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Wprowadzenie 
 

Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie nakładają na samorząd powiatu obowiązek prowadzenia 

działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Cel, zakres, zasady, formy 

współpracy określa przyjmowany corocznie przez zarząd powiatu i realizowany 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Niniejszy program jest częścią długofalowej strategii rozwoju i współpracy 

Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi. Dzięki stworzeniu wieloletniej 

perspektywy, uzyskuje się podbudowę dla stabilności finansowej, merytorycznej, 

ciągłości działań i trwałości efektów. Co jest bardzo istotne dla stworzenia warunków 

sprzyjających społecznej aktywności, stworzenia sieci współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Wieloletni program współpracy i rozwoju Powiatu Świdnickiego z organizacjami 

pozarządowymi w obszarze wsparcia szkoleniowo-doradczego (zwany dalej 

Programem) zawiera: diagnozę potencjału organizacji pozarządowych w Powiecie 

Świdnickim, misję, cele Programu, formy realizacji, okres realizacji oraz sposób 

monitoringu i ewaluacji. 
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1. Diagnoza potencjału organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim. 

 W Powiecie Świdnickim na koniec roku 2012 zarejestrowanych w rejestrze 

REGON było 198 organizacji pozarządowych. Z roku na rok liczba organizacji 

wzrasta, co jest bardzo dobrym trendem. Świadczy to o pojawieniu się inicjatyw 

oddolnych mieszkańców. Przyrost liczby organizacji nie przekłada się jednak 

bezpośrednio, na jakość i ilość działań. Powyższe dane statystyczne odnoszą się 

jedynie do podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i nie uwzględniają ich 

faktycznego funkcjonowania. W tabeli nr 1 zaprezentowane są dane dotyczące liczby 

organizacji zarejestrowanych w latach 2010-2012.  

Tabela 1 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w Powiecie 

Świdnickim zarejestrowana w rejestrze REGON w latach 2010-2012r. 

 

Wyszczególnienie 

Rok 2010 

Liczba 

Rok 2011 

Liczba 

Rok 2012 

Liczba 

 

Powiat Świdnicki 

 

181 

 

187 

 

198 

Gmina miejska Świdnik 79 83 89 

Gmina miejsko-wiejska Piaski 32 32 34 

w tym miasto 7 7 8 

Gmina wiejska Mełgiew 38 38 39 

Gmina wiejska Rybczewice 11 12 13 

Gmina wiejska Trawniki 21 22 23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo 

Lubelskie – podregiony, powiaty, gminy LUBLIN 2013r., LUBLIN 2012r., LUBLIN 2011r. 
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W tabeli 2 zaprezentowana jest struktura organizacji pozarządowych wg rodzaju 

gminy. Pokazuje to równowagę ilości utworzonych organizacji w gminach wiejskich 

i miejskich.  

Tabela 2 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w Powiecie 

Świdnickim zarejestrowana w rejestrze Regon wg rodzaju gminy w latach 2010-

2012r. 

Wyszczególnienie Gminy 

miejskie 

Gminy 

wiejskie 

Razem 

 

Rok 2012 

 

97 

 

101 

 

198 

Udział % 48,99 51,01 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo 

Lubelskie – podregiony, powiaty, gminy LUBLIN 2013r. 

 Brak jest dokładnych badań dotyczących organizacji pozarządowych 

w Powiecie Świdnickim. Organizacje funkcjonują bezpośrednio lub pośrednio 

w obszarze społecznym. Głównymi obszarem działalności są edukacja i wychowanie, 

rozwój lokalny. Główną formą działalności jest organizowanie debat, seminariów 

i konferencji. 

Głównymi adresatami działań organizacji w powiecie są dzieci i młodzież, 

okoliczni mieszkańcy, osoby niepełnosprawne, osoby narażone na wykluczenie 

społeczne i wykluczone. 

Podstawowym źródłem finansowania organizacji pozarządowych w Powiecie 

Świdnickim są fundusze europejskie, środki płynące z administracji rządowej 

i samorządowej oraz źródła prywatne.  

Współpraca z samorządem opiera się głównie na uczestnictwie w otwartych 

konkursach ofert ogłaszanych przez samorząd. 
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Udział organizacji pozarządowych w szkoleniach organizowanych przez jednostki 

organizacyjne Powiatu jest bardzo niski. 

 

 

2. Misja 

Poprzez współpracę powiatu świdnickiego z organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wsparcia szkoleniowo-doradczego przekazanie wiedzy, która przełoży się 

na bardziej efektywne wykorzystanie wzajemnego potencjału Partnerów na rzecz 

mieszkańców Regionu. 

3. Cele programu. 

CEL GŁÓWNY: Poprawa trwałości i stabilności funkcjonowania organizacji 

pozarządowych w powiecie świdnickim oraz wzrost zaangażowania sektora 

pozarządowego w realizację zadań powiatu. 

