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Szanowni Państwo, 

 

Urząd Miejski w Przemyślu zrealizował projekt „Wyszehradzki Plac Budowy. Partnerstwo na rzecz 
budowania społeczeństwa obywatelskiego”. Podczas dwudniowego spotkania, kilkudziesięciu 
przedstawicieli urzędów miast i organizacji pozarządowych z pięciu krajów, wymieniło się wiedzą 
i doświadczeniem w zakresie współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym.  
Szczególnie uderzające było bogactwo i różnorodność form tej współpracy oraz wiele podobnych 
problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania. Spotkanie stało się także doskonałą okazją 
zarówno do ożywienia już istniejących, jak i nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni.  

Zawarte w tytule projektu sformułowanie „partnerstwo na rzecz budowania społeczeństwa 
obywatelskiego” nadało właściwy kierunek spotkaniu, odwołując się do jakże ważnej współcześnie idei 
społeczeństwa obywatelskiego. Zrównoważony rozwój każdego kraju wymaga z jednej strony 
podejmowania szeregu działań inwestycyjnych, których celem jest ożywienie gospodarcze, z drugiej zaś – 
nieustannego dbania o rozwój aktywności obywatelskiej.   

Oddając do Państwa rąk niniejszą publikację podsumowującą projekt mam nadzieję, że zrobiliśmy 
kolejny, ważny krok na drodze do ponadnarodowej współpracy. Zawarte tutaj propozycje 
międzynarodowego modelu współpracy niech staną się impulsem do dalszych działań i otworzą nowe 
możliwości w realizowaniu wielu zadań. Spotkanie w Przemyślu pokazało jak wielki potencjał tkwi 
w samych organizacjach, a także jak właściwa współpraca z administracją przyczynia się do polepszania 
życia mieszkańców.  

 

 

Robert Choma 

Prezydent Miasta Przemyśla 
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O projekcie 
 

W dniach 31 sierpnia i 1 września 2013 r. w Przemyślu odbyło się spotkanie reprezentantów państw 
Grupy Wyszehradzkiej V4 (Polski, Węgier, Czech i Słowacji) oraz Ukrainy, służące pogłębieniu 
współpracy, poznaniu i adaptacji dobrych praktyk stosowanych w miastach grupy: Eger, Kutna Hora, 
Humenne, Przemyśl oraz Mościska i Lwów, mających wpływ na budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego. Mottem spotkania była parafraza słów J.F. Kennedy’ego: „Nie pytaj, co twoje miasto 
może zrobić dla ciebie – zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego miasta”.  
  
Konferencja pod tytułem „Organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie – razem czy 
osobno”, która odbyła się podczas spotkania pokazała rolę organizacji w kształtowaniu rozwiniętego 
społeczeństwa obywatelskiego. Partnerzy zaprezentowali najlepsze praktyki i rozwiązania z tej 
dziedziny. Na podstawie wcześniej wypełnionych ankiet została opracowana analiza porównawcza 
formalno-prawnych podstaw działania organizacji w krajach V4 oraz rozwiązań stosowanych 
w lokalnych samorządach. Konferencję uzupełniły warsztaty, których rezultatem było wypracowanie 
optymalnego, uniwersalnego modelu współpracy między organizacjami oraz partnerstwa na 
płaszczyźnie organizacje – samorząd. 
 
Z kolei podczas otwartej imprezy plenerowej w centrum miasta, odbyła się prezentacja działalności 
organizacji pozarządowych – pokaz materiałów, ulotek, wyrobów rękodzielniczych oraz występy 
artystyczne, badania medyczne i akcje profilaktyczne. Celem tych działań było zaprezentowanie 
społeczności miasta Przemyśla jak ogromnym potencjałem dysponują organizacje, w jak wielu 
dziedzinach mogą współpracować między sobą i jak ich działalność rzutuje na wizerunek miasta. 
 
Spotkanie organizacji pozarządowych było też okazją do przypomnienia 10-lecia współpracy 
partnerskiej Przemyśla z węgierskim Egerem. Z tej okazji dokonano odsłonięcia okolicznościowej 
tabliczki z nazwą miasta, herbem, kierunkiem i odległością, jaka dzieli Przemyśl od Egeru. 
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Uczestnicy projektu 
 

W konferencji i warsztatach wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i organizacji pozarządowych 
z Egeru (Węgry) – 12 osób, Kutnej Hory (Czechy) – 4 osoby, Humennego (Słowacja) – 7 osób, Mościsk 
(Ukraina) – 7 osób, Lwowa (Ukraina) – 4 osoby oraz Przemyśla – 46. Łączne w konferencji i warsztatach 
uczestniczyło ok. 80 osób. 

EGER  
Przedstawiciele Urzędu Miasta oraz następujące organizacje: Zamek Eger; BEN-Stowarzyszenie 
ds. Autyzmu; Stowarzyszenie ds. Młodzieży, Muzyki i Kultury; Stowarzyszenie Turystyczne w Egerze; 
Społeczny Okrągły Stół w Egerze, Stowarzyszenie Diabetyków. 

HUMENNE  
Przedstawiciele Urzędu Miasta oraz następujące organizacje: „Klub Onkologie Nadej”; stowarzyszenie 
obywatelskie „Podvihorlatska paleta”; „Spolocnost klinickej onkologie Humenne”. 

KUTNA HORA 
Przedstawiciele Urzędu Miasta oraz następujące organizacje: „Kutnohorsko”, „Povidej”. 

MOŚCISKA 
Przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miejskiej oraz organizacja: Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej Oddział w Mościskach. 

LWÓW 
Organizacja „Grupa Osób Wspierających” – IRINA. 

