Lista kontrolna dla uczestników badania jakości współpracy pomiędzy JST i NGO
w Gminie Sitno
(lista może być wypełniona w czasie spotkania lub uzupełniona przez uczestników przed spotkaniem)

Tworzenie polityk publicznych

Płaszczyzna
współpracy

Uwagi

Czy w NASZYM samorządzie istnieje tego typu rozwiązanie?
1. Samorząd dysponuje wskaźnikami diagnozy społeczności (np. danymi nt.
bezrobocia, warunków mieszkaniowych, aktywności obywatelskiej).
2. Istnieje wspólny samorządowo/pozarządowy zespół ds. diagnozowania
problemów lokalnych.
3. Samorząd dysponuje aktualną bazą teleadresową organizacji działających na
swoim terenie.
4. Na stronach internetowych samorządu istnieje miejsce, w którym organizacje
mogą zamieszczać informacje.
5. Samorząd i organizacje wspólnie, w ramach regularnych spotkań ustalają
najważniejsze kierunki polityki lokalnej, omawiając przy tym również kwestie
finansowe.
6. Istnieje jawny, spisany sposób postępowania/procedura tworzenia strategii,
programów, planów, pozwalający organizacjom na zgłaszanie własnych
projektów uchwał, a tym samym na wpływanie na kształt polityk publicznych.
7. Większość organizacji aktywnie uczestniczy w konsultacjach planów, strategii,
programów opisujących miejscowe polityki publiczne.
8. Większość planów, strategii i programów jest konsultowana z organizacjami
pozarządowymi.
9. Kształt dokumentów, uchwał opisujących lokalne polityki podlega
konsultacjom co najmniej dwojakiego rodzaju (np. konsultacjom pisemnym i
wysłuchaniu).
10. Wyniki tych konsultacji są publikowane wraz z uzasadnieniem
przyjętych/odrzuconych propozycji i uwag.
11. Istnieje roczny program współpracy z organizacjami, w którym ujęte są
również zasady współpracy przy realizacji lokalnych polityk publicznych.
12. Tworząc polityki publiczne, organizacje współpracują z samorządem w
ramach zespołów problemowych, rad, forów, komisji konkursowych,
komitetów sterujących itp.
13. Plany, strategie, programy są opracowywane tak, żeby była możliwa ich
ewaluacja według wcześniej przyjętych wskaźników. Organizacje uczestniczą
w ewaluacji planów, strategii i programów.
14. Organizacje i samorząd monitorują realizację planów, strategii, programów.
15. Samorząd upowszechnia wyniki ewaluacji realizowanych przez siebie
lokalnych polityk publicznych.
NGO nie są włączane przez JST do diagnozowania społeczności lokalnej.
NGO i JST informują się o planach i działaniach ustnie ale dotyczy to tylko
większych akcji i wydarzeń oraz informowaniu o spotkaniach.
Organizacje i samorząd nie tworzą wspólnie dokumentów.

Jeśli dane
rozwiązanie
występuje,
wpisz „X”

X

X

X

X

Realizacja zadań publicznych

1. Organizacje pozarządowe wykonują powierzane im zadania publiczne według
ustalonych standardów.
2. Podpisywane są wieloletnie umowy na realizację zadań publicznych przez
organizacje.
3. Program współpracy określa, które zadania publiczne są zlecane organizacjom
w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a które
w innych trybach (np. zamówień publicznych).
4. Istnieją jawne, spisane zasady organizacji konkursów, precyzujące m.in.
zasady wyboru komisji konkursowych, warunki składania wspólnych ofert
przez organizacje, czy kryteria wyboru ofert.
5. Samorząd umożliwia organizacjom korzystanie z majątku komunalnego,
publicznej infrastruktury, pomocy jednostek organizacyjnych samorządu.
Obowiązują w tym zakresie przejrzyste procedury.
6. Samorząd udziela organizacjom wsparcia merytorycznego (udziela informacji,
szkoli, doradza) w zakresie realizacji zadań publicznych (np. ich rozliczania).
7. Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne promują ich rezultaty
we współpracy z samorządem (np. strona www, patronaty).
8. Realizując zadania publiczne, organizacje współpracują z samorządem w
ramach zespołów problemowych, rad, forów, komisji konkursowych,
komitetów sterujących itp.
9. W samorządzie istnieje procedura zawierania partnerstw w celu realizacji
zadań publicznych i jest zawarta w programie współpracy.
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10. Istnieją ogólnodostępne reguły realizacji zadań w trybie inicjatywy lokalnej.

Rozwijanie infrastruktury współpracy

Uwagi

NGO zlecane są zadania z obszaru sportu, oświaty, dowozu dzieci
niepełnosprawnych do szkoły. Jest potrzeba rozszerzenia zadań o dożywianie dzieci
w szkołach.
JST wspiera NGO włączanie się do projektów jako partner, promocja NGO.

1. W programie współpracy z organizacjami jest zadanie przewidujące działania
2.
3.
4.
5.

na rzecz rozwoju organizacji i inicjatyw obywatelskich poprzez szkolenia,
doradztwo i animacje.
Istnieje co najmniej jedno z rozwiązań stanowiących instytucjonalne wsparcie
organizacji – możliwość udzielania pożyczek/gwarancji organizacjom lub
fundusz wkładu własnego, centrum organizacji pozarządowych.
W samorządzie jest osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami
pozarządowymi, np. pełnomocnik ds. organizacji współpracy z organizacjami.
Samorząd wspiera rozwój wolontariatu i inicjatyw obywatelskich
podejmowanych przez mieszkańców.
Samorząd wspiera i uczestniczy przynajmniej raz w roku w plenarnym
spotkaniu miejscowych organizacji.

X

X

X
X

6. Istnieje lokalna federacja, sieć, związek lokalnych organizacji pozarządowych.
7. Samorząd i organizacje wspólnie promują swoje działania w ramach lokalnych
wydarzeń (np. festynów).

8. Istnieje dokument określający politykę samorządu w zakresie tworzenia i
działania partnerstw lokalnych z udziałem organizacji pozarządowych.
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9. Między organizacjami a samorządem istnieje formalnie zawiązane partnerstwo.
Uwagi

Istnieją reguły korzystania ze sprzętu gminnego, oraz pomocy finansowej
ale NGO nie znają ich.
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