

 Nie zapominać o małych miejscowościach 

 Kontynuować współpracę z organizacjami 

 Zacieśnić współpracę z kościołem 

 Organizować więcej wydarzeń 

 Prowadzić dialog z mieszkańcami 

 Konsultować większą ilość podejmowanych decyzji 

 Zapraszać organizacje na sesje rady gminy 

 Więcej środków, więcej konkursów 

 Kontynuować jak dotychczas. 

 Dać równą szansę każdej organizacji na rozwój.  

 

Ogólna ocena uwarunkowań współpracy wyniosła 4,02 - 3,97 w roku 2014, a 

rezultatów – 4,01 w porównaniu do 3,75 w roku 2014.  

 

Ogólna ocena współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Gminie Będzino, 

wynikająca z całości ankiety wyniosła 4,02. W roku 2014 była to ocena 4.  

 

 

III. DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY 

 

Diagnoza została dokonana w oparciu o „Model współpracy…” na podstawie wyników 

przeprowadzonego badania oraz w toku dyskusji członków zespołu ds. Lokalnego Indeksu Jakości 

Współpracy w Gminie Będzino podczas spotkania w dniu 22 maja 2015 r.  

 

Płaszczyzna I Modelu współpracy:  
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego (JST) i organizacji pozarządowych (OP)  
w zakresie tworzenia polityk publicznych 
 

1. Obszar 1: Współpraca JST i OP przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań 

Najważniejsze dane  
z przeprowadzonych 
badań opisujące stan 
współpracy w obszarze 

 

Ocena stanu współpracy  
w obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – strony nigdy nie współpracują ze sobą przy diagnozowaniu 
lokalnych problemów i wyzwań 
2 – strony współpracują okazjonalnie  
3 – strony współpracują często, wykorzystując jednak przypadkowe 
narzędzia diagnozy 
4 – strony współpracują regularnie, wykorzystując różnorodne 
narzędzia 
5 – diagnozowanie lokalnych problemów jest stałym elementem 
współpracy, do udziału w diagnozie zawsze zapraszani są 
przedstawiciele NGO 

Przyznana ocena: 2 (bez zmian) 

Uzasadnienie  
dla przyznanej oceny 

Udział organizacji pozarządowych w identyfikowaniu problemów jest 
określony jako istotny w rocznym programie współpracy. Jest tam 
mowa w szczególności o wspólnym tworzeniu programu współpracy. 
Nie ma jednak  ustalonych zasad uczestnictwa organizacji 
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pozarządowych w procesie diagnozy sytuacji gminy. Organizacje nie 
uczestniczą w procesie diagnozy sytuacji społecznej gminy. 

 
 
 

2. Obszar 2: Wzajemne informowanie się JST i OP o planach, zamierzeniach  

i kierunkach działań 

Najważniejsze dane  
z przeprowadzonych badań 
opisujące stan współpracy 
w obszarze 

 

Ocena stanu współpracy  
w obszarze 

Skala ocen: 
1 – informacja przekazywana jest tylko w przypadkach 
przewidzianych przepisami prawa 
2 – komunikacja odbywa się w sposób sporadyczny, najczęściej 
jednostronny 
3 – wykorzystywanych jest kilka kanałów informacji; strony korzystają 
z nich nieregularnie 
4 – stworzone są różnorodne kanały informacji wykorzystywane 
regularnie przez obie strony 
5 – system wzajemnej informacji jest stałym elementem współpracy; 
dokonywana jest stała ewaluacja prowadzonych w tym zakresie 
działań 

Przyznana ocena: 4 (3 – 2014) 

Uzasadnienie  
dla przyznanej oceny 

Wymiana informacji o kierunkach rozwoju oraz podejmowanych 
działaniach uległa w Będzinie dużej poprawie. Potwierdzają to 
badania oraz uczestnicy spotkania. Na stronie urzędu wyodrębniona 
została ciekawa graficznie zakładka dla organizacji pozarządowych, 
prezentująca najważniejsze dokumenty, aktualności oraz wszystkie 
działające na terenie gminy organizacje. Poza tym stosuje się jako 
kanał informacyjny maile, sms oraz na strony specjalnej gazetki.   