PRZEMYŚL 
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej oraz organizacje: Katolicka Świetlica Profilaktyczno-
Wychowawcza "Oratorium"; Fundacja Wymiany Kulturowej to TU to TAM; Stowarzyszenie na rzecz 
Edukacji i Rozwoju „NAVIGARE”; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Przemyślu; Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA; Polski Czerwony Krzyż 
Oddział Rejonowy; Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”; Przemyski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku; Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich; Towarzystwo Dramatyczne 
im. Aleksandra Fredry "Fredreum"; Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej; Przemyskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka; Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”; 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Informacji i Wspomagania w Przemyślu; 
Lokalna Organizacja Turystyczna; Stowarzyszenie „Wolne Miasto Przemyśl”; Zarząd Osiedla Nr 12; 
Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS; Związek Pszczelarzy; Regionalna Izba Gospodarcza; 
Fundacja Polsko-Japońska YAMATO Centrum Kultury Japońskiej; Polski Komitet Zwalczania Raka; 
Przemyska Kongregacja Kupiecka; Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP; Stowarzyszenie 
Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”; Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Spółdzielni Niewidomych „Start”; Polski Związek Niewidomych Koło w Przemyślu; 
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”; Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej – Centrum Integracji Społecznej; Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Przemyślu; Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Nadzieja”.  
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Cele i założenia projektu 
 

Najważniejszym celem projektu było poznanie i adaptacja dobrych praktyk, nawiązanie trwałej 
współpracy w obszarze budowania społeczeństwa obywatelskiego we współpracy samorządów 
lokalnych i organizacji pozarządowych w ramach miast Grupy Wyszehradzkiej. Organizatorzy pragnęli 
pokazać, jak ważna jest działalność organizacji pozarządowych w tworzeniu lepszej rzeczywistości, 
w jaki sposób można zmieniać przestrzenie, w których żyjemy i co nie mniej ważne, w jaki sposób 
możemy korzystać z doświadczeń i dobrych praktyk zagranicznych partnerów. Zwieńczeniem 
podjętych działań było wypracowanie ponadnarodowego modelu współpracy, który mógłby 
funkcjonować w państwach Grupy Wyszehradzkiej. 

Realizacja tak postawionych celów wymagała podjęcia następujących działań:  

1) dokonanie analizy porównawczej rozwiązań prawnych funkcjonujących w poszczególnych 
państwach oraz miastach partnerów projektu;  

2) zorganizowanie konferencji poświęconej wymianie doświadczeń w zakresie realizacji 
konkretnych projektów związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego; 

3) wypracowanie ponadnarodowego modelu współpracy; 
4) zaprezentowanie mieszkańcom miasta Przemyśla dorobku i specyfiki działalności organizacji 

oraz ich roli i miejsca w społeczeństwie. 
 
Wszystkie powyższe cele oraz działania zostały w pełni zrealizowane. W następnych rozdziałach 
omówiono szczegółowo poszczególne etapy realizacji projektu.  

 

 



 

10 

Podstawy prawne i formy współpracy 
 

Jednym z głównych celów projektu było dokonanie analizy porównawczej rozwiązań prawnych 
funkcjonujących na poziomie państwa, jak i rozwiązań istniejących w miastach partnerów projektu. 
W celu zebrania potrzebnych informacji została opracowana ankieta, którą przedstawiciele 
poszczególnych miast wypełnili jeszcze przed spotkaniem. Dzięki temu organizatorzy przygotowali dla 
wszystkich uczestników konferencji i warsztatów zestawienie wybranych danych. 

Ankieta składała się generalnie z części ogólnej i szczegółowej. Część ogólna zawierała informacje 
dotyczące kraju: ludność, liczba organizacji pozarządowych, rozwiązania prawne dotyczące współpracy, 
z podaniem nazw konkretnych regulacji i krótką charakterystyką; najczęstsze źródła dochodów 
organizacji, a także możliwości przekazania przez podatnika części podatku organizacjom oraz sposób 
tworzenia fundacji i stowarzyszeń.  
Natomiast w części szczegółowej zawarto konkretne informacje dotyczące aktów prawnych 
regulujących różne formy współpracy na poziomie samorządu lokalnego, w tym funkcjonujący model 
współpracy. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych informacji dotyczących współpracy miast – partnerów 
projektu z organizacjami pozarządowymi.  
 

 
 

Informacje ogólne 

Państwo Słowacja Czechy Węgry Polska 

Ludność 5 410 728 10 500 000 9 700 000 38 538 447 

Liczba organizacji 
pozarządowych 

51 000 105 000 50 000 83 000 

Miasto Humenné Kutná Hora Eger Przemyśl 

Ludność  34 080 21 000 57 000 64 728 

Liczba organizacji 
pozarządowych 

40 25 300 300 

Czy istnieją jakieś 
rozwiązania prawne 

dotyczące współpracy? 
+ - + + 

Czy istnieją lokalne 
rozwiązania regulujące 

współpracę? 
+ + - + 

Czy można przekazać część 
podatku organizacjom 

pozarządowym? 
3% 2% 1% 1% 
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HUMENNE 
 
Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych 
Fundusze na dotacje są wydzielone w roku kalendarzowym i zatwierdzane przez Radę Miasta; 
ich udzielanie nie może wpłynąć na zadłużanie miasta. Dotacje udzielone są głównie na: działalność 
artystyczną i kulturalną, turystykę, edukację, trening, młodzież; kościoły, kwestie zdrowotne, usługi 
społeczne.  
Odbiorca dotacji jest zobowiązany do współfinansowania 10% kwoty projektu, na który została ona 
przeznaczona. 
Dotacje nie są udzielane partiom i ruchom politycznym oraz koalicjom. 
 
