
 

 

Scenariusz spotkania w ramach badania jakości współpracy JST - NGO 

1. Powitanie uczestników i  wyjaśnienie celu spotkania – przedstawiciel grupy roboczej lub 

moderator (ok. 10 min.). 

 

2. Przedstawienie uczestników, moderatora i sprawozdawcy, przedstawienie sposobu 

prowadzenia spotkania i wykorzystania jego wyników (ok. 10 min.); 

 

3. Prezentacja diagnoz. 

 

4. Zasadnicza dyskusja nt. oceny współpracy według scenariusza, ocena każdego z 

omawianych aspektów współpracy (ustalenie konsensusu lub różnic w ocenach, w sumie 

ok. 2 godzin). 

 

Temat: współpraca organizacji i administracji samorządowej przy tworzeniu lokalnych 

polityk publicznych (minimalny czas potrzebny na omówienie wątku: ok. 30 min.). 

 

Wprowadzenie: 

Lokalne polityki publiczne – działania podejmowane przez samorząd w celu zaspakajania 

potrzeb jego mieszkańców (np. bezpieczeństwa, opieki społecznej, środowiska, zatrudnienia), 

to podstawowe pole współdziałania organizacji i lokalnej administracji. Zacznijmy nasze 

spotkanie od rozmowy o tym, na ile i w jaki sposób w naszym samorządzie 

(gminie/powiecie/województwie) administracja samorządowa i organizacje współpracują ze 

sobą w momencie tworzenia polityk, przygotowywania strategii, planów, programów, innych 

dokumentów. Jak ocenimy nasze relacje w tym wymiarze? 

 

Pytania do uczestników: 

 

1. Czy organizacje uczestniczą w diagnozowaniu lokalnych problemów/potrzeb 

społecznych? W jaki sposób się włączają? Czy są włączane w ten proces przez 

władze samorządowe? 

 

2. Czy organizacje i samorząd informują się wzajemnie o planach, kierunkach swoich 

działań? Jak to robią? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak 

możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne 

rekomendacje)? 

 

3. Czy organizacje i samorząd współpracują ze sobą przy tworzeniu strategii i 

programów opisujących lokalne polityki publiczne (w tym w szczególności 

programów współpracy)? Jak to robią? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Jeśli mamy 

zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy 

sformułować konkretne rekomendacje)? 

 

4. Czy organizacje są zapraszane do konsultacji projektów uchwał? Czy obie strony są 

zadowolone z konsultacji? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację 

w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)? 



 

 

 

5. Jak wygląda współpraca między samorządem a miejscowymi organizacjami 

pozarządowymi przy wdrażaniu polityk publicznych? Czy jesteśmy z tego 

zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie 

(spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)? 

 

 

Temat: współpraca organizacji i administracji samorządowej przy realizacji lokalnych 

polityk publicznych (minimalny czas potrzebny na omówienie wątku: ok. 40 min). 

 

Wprowadzenie: 

Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych powinna przekładać się na współpracę przy 

ich realizacji. Ta polega na wykonywaniu różnego rodzaju zadań publicznych w celu 

zaspokajania potrzeb i rozwiązywania lokalnych problemów lokalnych społeczności. Czy w 

naszym samorządzie organizacje biorą udział w wykonywaniu zadań publicznych? Czy 

samorząd zleca im wykonywanie takich zadań? Na ile współpraca przy wdrażaniu polityk 

publicznych wykracza poza finansowanie zadań? Jak ocenimy nasze relacje w tym wymiarze? 

 

Pytania do uczestników: 

 

6. Czy samorząd zleca organizacjom realizację zadań publicznych? W jakich 

dziedzinach? Jak zlecanie wygląda w praktyce? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? 

Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy 

sformułować konkretne rekomendacje)? 

 

7. Czy organizacje i samorząd współpracują ze sobą w inny sposób niż tylko na 

zasadzie zlecania zadań/udzielania wsparcia finansowego? W jaki sposób? Czy 

jesteśmy zadowoleni z tej współpracy? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy 

poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne 

rekomendacje)? 

 

 

8. Czy organizacje i administracja samorządowa zawierają trwalsze, stałe stosunki na 

okoliczność realizacji lokalnych polityk i zadań publicznych? Jaki ma to związek z 

inicjatywą lokalną? W jaki sposób? Czy jesteśmy zadowoleni z tej współpracy? Jeśli 

mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy 

sformułować konkretne rekomendacje)? 

 

 

9. Czy realizacja lokalnych polityk publicznych jest wspólnie oceniana? Jeśli tak, to czy 

organizacje uczestniczą w tej ocenie? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Jeśli mamy 

zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy 

sformułować konkretne rekomendacje)? 

 



 

 

Temat: Tworzenie warunków do współpracy i aktywności organizacji (minimalny czas 

potrzebny na omówienie wątku: ok. 20 min). 

 

Wprowadzenie: 

Po to, aby współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu polityk publicznych była w ogóle możliwa, 

muszą istnieć ku temu warunki. Na tym polu odpowiedzialność spoczywa głównie na 

samorządzie, który powinien te warunki kreować, sprzyjając samoorganizacji obywateli, 

wspierając współdziałanie i integrację środowisk pozarządowych. Jak ocenimy współpracę 

między organizacjami a samorządem na tym polu? 

 

Pytania do uczestników: 

 

10. Czy samorząd wspiera organizacje pozarządowe w systematyczny sposób – tworząc 

dla nich różnego rodzaju stałe, stabilne rozwiązania? Czy te rozwiązania 

rzeczywiście funkcjonują? Czy jesteśmy z nich zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, 

jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne 

rekomendacje)? 

 

11. Czy samorząd wspiera integrację środowisk pozarządowych na swoim terenie? Czy 

jesteśmy z nich zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację 

w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)? 

 

12. Kończąc nasze spotkanie, spróbujmy odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pytanie: 

na ile w naszym samorządzie przestrzegane są zasady określone w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – pomocniczości, suwerenności, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konferencji, jawności? 

 

Swobodna dyskusja, maks. 20 min. 

 

 

5. Podsumowanie dyskusji przez sprawozdawcę i ostateczne ustalenie punktowanej oceny 

poszczególnych aspektów współpracy (np. według zaproponowanego wzoru – 

sprawozdawca/moderator (ok. 30 min.) 

 

Podsumuje najważniejsze wątki pojawiające się w dyskusji. (10 min) 

W zakresie współpracy w tworzeniu lokalnych polityk publicznych najważniejsze różnice 

dotyczyły „tego i tego”…  

o W trakcie dyskusji wskazywaliśmy na „to i na to”…. 

o Współpracę w zakresie realizacji polityk publicznych opisujemy następująco…  

o O współpracy w zakresie tworzenia warunków do polepszania wzajemnych relacji 

natomiast mamy zdanie…  

o Zachowywanie podstawowych zasad współpracy opisanych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie wygląda „tak i tak”. 

o Itd. 