 
3. Obszar 3: Współtworzenie przez samorząd i OP strategii i programów realizacji polityk 

publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych 

Najważniejsze dane  
z przeprowadzonych badań 
opisujące stan współpracy 
w obszarze 

 

Ocena stanu współpracy  
w obszarze 

Skala ocen: 
1 – w tworzeniu strategii i programów nie uczestniczą organizacje 
2 – organizacje są okazjonalnie zapraszane do tworzenia strategii  
i programów; brak ustalonych procedur włączania OP do tych 
procesów 
3 – organizacje są często zapraszane do tworzenia strategii  
i programów; brak ustalonych procedur włączania OP do tych 
procesów 
4 – organizacje są regularnie zapraszane do tworzenia strategii  
i programów; istnieją procedury włączania OP do tych procesów 
5 – wszystkie strategie i programy związane z działalnością sektora 
pozarządowego są tworzone z udziałem organizacji; dokonywana jest 
stała ewaluacja prowadzonych w tym zakresie działań 

Przyznana ocena: 2 (bez zmian) 

Uzasadnienie  
dla przyznanej oceny 

W gminie nie działają wspólne zespoły. Organizacje okazjonalnie są 
zapraszane do prac nad dokumentami.  
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4. Obszar 4: Konsultowanie przez samorząd i OP założeń projektów i aktów normatywnych 

oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć  

Najważniejsze dane  
z przeprowadzonych badań 
opisujące stan współpracy 
w obszarze 

  
 

Ocena stanu współpracy  
w obszarze 

Skala ocen: 
1 – konsultacje odbywają się tylko w przypadkach wymaganych 
konkretnymi przepisami 
2 – oprócz niezbędnych przypadków, konsultacje organizowane są 
okazjonalnie, wykorzystując najbardziej podstawowe formy (np. 
strona WWW, BIP) 
3 – konsultacje odbywają się dość często; oprócz podstawowych 
form pojawiają się formy bardziej angażujące organizacje (np. 
spotkania otwarte, sondy, punkty konsultacyjne) 
4 – konsultacje odbywają się często, stosowane są różnorodne  
i zaawansowane formy (np. warsztaty, panel obywatelski, sondaż 
deliberatywny); proces konsultacji jest planowany z wyprzedzeniem 
5 – konsultacje odbywają się często, stosowane są różnorodne  
i zaawansowane formy; proces konsultacji jest planowany  
z wyprzedzeniem, uwzględniając rodzaj grup docelowych, kanały 
promocji itp.; dokonywana jest okresowa ewaluacja procesów 
konsultacyjnych 

Przyznana ocena: 2 (bez zmian) 

Uzasadnienie  
dla przyznanej oceny 

W Będzinie istnieje sformalizowany tryb konsultowania  
z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
Jest to uchwała nr XLIV/397/2010 z dnia 29 września 2010 roku. 
Informacja o prawie organizacji do współudziału w kształtowaniu 
zakresu rocznego programu współpracy zamieszczona jest  
w programie w dziale XI. Sposób tworzenia programu i przebieg 
konsultacji społecznych.  