Współpraca bez użycia środków finansowych 
Samorząd udostępnia organizacjom pozarządowym obiekty, które pomogą rozwojowi kultury i sportu 
w mieście. Miasto obejmuje również patronat nad różnymi wydarzeniami kulturalnymi, zapewniając 
dostęp do strony internetowej. 
 
Funkcjonujący model współpracy 
Model współpracy oparty jest na zasadach partnerstwa. W zależności od natury działań organizacji, 
samorząd m.in. przyjmuje patronat lub zapewnia odpowiednie warunki dla działalności organizacji 
(teren/nieruchomości, autoryzacja, rekomendacje, wsparcie finansowe, itp.). 
 
 

KUTNÁ HORA 
 
Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych 
W sferze społecznej budżet miejski wydał około 2 miliony czeskich koron na rzecz organizacji 
pozarządowych, które regularnie współpracują w sferze społecznej. Pozostałe 200 000 koron czeskich 
zostaje rozdzielone między innymi dostawcami usług społecznych poprzez system dofinansowań. 
 
Współpraca bez użycia środków finansowych 
Władze lokalne wspierają organizacje poprzez Plan Społeczny.  
Dla przykładu: stworzono pięć grup roboczych, wyodrębnionych ze względu na charakter działalności, 
które uzyskują pomoc w planowaniu i rozwijaniu usług oraz w różnych problematycznych kwestiach. 
 
Funkcjonujący model współpracy 
Współpraca polega na wzajemnym wspieraniu się pięciu grup roboczych, których spotkania odbywają 
się regularnie. 
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EGER  

Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych 
Każdego roku miasto przeznacza określoną sumę z własnego budżetu na wspieranie organizacji 
pozarządowych. W tym roku suma ta wynosi 5,7 miliona HUF (forint). O wsparcie finansowe ubiegać 
można się poprzez składanie wniosków, które rozpatrywane są przez organizacje pozarządowe 
i Komisję Szacunkową Funduszu Obywatelskiego, składającą się z członków Obywatelskiego Okrągłego 
Stołu. Co więcej, władze miasta wspierają działalność Domu Obywatela, który jest miejscem spotkań 
mieszkańców miasta. Władze lokalne pomagają również w celebrowaniu różnego rodzaju uroczystości, 
między innymi dorocznego Święta miasta Eger. W tym roku, dzięki propozycji mieszkańców miasta, 
władze nagrodzą wybraną organizację pozarządową lub osobę prywatną, która wykazała się największą 
inicjatywą obywatelską, nagrodą Pro Agria, która jest nagrodą pieniężną. Burmistrz miasta może także, 
w obszarze własnych działań, podjąć decyzję o wsparciu poszczególnych organizacji pozarządowych. 

Współpraca bez użycia środków finansowych 
Władze lokalne każdego roku zapewniają organizacjom miejsce do przeprowadzania spotkań. Pomocą 
służą również radni z Walnego Zgromadzenia oraz reprezentant ds. organizacji pozarządowych z władz 
lokalnych, którzy wspierają kontakty między władzami lokalnymi a organizacjami pozarządowymi. 
Organizacje uzyskują również pomoc dzięki współpracy miast partnerskich z miastem Eger. 

Funkcjonujący model współpracy 
Współpraca między Walnym Zgromadzeniem miasta Eger a sferą publiczną jest dobrze znana 
i uznawana w całym kraju. Dobrze obrazuje ją bogate życie społeczne miasta Eger, w tym na przykład 
działalność reprezentantów organizacji non-profit oraz Obywatelskiego Okrągłego Stołu. Oddzielna 
sekcja młodzieżowa ma również duże pole do działania. Miasto wspiera różnego rodzaju inicjatywy 
obywatelskie bezpośrednimi decyzjami Walnego Zgromadzenia. W niektórych przypadkach wspiera 
działalność tych fundacji i stowarzyszeń, które pomagały wspólnocie lokalnej, poprzez przekazywanie 
do ich użytku nieruchomości. 
Reprezentanci organizacji pozarządowych mogą brać udział w postępowaniach przygotowawczych do 
Walnego Zgromadzenia miasta. Mogą wyrażać swoje opinie, zadawać pytania i służyć profesjonalnym 
wsparciem.  
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PRZEMYŚL 

Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych 
Na podstawie przyjętego rocznego programu współpracy ogłaszane są konkursy na realizację zadań 
własnych miasta Przemyśla. W konkursie mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe 
(stowarzyszenia, fundacje) oraz organizacje kościelne, jeżeli ich cele statutowe pokrywają się 
z zadaniami.  
Do oceny ofert złożonych w konkursie powołuje się obowiązkowo komisję konkursową, w skład której 
wchodzą urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (niebiorących udział w konkursie). 
Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta. Po rozstrzygnięciu podpisuje się umowę i przekazuje środki 
finansowe. Realizacja zadania podlega kontroli, a po zakończeniu organizacja przedkłada 
sprawozdanie końcowe.  
W roku 2012 zawarto łącznie 115 umów na kwotę 1,5 mln zł, ponad 2 mln zł przekazano w ramach 
wcześniej zawartych umów. Łącznie dofinansowano organizacje na prawie 4 mln zł, co stanowiło 1% 
wydatków budżetu miasta. Dofinansowano zadania z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury 
oraz działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 
 
Współpraca bez użycia środków finansowych  
Wśród wielu form współpracy pozafinansowej można wymienić: współorganizowanie imprez, 
konferencji i spotkań; udzielanie porad prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji; pomoc przy 
zakładaniu stowarzyszenia, a w razie konieczności – przy likwidacji; przekazywanie nagród i artykułów 
promocyjnych; utworzenie stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji 
Pozarządowych, którego zadaniem jest realizowanie polityki miasta w zakresie współpracy 
z organizacjami; bezpłatne udostępnianie sal narad Urzędu organizacjom; wynajmowanie lokali dla 
organizacji na preferencyjnych warunkach; prowadzenie na stronie internetowej działu dla organizacji – 
każda organizacja może zamieści informację o swojej działalności; udzielanie referencji; zgłaszanie 
wybranych organizacji do krajowych konkursów; prowadzenie i obsługa różnych rad i zespołów 
zadaniowych; organizowanie szkoleń w celu podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji; promowanie 
wśród mieszkańców przekazywanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.  
 
