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Wieloletni program współpracy administracji samorządowej 

z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia animacji 

 

Wstęp 

 

 Wieloletni program współpracy administracji samorządowej z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wsparcia animacji stanowi element składowy długoterminowej 

polityki rozwoju Powiatu Świdnickiego. Szczególny wpływ Programu wiąże się z  realizowaną 

przez Powiat polityką społeczną, co jest wynikiem profilu działalności większości 

z funkcjonujących na terenie Powiatu organizacji pozarządowych. 

 Aktywna działalność organizacji społecznych jest warunkiem istnienia społeczeństwa 

obywatelskiego. Organizacje pozarządowe są jednym z elementów przyczyniających się 

do lepszego i bardziej efektywnego rozwoju w skali środowiska lokalnego. Dlatego też 

ogromnego znaczenia nabiera potrzeba ciągłej i rozwijającej się współpracy między tymi 

organizacjami a administracją publiczną.  

 Wspieranie aktywności obywateli oraz animowanie ich oddolnych działań przekłada się na 

ich większy udział zarówno w realizacji polityki społecznej Powiatu, jak i jej tworzeniu. Udział 

obywateli w podejmowanych przez Powiat działaniach oraz możliwość nadawania im kształtu 

są zaś nieodłącznym elementem dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców 

i pełniejszego zaspokajania ich potrzeb, a przez to realizacji skutecznej i akceptowanej przez 

nich polityki społecznej.   
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I. Cele Programu 

 

 Celem priorytetowym Programu jest włączenie organizacji pozarządowych i obywateli do 

kreowania i wykonywania działań Powiatu z zakresu polityki społecznej. Ostatecznym celem 

staje się więc zwiększenia potencjału i skuteczności w obrębie tych działań. 

Cel ten osiągnięty będzie poprzez podjęcie szeregu działań wzmacniających współpracę 

organizacji i obywateli z przedstawicielami administracji samorządowej, w szczególności 

poprzez: 

1. ułatwienie mieszkańcom organizowania się, wyrażania swoich opinii oraz 

uczestniczenia w zarządzaniu rozwojem lokalnym, 

2. animowanie inicjatyw lokalnych. 

 Szczegółowy wykaz działań podejmowanych w ramach Programu, mających służyć 

osiągnięciu celu priorytetowego, zawarty został w rozdziale V.  

  

II. Zasady współpracy 

 

1. Współpraca podejmowana w ramach Wieloletniego program współpracy administracji 

samorządowej z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia animacji, bez 

względu na jej formę i cele szczegółowe, ma za zadanie osiągnięcie celu priorytetowego, 

o którym mowa w rozdziale I. 

2. Współpraca podejmowana w ramach Programu ma charakter pozafinansowy. 

3. Partnerami współpracy mogą być organizacje pozarządowe, które działają na terenie 

bądź na rzecz mieszkańców Powiatu Świdnickiego, w tym również na rzecz 

mieszkańców poszczególnych gmin w Powiecie. 

4. Współpraca realizowana jest w 

oparciu o zasady jawności, 
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pomocniczości, uczciwej konkurencji, partnerstwa, efektywności, suwerenności stron 

oraz dobrowolności. 

 

III. Podmiotowy zakres współpracy 

 

 Partnerami współpracy podejmowanej w ramach niniejszego Programu są Powiat Świdnicki oraz 

organizacje pozarządowe, które działają na terenie bądź na rzecz mieszkańców Powiatu 

Świdnickiego. 

 Realizatorami współpracy ze strony Powiatu są w szczególności: Rada Powiatu 

Świdnickiego w Świdniku i jej Komisje, Zarząd Powiatu Świdnickiego w Świdniku, naczelnicy 

wydziałów i samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Świdniku, a także jednostki 

organizacyjne Powiatu w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo. 

 Realizatorami współpracy ze strony organizacji pozarządowych są organizacje, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy, to jest: 

1. osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych, 

2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

3. spółdzielnie socjalne, 

4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami 

- w zakresie prowadzonej przez te podmioty działalności pożytku publicznego. 
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IV. Przedmiotowy zakres współpracy 

 

Przedmiotem współpracy w ramach niniejszego Programu jest animacja współpracy Powiatu 

Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, 

określonych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

V. Formy współpracy w ramach Programu 

 

 Współpraca Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia 

animacji realizowana jest poprzez: 