 
5. Obszar 5: Współpraca samorządu i OP przy wdrażaniu polityk publicznych 

Najważniejsze dane  
z przeprowadzonych badań 
opisujące stan współpracy 
w obszarze 

 

Ocena stanu współpracy  
w obszarze 

Skala ocen: 
1 – brak współpracy przy wdrażaniu polityk publicznych 
2 – współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych jest przypadkowa, 
prowadzona w podstawowych formach (np. doraźne zespoły robocze) 
3 – współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych jest regularna, 
prowadzona w bardziej zaawansowanych formach (np. stałe zespoły 
robocze) 
4 – współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych jest regularna, 
prowadzona w różnorodnych formach (np. partnerstwa projektowe, 
lokalne); wynika z wcześniej przyjętych planów i założeń (np. 
wieloletniego programu współpracy) 
5 – współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych jest regularna, 
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prowadzona w wielu różnorodnych formach; dokonywana jest 
ewaluacja prowadzonych działań w tym zakresie 

Przyznana ocena: 2 

Uzasadnienie  
dla przyznanej oceny 

W gminie nie działają wspólne zespoły. Przedstawiciele organizacji 
wchodzą w skład gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz interdyscyplinarnego zespołu na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale z ramienia innych instytucji 
lub z racji wykonywanego zawodu, a nie jako członkowie organizacji.  

 
6. Obszar 6: Uczestnictwo OP w ocenie realizacji polityk i programów 

Najważniejsze dane  
z przeprowadzonych badań 
opisujące stan współpracy 
w obszarze 

 

Ocena stanu współpracy  
w obszarze 

Skala ocen: 
1 – organizacje nigdy nie uczestniczą w ocenie realizacji polityk  
i programów 
2 – organizacje okazjonalnie uczestniczą w ocenie realizacji polityk  
i programów; dobór organizacji jest przypadkowy 
3 – organizacje często uczestniczą w ocenie realizacji polityk  
i programów; dobór organizacji jest przypadkowy 
4 – organizacje regularnie uczestniczą w ocenie realizacji polityk  
i programów; dobór organizacji wynika z przyjętych zasad 
5 – organizacje regularnie uczestniczą w ocenie realizacji polityk  
i programów; dobór organizacji wynika z przyjętych zasad; udział 
organizacji w ocenie został zaplanowany na etapie tworzenia polityk  
i programów 

Przyznana ocena: 2 (2014 – 1) 

Uzasadnienie  
dla przyznanej oceny 

17 listopada 2014 r. Zarządzeniem Nr 581/2014 Wójta Gminy 
Będzino przyjęte zostało wdrożenie systemu corocznej oceny 
współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi metodą 
Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.   

 
 
Płaszczyzna II Modelu współpracy:  
Współpraca samorządu z OP w zakresie realizacji zadań publicznych 
 

7. Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych 

Najważniejsze dane  
z przeprowadzonych badań 
opisujące stan współpracy 
w obszarze 

 

Ocena stanu współpracy  
w obszarze 

Skala ocen: 
1 – stosowane są podstawowe formy finansowania realizacji zadań 
publicznych – dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert 
2 – oprócz dofinansowania, stosowane jest powierzanie oraz tryb 
pozakonkursowy 
3 – wszystkie opisane powyżej formy oparte są o jednolite, 
przejrzyste zasady przyznawania środków, oceny i wyboru ofert 
4 – oprócz form wymienionych powyżej stosowane są nowatorskie 
formy, takie jak: fundusz wkładów własnych, fundusz pożyczkowy, 
regranting 
5 – stosowane są wszystkie wymienione powyżej formy; dokonywana 
jest ewaluacja prowadzonych działań w tym zakresie 
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Przyznana ocena: 3 (2014 – 2) 

Uzasadnienie  
dla przyznanej oceny 

W programie współpracy na rok 2015 zostały szczegółowo określone 
formy współpracy finansowej. Ponadto opracowany został 
„Regulamin przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na 
realizację zadań publicznych”. Obydwa dokumenty – program i 
regulamin – wypracowane zostały w ramach spotkań grupy roboczej 
składającej się z przedstawicieli urzędu oraz organizacji 
pozarządowych w ramach projektu „Współpraca z III sektorem – 
standardem zachodniopomorskich samorządów”. Zrealizowane 
działania i opracowane dokumenty znacznie podniosły jakość 
współpracy finansowej, co potwierdzili uczestnicy spotkania.  
Obydwa dokumenty przyjęte zostały Uchwałą Nr XLV Rady Gminy w 
Będzinie z dnia 14 listopada 2014 r.  