Funkcjonujący model współpracy  
Dotychczasowa współpraca pomiędzy władzami miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi 
obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. Do pierwszej grupy zaliczymy 
dofinansowywanie realizacji zadań, natomiast do drugiej grupy należy to wszystko, co bezpośrednio 
nie wymaga angażowania środków finansowych, lecz służy wzmocnieniu partnerstwa i zbudowaniu 
stabilnego systemu współpracy. 
Istotne miejsce w systemie współpracy zajmują Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
oraz Miejska Rada Sportu, które pełnią funkcje opiniujące i doradcze.  
Ważnym elementem współpracy jest prowadzony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego dział dla 
organizacji. Można tam znaleźć m.in. aktualny wykaz organizacji, wszystkie dokumenty regulujące 
kwestie współpracy, informacje o ogłaszanych konkursach na realizację zadań. 
 
[Pełne wersje ankiet, w polskiej i angielskiej wersji językowej, są dostępne na płycie CD]. 
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Konferencja  
 

O znaczeniu organizacji pozarządowych w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz konkretnych 
formach współpracy uczestnicy dowiedzieli się z następujących prezentacji multimedialnych: 

„Dziesięć lat społecznego okrągłego stołu w Egerze”, Somody Jámbor Ildikó – przewodnicząca 
Społecznego Okrągłego Stołu w Egerze.  

Prezentacja dotyczyła działalności 
Okrągłego Stołu, w skład którego 
wchodzi 120 organizacji, działających 
w różnych sferach. Okrągły Stół jest 
podzielony na 9 sekcji: kultura, 
opieka zdrowotna, sportowa, czasu 
wolnego, prawna, naukowa, 
turystyczna, niezależne organizacje 
niemieckiej dzielnicy oraz młodzież. 
Początek współpracy datuje się na 
1996 r. 
Spotkania Okrągłego Stołu 
odbywają się w domu „Kultury 
i sztuki”, w którym działa ponad 50 
organizacji. 

 

„BEN-Stowarzyszenie ds. Autyzmu”, Kissné Bartos Erika.  

Prezentacja dotyczyła działalności 
Stowarzyszenia ds. Autyzmu – BEN. 
Organizacja powstała w 2009 r. a jej 
najważniejszym celem jest integracja 
chorych na autyzm ze społeczeństwem 
i środowiskiem.  
Stowarzyszenie współpracuje z podobnymi 
organizacjami, nawiązuje kontakty 
z lekarzami i władzami lokalnymi, które 
pomagają i wspierają jej działalność. 
Do najważniejszych zadań należy m.in. 
informowanie, na czym polega autyzm, 
organizowanie treningów dla rodziców, 

dzieci i osób, które z nimi pracują, nawiązywanie współpracy międzynarodowej w celu realizacji 
wspólnych projektów. Praca z chorymi na autyzm wymaga ogromnego wysiłku, zaangażowania, uwagi 
i cierpliwości. Wśród osób dotkniętych autyzmem znajdują się jednostki bardzo zdolne, czy wręcz 
wybitnie uzdolnione.  
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„Niech nam kwitną kwiaty nadziei", Maria Lelkova – stowarzyszenie obywatelskie „Podvihorlatska 
paleta”. 

Prezentacja dotyczyła działalności 
stowarzyszenia „Podvihorlatská paleta”. 
Jest to organizacja, która ma na celu 
promowanie kreatywności, organizowanie 
zajęć plastycznych i edukację w zakresie 
sztuk plastycznych. Łączy ludzi w różnym 
wieku, pochodzących z  różnych grup 
społecznych, zainteresowanych wymianą 
doświadczeń. Stowarzyszenie organizuje 
warsztaty twórcze, wystawy, otwarte 
spotkania.  

 

 

 

„Społeczny plan i lokalne partnerstwo”, Lucie Dlouha – organizacja społeczna „Kutnohorsko”. 

W mieście został opracowany wspólny 
plan działania na lata 2011-2014. Jest 
to dokument, którego głównym celem 
jest udzielenie społeczności lokalnej 
możliwości wyboru rodzaju pomocy 
społecznej. Miasto dba o prawidłowy 
podział środków pieniężnych. Bardzo 
dużą uwagę poświęca się osobom 
niepełnosprawnym i seniorom, którzy 
doświadczają ogromnej ilości 
problemów i braków.  Stowarzyszenie 
stara się o środki z zewnątrz. 
Najbardziej zabiega o rozwój nauki 
dzieci, począwszy już od najmłodszych 
lat. Jest to poważny problem. Organizacja zwraca się o wsparcie do rządu w celu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, a także dla zapewnienia pomocy zdrowotnej, psychologicznej itp. Istotną sprawą 
jest rozwój społeczeństwa i wzajemna pomoc, a dobro rodzi się wtedy, gdy ludzie sobie pomagają.   
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„Kobieta aktywna w społeczeństwie informacyjnym”, Elżbieta Komarnicka – Stowarzyszenie na 
rzecz Rozwoju i Edukacji „NAVIGARE”. 

