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Wieloletni Program Współpracy Powiatu Świdnickiego  z NGO w Obszarze 

Wsparcia  Informacyjno-Promocyjnego 

 

Wprowadzenie 

 Program niniejszy stanowi element długofalowej strategii rozwoju Powiatu Świdnickiego, w 

szczególności w zakresie realizowanej lokalnej polityki społecznej. Nieodzownym elementem 

równomiernego rozwoju oraz dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu jest 

ich aktywny współudział i akceptacja podejmowanych działań. Społeczna aktywność obywateli 

przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty oraz do rozwoju poczucia 

odpowiedzialności za przyszłość Powiatu. 

 W celu zwiększenia bezpośredniego udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej 

polityki społecznej konieczne jest wdrożenie właściwej polityki informacyjnej 

i promocyjnej, które, poprzez podniesienie społecznej świadomości, umożliwią zarówno 

mieszkańcom, jak i organizacjom pozarządowym, wgląd w realizowane działania 

i przedsięwzięcia oraz aktywne uczestnictwo nie tylko w ich realizacji, ale również 

w nadawaniu ich ostatecznego kształtu. W dalszej części dokumentu przedstawiono zasady, 

zakres i formy współpracy, która przyczyni się do osiągnięcia powyższego celu. 

 

 

I. Cele wieloletniego programu współpracy w zakresie informacji i promocji 

 Nadrzędnym celem Programu jest wzrost efektywności realizowanej przez Powiat polityki 

społecznej poprzez włączenie obywateli i organizacji pozarządowych 

w wykonywane działania. Realizacja powyższego celu odbędzie się za pośrednictwem realizacji 

celów szczegółowych, stanowiących swojego rodzaju kryteria oceny stopnia osiągnięcia celu 

nadrzędnego. Celami szczegółowymi Programu są: 
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1. Podniesienie społecznej świadomości i wiedzy o podejmowanych lokalnych działaniach 

i możliwości ich podjęcia, zarówno z ramienia samorządu powiatowego, jak i 

organizacji pozarządowych; 

2. Zwiększenie bezpośredniego udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej 

polityki społecznej Powiatu Świdnickiego; 

3. Poprawa przepływu i wymiany informacji pomiędzy samorządem powiatowym, 

organizacjami pozarządowymi i obywatelami; 

4. Stworzenie warunków dla powstania inicjatyw na rzecz rozwiązywania społecznych 

problemów lokalnych. 

 Aktywne dążenie do osiągnięcia powyższych celów zapewni wzrost efektywności 

wykonywanych zadań Powiatu wynikających z przepisów prawa, a także wsparcie organizacji 

pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. 

 

II. Zasady współpracy 

1. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadzie 

dobrowolności. 

2. Partnerami współpracy mogą być wszystkie organizacje pozarządowe, które działają na 

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

mieszkańców poszczególnych gmin w powiecie. 

3. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, jawności, 

efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron. 

4. Współpraca podejmowana w ramach niniejszego Programu ma za zadanie osiągnięcie 

celów, o których mowa w Rozdziale I niniejszego dokumentu. 
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III. Zakres podmiotowy współpracy 

1. Realizatorami współpracy ze strony Powiatu są w szczególności: 

a. Rada Powiatu Świdnickiego w Świdniku i jej Komisje, w zakresie wytyczania 

polityki społecznej i finansowej Powiatu, 

b. Zarząd Powiatu Świdnickiego w Świdniku, w zakresie realizacji polityki społecznej 

i finansowej Powiatu wytyczonej przez Radę Powiatu Świdnickiego, 

c. Naczelnicy wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego  

w Świdniku oraz jednostki organizacyjne powiatu w zakresie bieżącej współpracy z 

organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych 

regulaminowo lub statutowo. 

2. Realizatorami współpracy ze strony organizacji pozarządowych są zgłoszone 

w rejestrach ich organy statutowe.  