 
8. Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych 

Najważniejsze dane  
z przeprowadzonych badań 
opisujące stan współpracy 
w obszarze 

 

Ocena stanu współpracy  
w obszarze 

Skala ocen: 
1 – nie są stosowane niefinansowe formy współpracy 
2 – stosowane są podstawowe niefinansowe formy współpracy (np. 
patronaty, użyczanie lokali, promocja) 
3 – stosowane są podstawowe niefinansowe formy współpracy (np. 
patronaty, użyczanie lokali, promocja); określone są zasady 
korzystania z tych form 
4 – oprócz podstawowych niefinansowych form współpracy, 
stosowane są również czasem bardziej zaawansowane formy (np. 
wspólne zespoły, strony www dedykowane współpracy) 
5 – niefinansowe formy współpracy są różnorodne, stosowane stale; 
dokonywana jest ewaluacja prowadzonej współpracy w tym zakresie 

Przyznana ocena: 4 (2014 - 3) 

Uzasadnienie  
dla przyznanej oceny 

W programie współpracy na rok 2015 w sposób jasny i czytelny 
opisane zostały możliwe formy współpracy pozafinansowej. Z relacji 
uczestników spotkania, iż formy te wykorzystywane są często, 
chętnie i z zadowoleniem obu stron. Samorząd umożliwia 
organizacjom korzystanie z majątku komunalnego, publicznej 
infrastruktury. Samorząd udziela organizacjom wsparcia 
merytorycznego (udziela informacji, doradza) w zakresie działalności 
organizacji. Władze samorządowe uczestniczą w działaniach 
organizacji. Organizacje mają własną zakładkę na stronie  
internetowej urzędu, na której promują swoja działalność.  

 
9. Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych 

Najważniejsze dane  
z przeprowadzonych badań 
opisujące stan współpracy 
w obszarze 

 

Ocena stanu współpracy  
w obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – nie ma zasad tworzenia partnerstw projektowych; nie istnieją 
żadne partnerstwa projektowe 
2 – brak partnerstw projektowych; są opracowane zasady tworzenia 
partnerstw projektowych 
3 – istnieje 1 partnerstwo projektowe; są opracowane zasady 
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tworzenia partnerstw projektowych 
4 – istnieje więcej niż 1 partnerstwo projektowe; są opracowane 
zasady tworzenia partnerstw projektowych 
5 – partnerstwa projektowe są stałym elementem współpracy JST – 
OP;  idea partnerstwa brana pod uwagę przy planowaniu działań 
przez obie strony 

Przyznana ocena: 1,5 (bez zmian - pojawiają się partnerstwa, nie 
ma zasad) 

Uzasadnienie  
dla przyznanej oceny 

W samorządzie nie istnieje określona procedura zawierania 
partnerstw w celu realizacji zadań publicznych, nie zostały też 
określone procedury inicjatywy lokalnej.  

 
Płaszczyzna III Modelu współpracy:  
Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności 
 

10. Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i OP 

Najważniejsze dane  
z przeprowadzonych badań 
opisujące stan współpracy 
w obszarze 

 

Ocena stanu współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – nie są prowadzone działania wspierające inicjatywy obywatelskie i 
OP 
2 – okazjonalnie prowadzone są działania wspierające, np. 
informacja, szkolenia 
3 – pojawiają się częściej różnorodne działania wspierające, również 
dla grup nieformalnych (oprócz informowania i szkoleń), np. 
doradztwo, inicjatywa lokalna 
4 – w samorządzie funkcjonuje „pełnomocnik ds. OP” (osoba lub 
komórka) i/lub centrum organizacji pozarządowych, prowadzące 
działania z zakresu opisanego w p.3 
5 – w samorządzie funkcjonuje „pełnomocnik ds. OP” (osoba lub 
komórka) i/lub centrum organizacji pozarządowych, prowadzące stałe 
i różnorodne działania wspierające 