Prezentacja dotyczyła zrealizowanego 
w 2009 r. projektu, którego adresatem 
były kobiety. Jego celem było 
wzmocnienie kobiet w zakresie wiedzy, 
umiejętności, wartości i postaw, tak, aby 
miały one siłę angażowania się w życie 
publiczne. Projekt obejmował wsparcie 
w formie: wykładów i doradztwa prawno-
ekonomicznego; zajęć komputerowych; 
zajęć rekreacyjnych z aerobiku; 
warsztatów kompetencji społecznych 
i zajęć warsztatowych.  
Łącznie w projekcie uczestniczyło ok. 200 
pań.  
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Warsztaty 
 

Celem warsztatów było wspólne wypracowanie przez pracowników urzędów miast i przedstawicieli 
organizacji pozarządowych optymalnego, międzynarodowego modelu współpracy.  

Uczestnicy konferencji zostali podzieleni na dwie grupy warsztatowe:  
W grupie pierwszej znaleźli się pracownicy urzędów miast: Przemyśla, Kutnej Hory, Humennego 
i Egeru, natomiast w drugiej grupie – przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na 
terenie Przemyśla, Kutnej Hory, Humennego i Egeru oraz Lwowa i Mościsk.  
Każda grupa wspierana była przez moderatora i tłumacza. 
1 grupa: Renata Stefaniak – moderator, Anna Krawczyk – tłumacz 
2 grupa: Elżbieta Komarnicka – moderator, Magdalena Pardel – tłumacz 
 
Celem pracy warsztatowej pierwszej grupy była wymiana doświadczeń dotyczących współpracy 
samorządów z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz próba stworzenia "międzynarodowego" 
modelu współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.  
Rezultatem pracy grupy była odpowiedź na pytanie: Jak powinna wyglądać dobra współpraca władz 
samorządowych z organizacjami pozarządowymi z punktu widzenia urzędu miasta? 
 
Celem pracy warsztatowej drugiej grupy była wymiana doświadczeń przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i określenie ich potrzeb w zakresie współpracy z samorządami oraz próba stworzenia 
"międzynarodowego" modelu współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi. 
Rezultatem pracy grupy była odpowiedź na pytanie: Jak powinna wyglądać dobra współpraca władz 
samorządowych z organizacjami pozarządowymi z punktu widzenia organizacji pozarządowych? 

Każda grupa warsztatowa udzielała odpowiedzi na zamknięte pytania zawarte w specjalnie 
przygotowanej ankiecie pt. ”Współpraca organizacji z lokalnym samorządem”.  
Ankieta określała następujące obszary problemowe: 
1.  Czy organizacje są informowane o działaniach samorządu i zapraszane na spotkania informacyjne, 

konsultacje, szkolenia? 
2.  Czy organizacje aktywnie uczestniczą w konsultacjach i tworzeniu różnych programów? 
3.  Czy samorząd posiada wiedzę o działaniach organizacji? 
4.  Czy organizacje pozyskują środki ze źródeł innych niż samorządu lokalnego? 
5.  Czy organizacje są przygotowane do współpracy z samorządem (osobowo, merytorycznie itp.)? 
6.  Czy w samorządzie istnieje przejrzysty system finansowania organizacji? 
7.  Czy w samorządzie istnieje osoba do kontaktów z organizacjami? 
8.  Czy mieszkańcy wiedzą wystarczająco dużo o organizacjach? 
Następnie uczestnicy, po przeprowadzonej dyskusji, proponowali modelowe rozwiązania w każdym 
z obszarów problemowych. Wyniki zostały zapisane na kolorowych kartonach, po czym każde miasto, 
w formie graficznej metafory, dokonało wizualizacji modelowego rozwiązania.   
Na zakończenie odbyła się sesja plenarna, podczas której dokonano podsumowania warsztatów.  
 
[Wzór ankiety jest dostępny na płycie CD] 
Poniżej prezentujemy wyniki prac poszczególnych grup. 
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Propozycje modelowego rozwiązania przedstawicieli organizacji pozarządowych  
z poszczególnych miast 

 
NGOs z miasta Przemyśla 
Ad. 1)  Opracować alternatywny system informowania 

organizacji (nie tylko drogą elektroniczną), zapewnić 
dostęp do danych organizacji przez KRS, kompletna 
informacja dla wszystkich zainteresowanych. 

Ad. 2)  Większa aktywność ze strony organizacji. 
Ad. 3)  Większa aktywność ze strony organizacji. 
Ad. 4)  Brak odpowiedzi. 
Ad. 5)  Potrzeba spotykania się z przedstawicielami samorządu 

w gronie organizacji posiadających wspólne lub 
zbliżone cele. 

Ad. 6)  Jest potrzeba przygotowania przejrzystego systemu 
finansowania organizacji. 

Ad. 7)  Brak odpowiedzi. 
Ad. 8)  Wnioskować do lokalnych mediów (TV Toya, radio itp.), 

by szerzej propagowały zadania organizacji 
pozarządowych. Zaktywizować organizacje w tym 
zakresie. 

 
 
 
NGOs z miasta Humenne 
Ad. 1)  Miasto przekazuje informacje na miejskiej 

stronie internetowej i w lokalnych mediach 
(prasa, TV).  

Ad. 2)  Miasto powinno zachęcać i motywować 
organizacje do większej aktywności w 
realizacji projektów, pozyskiwaniu grantów, 
np. poprzez bezpłatne udostępnienie miejsc 
na prezentacje, Dzień Miasta. 

Ad. 3)  Organizacje informują o swojej działalności 
na własnej stronie internetowej, w lokalnych 
mediach (prasa, TV). 

Ad. 4) Organizacja jest aktywna w pozyskiwaniu od sponsorów pomocy materialnej i finansowej 
oraz z innych źródeł. 

Ad. 5)  Współpraca jest wzajemna i uprzejma. Na niekomercyjne działania należy udostępniać miejsca 
za symboliczne pieniądze, np. w instytucjach kultury. 