CELE OPERACYJNE:  

1. Edukacja organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych. 

2. Wzrost kwalifikacji kadr organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania 

organizacją 

3. Wzrost kompetencji w zakresie dostosowywania profilu działań organizacji 

do potrzeb środowiska lokalnego 

4. Zwiększenie kwalifikacji kadr organizacji pozarządowych w zakresie 

pozyskiwania środków budżetowych, pozabudżetowych, środków Unii 

Europejskiej, innych źródeł międzynarodowych i funduszy prywatnych.  

5. Zbudowanie systemu stałego doradztwa dla organizacji pozarządowych 

w zakresie pozyskiwania środków na realizacje zadań oraz wzmacniania 

potencjału organizacji.  

6. Stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących 

na rzecz społeczności lokalnych – wolontariat, lokalne grupy działania. 
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4. Zasady współpracy. 

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadzie 

suwerenności. Każda ze stron współpracy zachowuje swoją niezależność, 

dobrowolnie uczestniczą, decydują o możliwości udostępnienia swoich zasobów. 

Zgodnie z zasadą partnerstwa strony wzajemnie współpracują w celu określania 

potrzeb szkoleniowo-doradczych. Zgodnie z zasadą pomocniczości Powiat 

udostępnia organizacjom pozarządowym zasoby konieczne do realizacji zadań 

publicznych w zakresie wsparcia szkoleniowo-doradczego. Zgodnie z zasadą 

jawności wszelkie informacje są powszechnie znane. Zgodnie z zasadą 

efektywności Powiat udostępniając swoje zasoby organizacjom pozarządowym na 

cele szkoleniowo-doradcze efektywniej wykorzystuje zasoby publiczne. Zgodnie              

z zasadą uczciwej konkurencji korzystanie z wsparcia dostępne jest dla wszystkich 

organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia szkoleniowo-doradczego. 

Współpraca Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wsparcia szkoleniowo-doradczego ma charakter pozafinansowy. 

5. Formy realizacji Programu. 

Formy realizacji Programu ujęto w formie tabelarycznej. 

Cel operacyjny 1. Edukacja organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań 

publicznych. 

Zakres szkoleń/doradztwa Organizator Wskaźnik 

realizacji 

celów 

Częstot. 

monitoringu 

Szkolenie dotyczące wsparcia merytorycznego 
organizacji pozarządowych w realizacji zadań 
publicznych określonych w ustawie o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w podziale na obszary: 

- pomoc społeczna, 

- bezrobocie i rynek pracy, 

- wsparcie rodziny i organizacji systemu pieczy 
zastępczej, 

- wsparcia osób niepełnosprawnych. 

Powiat  
(Pomoc społeczna -
PCPR, OIK; ) 
PUP 
(Bezrobocie i rynek 
pracy);  

Wsparcie rodziny i  
organizacji systemu 
pieczy zastępczej – OIK, 
PCPR; 

 Wsparcie osób 
niepełnosprawnych - 
PCPR.  

Liczba 

szkoleń; 

liczba osób 

z org. 

Monitoring 

raz w roku 
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Cel operacyjny 2. Wzrost kwalifikacji kadr organizacji pozarządowych w zakresie 

zarządzania organizacją. 

Zakres szkoleń/doradztwa Organizator Wskaźnik 

realizacji 

celów 

Częstot.  

monitoringu 

Szkolenie odnoszące się do aktualnej 
tematyki, podnoszenia kwalifikacji (np. zmiany 
przepisów księgowych, prawnych etc.). 

Powiat / Organizacje 

Pozarządowe 

Liczba 

szkoleń; 

liczba osób 

z org. 

Monitoring 

raz w roku 

 

Cel operacyjny 3. Wzrost kompetencji w zakresie dostosowywania profilu działań 

organizacji do potrzeb środowiska lokalnego. 

Zakres szkoleń/doradztwa Organizator Wskaźnik 

realizacji 

celów 

Częstot. 

monitoringu 

Szkolenie liderów: 

- przywództwo,       

- organizacja pracy zespołowej, 

- motywowanie, 

- współpraca w środowisku lokalnym  

- skuteczna komunikacja.   

 

Powiat / Organizacje 

Pozarządowe / Firma 

zewnętrzna 

Liczba 

szkoleń; 

liczba osób 

z org. 

Monitoring 

raz w roku 
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Cel operacyjny 4. Zwiększenie kwalifikacji kadr organizacji pozarządowych 

w zakresie pozyskiwania środków budżetowych, pozabudżetowych, środków Unii 

Europejskiej, innych źródeł międzynarodowych i funduszy prywatnych.  