Przyznana ocena: 3 (bez zmian) 

Uzasadnienie dla 
przyznanej oceny 

W zakresie dodatkowych narzędzi wsparcia Gmina Będzino 
zapewnia w miarę możliwości pokrycie wkładów własnych do 
projektów organizacji pozarządowych finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych. Gmina wspiera także zapewnienie wkładu 
rzeczowego, np. udostępnianie infrastruktury. Gmina dopuszcza 
możliwość zawierania umów wieloletnich oraz  partnerstw. Wszystkie 
te formy wymienione są w programie współpracy na 2015 rok. 
W gminie wyznaczone są osoby odpowiedzialne za współpracę  
z organizacjami pozarządowymi.  

 
11. Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora OP 

Najważniejsze dane  
z przeprowadzonych badań 
opisujące stan współpracy 
w obszarze 

 

Ocena stanu współpracy  
w obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – brak działań związanych z integracją sektora OP 
2 – odbywają się okazjonalne, nieformalne spotkania OP; brak 
wsparcia ze strony samorządu 
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3 – odbywają się okazjonalne, nieformalne spotkania OP; pojawiają 
się starania samorządu wspierania procesów integracyjnych 
4 – istnieje usystematyzowana/formalna forma integracji OP (np. 
federacja, rada, forum); samorząd uczestniczy w wspieraniu tej 
działalności 
5 – sektor OP jest zintegrowany, zarówno branżowo jak  
i ogólnosektorowo; samorząd aktywnie wspiera działania 
integracyjne 

Przyznana ocena: 3 (2014 – 1) 

Uzasadnienie dla 
przyznanej oceny 

Organizacje w gminie Będzino znają się wzajemnie, współpracują ze 
sobą w razie potrzeby. Gmina przystąpiła do zacieśniania 
współpracy z organizacjami oraz wdrażania systemu ich wspierania. 
Ma temu służyć specjalna strona internetowa, nowe kanały 
informacyjne, systematyczny kontakt, a przede wszystkim 
organizacja wspólnych imprez, tj. Rekreacyjny Festyn Strażacki czy 
spotkanie z okazji Dnia Dziecka.   

 
12. Obszar 3: partnerstwo lokalne 

Najważniejsze dane  
z przeprowadzonych badań 
opisujące stan współpracy  
w obszarze 

 

Ocena stanu współpracy  
w obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – nie ma zasad tworzenia partnerstw lokalnych; nie istnieją żadne 
partnerstwa 
2 – brak partnerstw lokalnych; są opracowane zasady tworzenia 
partnerstw lokalnych 
3 – są opracowane zasady tworzenia partnerstw lokalnych; istnieje 
1 partnerstwo tego typu 
4 – są opracowane zasady tworzenia partnerstw lokalnych; istnieje 
więcej niż 1 partnerstwo tego typu 
5 – są opracowane zasady tworzenia partnerstw lokalnych; istnieje 
więcej niż 1 partnerstwo tego typu; dokonywana jest ewaluacja 
działań partnerstw lokalnych, są one trwałym elementem 
współpracy JST – NGO 

Przyznana ocena: 1,5 (bez zmian) 

Uzasadnienie dla przyznanej 
oceny 

W Będzinie nie istnieje dokument określający politykę samorządu  
w zakresie tworzenia i działania partnerstw lokalnych z udziałem 
organizacji pozarządowych.  

 
 

IV. REKOMENDACJE 

 
W samorządzie:  

1. Wprowadzenie atrakcyjnych dla mieszkańców i organizacji form konsultacji. 

Zwiększenie udziału społeczeństwa w konsultacjach.  

2. Organizacja nieodpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych wg wskazanych 

przez nie potrzeb.  