Ad. 6)  Miasto ogłasza konkursy w różnych sferach: kulturalnej, sportowej, społecznej itd. 
Ad. 7)  Osoby do kontaktu z organizacjami są wyznaczone w każdym wydziale Urzędu Miasta. 
Ad. 8)  Organizacje prezentują się podczas swoich inicjatyw, przez media, podczas Dnia społecznika, 

Dni Miasta itd. 
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NGOs z miasta Eger 
Ad. 1)  Lista mailingowa i strona internetowa zarządzana 

przez „Społeczny Okrągły Stół”, wysyłka zaproszeń tą 
drogą. 

Ad. 2)  Obszar wymagający poprawy. Potrzebne pomysły na 
zwiększenie aktywności ze strony organizacji. 

Ad. 3)  Organizacje powinny na bieżąco informować lokalny 
samorząd o swojej działalności. 

Ad. 4)  Zwiększyć wiedzę organizacji w zakresie aplikowania o 
dotacje. 

Ad. 5)  Organizacje deklarują gotowość i otwartość na 
współpracę przy „Społecznym Okrągłym Stole” (nawet 
Burmistrz miasta jest członkiem organizacji 
pozarządowej). 

Ad. 6)  Oprócz finansowego wsparcia, czy z budżetu czy z 
dotacji, ważne jest także wsparcie pozafinansowe np. 
nieruchomości, pomieszczenia, materiały itp. 

Ad. 7)  Został wybrany przedstawiciel społecznych organizacji i on reprezentuje każdą organizację 
w Urzędzie. 

Ad. 8)  Wiedza mieszkańców jest szeroka. Nową inicjatywą jest podpisanie umowy pomiędzy 
„Społecznym Okrągłym Stołem” a mediami w Egerze i stworzenie nowego forum do 
przedstawienia organizacji. 

 
NGOs z miasta Kutna Hora 
Ad. 1)  Informacja powinna być pełniejsza i ukierunkowana, 

zgodna ze sferą działalności organizacji. Powinna być 
stworzona osobna strona WWW dla organizacji, gdzie 
byłyby aktualne informacje. 

Ad. 2)  W sferze społecznej organizacje są bardzo aktywne 
i dobrze współpracują. Natomiast w innych sferach 
(kultura, sport, środowisko) należy wzmocnić 
aktywność. 

Ad. 3)  Rekomendujemy osobiste spotkania dwóch stron 
w naturalnym środowisku podczas różnych wydarzeń. 

Ad. 4)  W związku z tym, że lokalny samorząd nie jest 
w stanie finansować wszystkich potrzeb NGO, należy 
wzmocnić organizacje w zakresie pozyskiwania 
finansów. 

Ad. 5)  Organizacje są przygotowane do współpracy, lecz ważną przeszkodą jest brak czasu 
poszczególnych członków, gdyż często są zatrudnieni w innych zakładach pracy i bezpośrednia 
komunikacja jest niemożliwa. Lokalny samorząd powinien regularnie wspierać organizacje 
w pozyskiwaniu finansów z innych źródeł i nie uzależniać tylko od budżetu samorządu. 

Ad. 6)  Ważne jest większe myślenie o potrzebach lokalnych. 
Ad. 7)  To jest dobre rozwiązanie by wybrać przedstawiciela organizacji. To powinna być osoba, która 

zna i rozumie wszystkie sfery życia publicznego, jest zaangażowana. Powinna być to osoba 
zatrudniona w Urzędzie Miasta. 
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Ad. 8) Organizacje i lokalny samorząd powinny zapewnić wystarczająco dużo informacji dla 
mieszkańców miasta. 

 
 
NGOs z miasta Lwów 
Przedstawiciele z organizacji miasta Lwowa także dyskutowali, 
jednakże ich bardzo małe doświadczenie nie pozwoliło na 
sprecyzowanie odpowiedzi. Wszyscy wyrazili gotowość uczenia się 
i czerpania z doświadczeń innych. 
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Propozycje modelowego rozwiązania przedstawicieli samorządów z poszczególnych 
miast 

 
Przedstawiciele Urzędu Miasta Przemyśla 
Ad. 1) Organizacje są informowane poprzez pocztę elektroniczną, stronę internetową, tablicę 

ogłoszeń. 
Ad. 2) 2 razy w roku, bez względu na frekwencję, powinny być zorganizowane otwarte spotkania.  
Ad. 3) Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie odrębnej platformy internetowej, którą zarządzałaby 

organizacja pozarządowa. Platforma 
byłaby miejscem informowania 
zarówno dla chętnych organizacji, jak i 
Urzędu.    

Ad. 4) Decentralizacja środków – większe 
możliwości finansowania realizacji 
zadań przez organizacje.  

Ad. 5) Konieczność powstania inkubatora dla 
NGOs – miejsca podnoszenia wiedzy 
i umiejętności. 

Ad. 6) W mieście istnieje przejrzysty system 
finansowania realizacji zadań publicznych. 

Ad. 7) W Urzędzie został wyznaczony Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. 
Ad. 8) Popularyzacja działalności organizacji w mediach, w publikatorach Urzędu, na stronie 

internetowej.  
 
Pracownicy Urzędu Miasta Humenne 
Ad. 1)  Miasto przekazuje informacje na miejskiej stronie internetowej i w lokalnych mediach (prasa, 

TV), aplikacje na tablet i smartfon. 
Ad. 2) Samorząd informuje i motywuje organizacje do uczestnictwa w tworzeniu programów. 

Organizacje muszą mieć świadomość, że te programy są dla nich nie dla samorządu. 
Ad. 3)  Organizacje informują o swojej działalności 

na wspólnym portalu internetowym a 
miasto zapoznaje się z tymi informacjami.  