 

IV. Zakres przedmiotowy współpracy 

 Przedmiotem współpracy w ramach niniejszego Programu jest polityka informacyjna 

i promocyjna w zakresie realizacji zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, rozumiana w szczególności, jako: 

1. Promocja dostępu do informacji o działaniach publicznych prowadzonych zarówno przez 

Powiat, jak i organizacje pozarządowe; 

2. Promocja obywatelskiej aktywności w obszarze tworzenia i realizacji polityk publicznych i 

innych dokumentów strategicznych; 

3. Rozszerzanie współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi w 

zakresie realizacji zadań publicznych; 

4. Sprawna wymiana informacji pomiędzy administracją samorządową, organizacjami 

pozarządowymi i obywatelami. 
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V. Formy współpracy 

 Współpraca Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie informacji i 

promocji ma charakter pozafinansowy. Realizowana jest ona poprzez: 

1. Wzajemne informowanie się o bieżących działaniach oraz planowanych kierunkach 

działalności poprzez: 

a. Utworzenie podstrony internetowej na istniejącej stronie internetowej Powiatu 

Świdnickiego, umożliwiającej prezentację organizacji pozarządowych działających 

na terenie lub na rzecz obywateli z terenu Powiatu Świdnickiego, w tym również na 

rzecz mieszkańców poszczególnych gmin w powiecie, 

b. Organizację cyklicznych spotkań informacyjnych przedstawicieli Powiatu 

z organizacjami pozarządowymi, podczas których przedstawione zostaną aktualne 

informacje dotyczące działalności administracji samorządowej 

i organizacji pozarządowych w sferze realizacji zadań publicznych, 

c. Koordynację komunikacji pomiędzy administracją samorządową 

a organizacjami pozarządowymi poprzez prowadzenie przez Powiat bazy 

aktualnych danych teleadresowych organizacji pozarządowych 

i bezpośrednie informowanie o najistotniejszych wydarzeniach i planach 

dotyczących tworzenia i realizacji lokalnej polityki społecznej za pomocą wielu 

środków komunikacji, w tym w szczególności przy wykorzystaniu poczty 

elektronicznej i tradycyjnej, 

d. Utworzenia platformy wymiany informacji, umożliwiającej bieżącą wymianę opinii, 

uwag i wiadomości oraz podejmowania inicjatyw na rzecz rozwiązywania 

społecznych problemów lokalnych, 

e. Utworzenie na istniejącej stronie internetowej Powiatu kalendarium, zawierającego 

bieżące informacje o sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach komisji, podczas 

których omawiane będą zagadnienia związane z realizacją zadań publicznych; 

2. Promocję aktywności obywatelskiej w tworzeniu i realizacji polityki społecznej poprzez: 
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a. Zapoznanie organizacji pozarządowych z obszarami działań, w które mogą się 

włączyć, jako realizatorzy powierzonych przez Powiat zadań, 

b. 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 d, 

c. Promocję działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje 

pozarządowe poprzez organizację cyklicznego wydarzenia dnia promocji 

organizacji pozarządowych w ramach, którego organizacje będą mogły 

zaprezentować swój profil działalności wszystkim zainteresowanym podmiotom, jak 

również nawiązać współpracę i wymienić się dobrymi praktykami i 

doświadczeniami w realizacji zadań publicznych, 

d. Promocję organizacji pożytku publicznego działających na terenie lub na rzecz 

mieszkańców terenu Powiatu Świdnickiego w szerokim kanale dystrybucji 

informacji, jakim są social media poprzez utworzenie tzw. fan page'ów 

w serwisach społecznościowych, 

e. Wydawanie cyklicznych newsletterów, dostarczanych bezpośrednio do 

elektronicznych skrzynek pocztowych organizacji pozarządowych i innych 

zainteresowanych podmiotów, zawierających aktualne informacje dotyczące 

realizowanych i planowanych do realizacji zadań publicznych, spotkań, posiedzeń 

komisji i innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia rozwiązywania problemów 

społecznych, a także tzw. "Encyklopedię NGO" - prezentację organizacji 

pozarządowych i ich działalności, 

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

społecznej oraz wydarzeń i inicjatyw istotnych dla mieszkańców Powiatu; 