1. Wzajemne informowanie się o bieżących działaniach oraz planowanych kierunkach 

działalności poprzez: 

a. Prowadzenie Banku Dobrych Praktyk, który służyć będzie promocji inicjatyw 

realizowanych przez świdnickie organizacje pozarządowe oraz wymianie 

doświadczeń. Inicjatywy umieszczane będą na stronie internetowej starostwa; 

b. Utworzenia platformy wymiany informacji – „Forum obywatelskiego”, 

umożliwiającej bieżącą wymianę opinii, uwag i wiadomości oraz podejmowania 

inicjatyw na rzecz rozwiązywania społecznych problemów lokalnych; 

c. Organizację spotkań przedstawicieli Powiatu z organizacjami pozarządowymi, 

celem animowania lokalnych organizacji pozarządowych po przez informowanie 

o działaniach administracji samorządowej nakierowanych na współpracę; 

d. Zapraszanie lokalnych organizacji pozarządowych na sesje 

Rady Powiatu 

i posiedzenia komisji, podczas 
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których omawiane będą zagadnienia związane 

z realizacją zadań publicznych, a także utworzenie kalendarium sesji Rady Powiatu; 

e. Powołanie koordynatora ds. współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami 

pozarządowymi, do którego obowiązków będzie należało, w szczególności 

wpływanie na poprawę komunikacji z jednej strony pomiędzy mieszkańcami 

a organizacjami pozarządowymi, z drugiej zaś pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi a Powiatem Świdnickim. Do innych obowiązków należeć będzie 

między innymi  moderowanie „Forum obywatelskiemu”, o którym mowa w ust. 1 

pkt c., a także doradztwo, koordynację prac departamentów w zakresie swoich 

kompetencji oraz promocję idei partnerstwa publiczno-społecznego, dialogu i 

wolontariatu. 

2. Promocję aktywności obywatelskiej w tworzeniu i realizacji polityki społecznej poprzez: 

a. Wsparcie dla procesów integracji wewnętrznej sektora pozarządowego w Powiecie 

Świdnickim, w szczególności poprzez organizację konferencji Forum Organizacji 

Pozarządowych, jako  miejsca do bezpłatnej promocji, pozyskania nowych 

członków oraz wolontariuszy dla danej organizacji pozarządowej; 

b. Organizowanie corocznych kampanii społecznych, które zachęcałyby mieszkańców 

powiatu świdnickiego do przekazywania 1% podatku na rzecz lokalnych organizacji 

pozarządowych; 

c. Organizację corocznych konkursów o Nagrodę Starosty Powiatu Świdnickiego dla 

Najlepszych Organizacji Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego; 

d. Obejmowanie patronatem Starosty Powiatu Świdnickiego wybranych przedsięwzięć 

realizowanych przez organizacje pozarządowe; 

e. Promocję organizacji pożytku publicznego działających na 
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terenie lub na rzecz mieszkańców terenu Powiatu Świdnickiego; 

f. Techniczne wspieranie współpracy organizacji pozarządowych w celu wspólnego 

rozwiązywania problemów społecznych i podejmowania inicjatyw obywatelskich 

poprzez udostępnianie lokalu na spotkania robocze oraz utworzenia platformy, 

o której mowa w ust. 1 pkt c; 

g. Podjęcie stałej współpracy z mediami w celu promocji lokalnej działalności 

społecznej oraz wydarzeń i inicjatyw istotnych dla mieszkańców Powiatu. 

3. Inne formy współpracy, których celem jest: 

a. animacja społecznej aktywność obywateli; 

b. aktywizacja organizacji pozarządowych; 

c. inicjowanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy Powiatem Świdnickim 

a organizacjami pozarządowymi w obszarze wspierania animacji, 

d. wsparcie w zakresie pozyskiwanie wolontariuszy i wspieranie tej formy aktywności. 

 

VI. Efekty współpracy podejmowanej w ramach Programu i ewaluacja 

 

 Efektem współpracy pomiędzy Powiatem Świdnickim a organizacjami 

pozarządowymi w zakresie animacji będą: 

1. Zwiększenie efektywności polityki społecznej i podejmowanych działań na rzecz 

społeczności lokalnej;  

2. Zintensyfikowanie współpracy sektora obywatelskiego z samorządem powiatowym, 

budowanie dialogu obywatelskiego oraz poprawa komunikacji pomiędzy lokalnymi 

organizacjami oraz Powiatem Świdnickim; 

3. Stworzenie warunków do powstawania inicjatyw obywatelskich na 

rzecz rozwiązywania społecznych 

problemów lokalnych; 
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4. Poprawa społecznego wizerunku oraz wzajemnego postrzegania się zarówno samorządu 

powiatowego, jak i organizacji pozarządowych. 

 Pomiar efektów współpracy należy do zadań Powiatu. Dokonywany on będzie cyklicznie 

poprzez dostarczenie organizacjom pozarządowym ankiet ewaluacyjnych, które zobowiązane je 

będą wypełnić i przekazać do Powiatu po zakończeniu wdrażania kolejnych form współdziałania 

określonych w rozdziale V. Po uzyskaniu zwrotnych ankiet Powiat zobowiązany będzie do 

opracowania zbiorczej oceny współpracy w zakresie animacji i podjętych w ramach niej działań. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

 Program niniejszy reguluje zasady współdziałania władz samorządowych 

z organizacjami pozarządowymi w wymiarze wieloletnim. 

 

 

 