Ad. 4)  Byłoby idealnie, gdyby samorząd 
pozyskiwał więcej środków, aby je 
przekazywać organizacjom, które tego 
potrzebują. Samorząd wie najlepiej, co jest 
potrzebne. 

Ad. 5)  Konieczne jest udrożnienie wzajemnych 
kontaktów. Organizacje muszą wiedzieć, ze 
samorząd ich potrzebuje dla rozwoju 
miasta. 

Ad. 6)  W mieście istnieje model finansowania organizacji. Potrzebne byłoby jeszcze wsparcie dla 
organizacji z sektora biznesu. 

Ad. 7)  Byłoby idealnie, gdyby w strukturze urzędu był pracownik tylko dla organizacji pozarządowych. 
Ad. 8)  Pracownik urzędu zajmujący się organizacjami miałby za zadanie informować społeczeństwo 

o działaniach organizacji. Potrzebny jest system komunikacji przez Internet, e-komunikacja. 
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Pracownicy Urzędu Miasta Eger 
Ad. 1)  Organizacje są regularnie informowane zgodnie z tematyką, poprzez kontakt personalny z 

wybranymi osobami z organizacji. 
Ad. 2)  Aktywność organizacji jest bardzo zróżnicowana. 
Ad. 3)  Samorząd interesuje się, co robią organizacje i otrzymuje od nich sprawozdania z realizacji 

przedsięwzięć. 
Ad. 4)  Organizacje aplikują po środki z UE i inne granty. 
Ad. 5)  Samorząd uczestniczy w pracach organizacji w różnych sekcjach.  
Ad. 6)  Organizacje są wspierane w 

różnym zakresie przez lokalny 
samorząd, wszystko jest przejrzyste 
i łatwe do udowodnienia. 

Ad. 7)  W każdym wydziale jest osoba 
współpracująca z organizacjami, w 
szczególności w ramach okrągłego 
stołu. 

Ad. 8)  Wiedza mieszkańców jest szeroka. 
Nową inicjatywą jest podpisanie 
umowy pomiędzy „Społecznym 
Okrągłym Stołem” a mediami w 
Egerze i stworzenie nowego forum 
do przedstawienia organizacji. 

 
Pracownicy Urzędu Miasta Kutna Hora 
Ad. 1)  Informacje są często publikowane w lokalnych gazetach, na stronie internetowej miasta, 

w wiadomościach, przesyłane pocztą e-mail do organizacji.  
Ad. 2)  Miasto zaprasza organizacje do współpracy w ramach 

lokalnego partnerstwa, opracowywania planów 
gminnych, wspólnych projektów.  

Ad. 3)  Forum inicjatyw społecznych, kontrola systemu 
grantów, aktywna część lokalnego samorządu, z 
lokalnych mediów. 

Ad. 4)  System grantów: powiatowych, ministerialnych, UE. 
Ad. 5)  Są osoby współpracujące w odpowiedzi na 

zaproszenie samorządu.  
Ad. 6)  Przejrzysty system: ekspercka wiedza, system 

grantów, budżet miasta, kontrolowanie. 
Ad. 7)  Potrzebna jest osoba reprezentująca samorząd w 

kontaktach z organizacjami przez gazetę, katalog 
inicjatyw społecznych, ogłoszenia prasowe, stronę 
internetową. 

Ad. 8)  Poprzez katalog inicjatyw społecznych. 
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Propozycja wspólnego modelowego rozwiązania 
 

Przedstawiciele urzędów miast Przedstawiciele organizacji pozarządowych 

1. W zakresie informowania organizacji o działaniach samorządu i zapraszania na spotkania 
informacyjne, konsultacje, szkolenia 

Kontakt personalny i internetowy 
równocześnie. 

Organizacje i samorząd wykorzystują wszelkie 
dostępne media (strona internetowa, prasa, TV, e-
mail, radio, telefony, sms) do wzajemnej informacji. 
Używane są także tradycyjne sposoby przekazywania 
informacji (poczta, plakaty, ulotki). 

2. W zakresie aktywnego uczestnictwa w konsultacjach i tworzeniu różnych programów 

Proponuje się dwa rodzaje spotkań: ogólne  
i branżowe. 

Miasto powinno zachęcać i motywować wszystkie 
organizacje do większej aktywności. Są określone 
sposoby, narzędzia do motywowania organizacji. 

3. W zakresie pozyskiwania wiedzy samorządu o działaniach organizacji pozarządowych 

Oddzielna strona dla organizacji, gdzie 
zamieszczałyby informacje o swojej 
aktywności. 

Istnieje polityka „Otwartych drzwi” w urzędzie dla 
organizacji – zapewniająca wzajemną komunikację; 
osobiste spotkania, bezpośrednie kontakty. 
Organizacje przykładają dużą uwagę do informowania 
o swojej działalności na własnej stronie internetowej, 
w lokalnych mediach (prasa, TV) itd. 

4. W zakresie pozyskiwania przez organizacje środków ze źródeł innych niż samorząd lokalny 

Lokalny samorząd współfinansuje projekty, 
na które organizacje pozyskują środki  
z innych źródeł. 

Organizacje: 
- są aktywne w pozyskiwaniu od sponsorów pomocy 
materialnej i finansowej oraz z innych źródeł.  
- ciągle uczą się jak pozyskiwać finanse z różnych 
źródeł.  
- mają łatwy dostęp do różnego rodzaju aktualnych 
lokalnych strategii rozwoju przyjętych w samorządzie 
oraz wyników prowadzonych diagnoz lokalnych. 
Samorząd: 
- wskazuje te źródła i pomaga w pozyskiwaniu wiedzy 
i umiejętności w zakresie aplikowania. 
- ma określone procedury w zakresie tworzenia 
partnerstwa z organizacją w realizacji zadań 
publicznych i pozyskiwania środków finansowych. 