3. Niewymienione wyżej formy współpracy, w szczególności: 

a. Inicjowanie działań integrujących i aktywizujących organizacje pozarządowe, 

b. Inicjowanie działań promujących społeczną aktywność obywateli, 
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c. Wsparcie techniczne - w miarę potrzeb i możliwości - inicjatyw integracyjnych, 

szkoleniowych i służących poszerzaniu świadomości społecznej obywateli i ich 

aktywności, w szczególności poprzez udostępnianie zasobów i promocję 

w siedzibach i na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Świdniku oraz 

jednostek organizacyjnych Powiatu, 

d. Wolontariat, 

oraz wszelkie inne działania, służące inicjowaniu i zacieśnianiu współpracy pomiędzy 

Powiatem Świdnickim a organizacjami pozarządowymi w obszarze informacji 

i promocji, która przyczynia się lub może się przyczynić do wzrostu społecznej aktywności 

obywateli. 

 

VI. Zagadnienia priorytetowe 

Zgodnie z przyjętym w danym roku przez Powiat rocznym programem współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, o którym mowa w art. 5a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, priorytetowo należy traktować działalność informacyjną i 

promocyjną dotyczącą tych działań publicznych, które uznane zostały w ww. programie za 

priorytetowe do realizacji w danym roku. 

 

VII. Efekty współpracy oraz ich ewaluacja 

 Efektem realizacji współpracy pomiędzy Powiatem Świdnickim a organizacjami 

pozarządowymi w zakresie określonym w niniejszym programie będą: 

1. Zwiększenie bezpośredniego udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej 

polityki społecznej Powiatu Świdnickiego, a przez to zwiększenie efektywności 

podejmowanych działań społecznych; 

2. Podniesienie społecznej świadomości i wiedzy o podejmowanych lokalnych 

działaniach oraz możliwości ich podjęcia, zarówno z ramienia samorządu 

powiatowego, jak i organizacji pozarządowych, co wpłynie korzystnie na aktywność 

obywateli i zminimalizuje ryzyko dezinformacji w tym zakresie; 
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3. Usprawnienie i uregulowanie przepływu i wymiany informacji pomiędzy 

samorządem powiatowym, organizacjami pozarządowymi i obywatelami; 

4. Stworzenie warunków do powstawania inicjatyw obywatelskich na rzecz 

rozwiązywania społecznych problemów lokalnych, wynikających z wzajemnej 

współpracy organizacji pozarządowych o zbliżonym profilu działalności; 

5. Poprawa społecznego wizerunku oraz wzajemnego postrzegania się zarówno 

samorządu powiatowego, jak i organizacji pozarządowych, jako podmiotów 

gotowych do nawiązania społecznego dialogu i współpracy w celu skutecznego 

rozwiązywania problemów lokalnych oraz tworzenia efektywnej polityki społecznej, 

co pomoże rozwinąć i zacieśnić ich współpracę również na innych polach aniżeli 

przewidzianych w niniejszym Programie. 

Ocena efektów współpracy dokonywana będzie przez organizacje pozarządowe okresowo, 

po zakończeniu wdrażania kolejnych elementów współpracy określonych w Rozdziale V 

Programu. Odbywać się będzie za pomocą dostarczonych w tym celu przez Powiat ankiet 

ewaluacyjnych, które organizacje pozarządowe zobowiązane będą wypełnić. Zestawienie 

wyników ankiet w celu uzyskania zbiorczej oceny oraz monitoring współpracy należy do 

Powiatu. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

Program reguluje zasady współdziałania władz samorządowych z Organizacjami 

Pozarządowymi w wymiarze wieloletnim. 

 

 