3. Rekomendowanie i promowanie takich działań organizacji, które obejmują swym 

zasięgiem także małe miejscowości.  

4. Zapraszanie przedstawicieli organizacji do udziału w sesjach Rady Gminy.  

5. Kontynuowanie działań na rzecz integracji III sektora – prowadzenia strony, 

organizacji spotkań, realizacji zapisów programu współpracy. 
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6. Wprowadzenie jednolitych procedur korzystania z form współpracy niefinansowej 

oraz ich upowszechnienie.   

7. Aktywizacja środowiska lokalnego w celu powstawania nowych organizacji.  

 
W organizacjach:  

1. Dążenie do systematycznego informowania samorządu, a za jego pośrednictwem 

mieszkańców, o prowadzonej działalności na nowej stronie internetowej. 

2. Dążenie do wzrostu aktywności w obszarze udziału w procesach programowania 

działalności samorządu. 

3. Zwiększenie udziału NGO w konsultacjach.  

4. Zwiększenie zainteresowania udziałem we wspólnych zespołach doradczych. 

5. Nastawienie na współpracę, poszukiwanie możliwych partnerów, wspólne działanie 

na rzecz lokalnego środowiska.  

6. Dbałość o mieszkańców małych miejscowości z terenu gminy. 

 
V. PODSUMOWANIE 

 
1. Przyszłość diagnozy 

Z wynikami badania i diagnozy zostanie zapoznany Wójt, który zdecyduje o podjęciu dyskusji 
nt. współpracy na jednej z sesji Rady Gminy. 

Diagnoza stanu współpracy, przeprowadzana według metodologii opisanej w niniejszym 
raporcie, będzie w kolejnych latach stałym elementem relacji samorządu i środowiska 
pozarządowego. 17 listopada 2014 r. Zarządzeniem Nr 581/2014 Wójta Gminy Będzino przyjęte 
zostało wdrożenie systemu corocznej oceny współpracy Gminy Będzino z organizacjami 
pozarządowymi metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.  Ocena wpisana została także do 
rocznego programu współpracy, przyjętego Uchwałą Nr XLV Rady Gminy w Będzinie z dnia 14 
listopada 2014 r. Również w kolejnych Programach Współpracy z organizacjami pozarządowymi 
diagnoza stanu współpracy będzie wymieniana jako jedna z metod budowania wzajemnych relacji 
międzysektorowych. 
 
2. Upowszechnienie raportu 

Niniejszy raport będzie rozpowszechniany wśród lokalnych organizacji pozarządowych, 
jednostek organizacyjnych będzińskiego samorządu oraz mieszkańców następującymi metodami: 
publikacja w BIP, publikacja na stronie, w specjalnej zakładce poświęconej organizacjom 
pozarządowym.  

Raport z roku 2014 został przedłożony Panu Wójtowi  4 lipca 2014 r. podczas konsultacji. 
Ponadto wraz z opisem projektu został przedstawiony radnym 14 listopada 2014 r. w punkcie obrad 
dotyczącym Programu Współpracy. Wcześniej raport został skonsultowany pomiędzy samorządem 
a grupą roboczą w ramach spotkań zespołu (w skład której wchodzą radni, przedstawiciele 
organizacji oraz samorząd). 

Raport został również opublikowany na podstronie przeznaczonej specjalnie dla organizacji – 
http://bedzino.pl/organizacje-pozarzadowe/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej razem z 
Programem Współpracy: http://www.bip.bedzino.pl/userfiles/file/uchwaly/2014/2014_319_XLV.pdf 
(link pośredni: http://www.bip.bedzino.pl/index.php?id=506&id2=123) 

Link bezpośredni do Raportu z 2014 roku – http://www.bip.bedzino.pl/index.php?id=507 

Sposób upowszechnienia raportu z 2015 roku będzie przebiegał analogicznie.  

. 

 