Zakres szkoleń/doradztwa Organizator Wskaźnik 

realizacji 

celów 

Częstot. 

monitoringu 

Szkolenia w zakresie pozyskiwania środków 
finansowych  

Powiat / Organizacje 

Pozarządowe / Firma 

zewnętrzna 

Liczba 

szkoleń; 

liczba osób 

z org. 

Monitoring 

raz w roku 

Cel operacyjny 5. Zbudowanie systemu stałego doradztwa dla organizacji 

pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków na realizacje zadań oraz 

wzmacniania potencjału organizacji.  

Zakres szkoleń/doradztwa Organizator Wskaźnik 

realizacji 

celów 

Częst. 

monitoringu 

Doradztwo: 

a) doradztwo prawne, 

b) doradztwo w zakresie pozyskiwania 

środków: 

- informowanie o potencjalnych źródłach 

finansowania i zasadach udzielania dotacji ze 

środków Unii Europejskiej;  

- opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł 

zewnętrznych;  

- pomoc w przygotowywaniu wniosków o 

środki finansowe z innych źródeł niż budżet 

Powiatu, w szczególności z funduszy 

europejskich.  

c) doradztwo organizacyjne: 

- zarzadzanie zasobami ludzkimi, 

- restrukturyzacja obecnego stanu organizacji. 

Powiat / Organizacja 

Pozarządowa / Firma 

zewnętrzna 

Liczba 

porad 

ogółem; 

liczba 

porad na 

org. 

Monitoring 

raz w roku 
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Cel operacyjny 6. Stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych – wolontariat, lokalne grupy 

działania. 

Zakres szkoleń/doradztwa Organizator Wskaźnik 

realizacji 

celów 

Częstotliwo

ść 

monitoringu 

Szkolenia dotyczące promowania/wspierania 
wolontariatu: 
- przepisy prawne, organizacja, zarzadzanie 
- wolontariat, jako sposób na bezrobocie, 
- rekrutacja, motywowanie wolontariuszy, 
- poprzez szkolenia poszukiwanie 
wolontariuszy. 

Powiat / Organizacja 

Pozarządowa / Firma 

zewnętrzna 

Liczba 

szkoleń 

Monitoring 

raz w roku 

6. Koordynacja działań. 

Za koordynację działań w zakresie szkoleniowo-doradczym będzie odpowiadał ze 

strony Powiatu Świdnickiego koordynator ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

7. Okres realizacji Programu. 

Program będzie realizowany od września 2014 roku do grudnia 2020 roku.  

8. Podmioty realizujące. 

Realizatorami współpracy ze strony Powiatu jest: 

- Rada Powiatu Świdnickiego w Świdniku i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki 

społecznej i finansowej Powiatu, 

- Zarząd Powiatu Świdnickiego w Świdniku, w zakresie realizacji polityki społecznej                

i finansowej Powiatu, 

- naczelnicy wydziałów, pracownicy Powiatu Świdnickiego oraz jednostki 

organizacyjne Powiatu Świdnickiego w zakresie swoich kompetencji określonych 

regulaminowo lub statutowo. 

Współpraca ze strony organizacji pozarządowych jest realizowana przez ich organy 

statutowe, pracowników, wolontariuszy, lokalne grupy działania. 
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9. Monitoring i ewaluacja. 

Monitoring programu będzie prowadzony przez cały okres jego realizacji. Celem 

monitoringu będzie zapewnienie zgodności realizacji z określonymi celami. 

Monitoring wykorzystany będzie również w celu wykrywania ewentualnych 

nieprawidłowości i trudności w realizacji oraz ich korygowania. Dane gromadzone 

w procesie monitoringu zostaną opracowane w postaci dwóch raportów z realizacji 

Planu, które zostaną wykorzystane w ewaluacji on- going (bieżąca/okresowa) oraz 

ex-post (pełna/zamykająca). 

Ewaluacja on- going zostanie przeprowadzona w pierwszym kwartale 2016 roku. 

Będzie dotyczyła sposobu realizacji Planu, problemów pojawiających się w trakcie 

realizacji, możliwości ich rozwiązania oraz uwarunkowań, które mają istotne 

znaczenie dla osiągnięcia celów i postępów w ich realizacji. Ewaluacja ex-post 

zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji Programu (rok 2020) i będzie 

poświęcona oddziaływaniu Programu, skuteczności i efektywności zrealizowanych 

szkoleń oraz doradztwa oraz trwałości efektów. Wskazane zostaną pozytywne 

i negatywne czynniki wpływające na realizację Programu. 

Wyniki ewaluacji będą stanowiły cenne źródło informacji w planowaniu kolejnych 

działań na rzecz poprawy trwałości i stabilności funkcjonowania organizacji 

pozarządowych w powiecie świdnickim oraz wzrostu zaangażowania sektora 

pozarządowego w realizację zadań powiatu. 