5. W zakresie przygotowania do współpracy z samorządem 

Istnieje organizacja parasolowa, która 
pomaga organizacjom we współpracy  
z samorządem. 

Przykład „Społecznego Okrągłego Stołu” z Egeru – 
stworzenie wspólnej przestrzeni dla współpracy 
organizacji. Bezpłatne pomieszczenia na spotkania 
i dla działalności organizacji.  
Zorganizowanie spotkań dla organizacji o podobnym 
profilu. 
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6. W zakresie systemu finansowania organizacji 

Powinien funkcjonować przejrzysty system 
finansowania organizacji. 

Powinien funkcjonować przejrzysty system 
finansowania organizacji. 

7. W zakresie kontaktów z organizacjami 

W samorządzie powinna być osoba 
reprezentująca samorząd w kontaktach 
z organizacjami. 

Powinny być wyznaczone osoby do kontaktu 
z organizacjami, z wiedzą i doświadczeniem w różnych 
sferach życia publicznego, zaangażowane. 

8. W zakresie przekazywania wiedzy o organizacjach mieszkańcom 

Wykorzystywać należy wszelkie możliwe 
„kanały” do informowania mieszkańców 
o działalności organizacji pozarządowych.  
Strona internetowa, imprezy, spotkania. 

Stworzyć „blok programowy NGO” w lokalnej TV. 
Samorząd nie tylko informuje mieszkańców, ale także 
promuje rezultaty działań organizacji przy różnych 
okazjach.  
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Plenerowe spotkanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 września na Rynku Starego Miasta, w godzinach od 14.00 do 22.00, odbyła się impreza plenerowa 
z udziałem organizacji z Przemyśla oraz Egeru, Humennego i Lwowa. Uczestnicy zaprezentowali swoją 
działalności w namiotach, natomiast na scenie można było zobaczyć: dzieci i młodzież ze świetlicy 
środowiskowej „Wzrastanie”, Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących 
„Podkarpacie”, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych „Start”, Teatr 
„Fredreum”, Szkołę Tańca A-Z, Studio Tańca Golden-Dance, Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Niedzielny wieczór zakończył koncert węgierskiego zespołu „Hungariddim Folk-pop band” 
oraz szantowy zespół „C.K. Port Przemyśl”.  
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Spotkanie organizacji pozarządowych było też okazją 
do przypomnienia o ważnej dla naszego miasta 
rocznicy: 10-lecia współpracy partnerskiej z węgierskim 
Egerem. Z tej okazji na bruku pomiędzy pomnikami 
Jana III Sobieskiego i Adama Mickiewicza pojawiła się 
mosiężna tabliczka z nazwą miasta, herbem, 
kierunkiem i odległością, jaka dzieli Przemyśl od Egeru. 
Odsłonięcia dokonali wspólnie Wiceburmistrz 
węgierskiego miasta Kinga Saárossy i Prezydent Miasta 
Przemyśla Robert Choma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przez cały czas trwania imprezy personel 
medyczny Wojewódzkiego Szpitala im. Św. 
Ojca Pio w Przemyślu wykonywał bezpłatne 
badania, m.in. USG jamy brzusznej, pomiary 
cukru, cholesterolu i ciśnienia oraz udzielał 
porad medycznych w zakresie onkologii, 
urologii, kardiologii, ortopedii, natomiast 
Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki 
z Rakiem Piersi EUROPA DONNA wraz 
z innymi stowarzyszeniami przeprowadziło 
akcję profilaktyczną "Rak wcześnie wykryty 
jest uleczalny".  
Łącznie w imprezie plenerowej wzięło udział 
ok. 1000 osób.  
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Podsumowanie 
 

Tytuł konferencji „Organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie. Razem czy osobno?” 
zawiera nieco przewrotne pytanie – razem czy osobno? Zarówno organizatorzy spotkania, jak i wszyscy 
uczestnicy nie mieli wątpliwości jak powinna brzmieć odpowiedź!  

Takie spotkania zawsze uświadamiają, jak ważna i potrzebna jest działalność trzeciego sektora. 
Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania administracji oraz specyfiki organizacji pozarządowych, 
pozwoli na pełniejsze i efektywne wykorzystanie zasobów – finansowych i osobowych. Są organizacje, 
które codziennie świadczą pomoc osobom potrzebującym; wspólnie z miastem realizują zadania na 
rzecz mieszkańców, bez których nie byłoby wielu cennych inicjatyw. Ale zawsze, za tym wszystkim stoją 
konkretni ludzie, „zarażeni” działalnością społeczną, jakąś pasją. Ludzie, którzy oczywiście sami nie byli 
w stanie podołać tak wielkiej nieraz pracy; ludzie, którzy potrafią zarazić innych; podzielić się wiarą, 
że wspólnie można wiele zrobić.  

Główne założenie Funduszu Wyszehradzkiego, mające na celu wzmacnianie więzi pomiędzy 
mieszkańcami regionów znalazło swój konkretny wymiar już w trakcie konferencji. Dla wielu osób stało 
się jasne, że niektóre z zaprezentowanych rozwiązań, np. praca na rzecz dzieci autystycznych czy 
funkcjonowanie Społecznego Okrągłego Stołu, mogą stać się gotowym wzorcem do wdrożenia.  

Ważne jest także zainteresowanie ideą Funduszu u naszych przyjaciół z Ukrainy, dla których udział 
w spotkaniu był okazją do przyjrzenia się formom współpracy z władzą lokalną oraz zapoznania się 
z realizowanymi projektami w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej. 

Organizatorzy mają nadzieję, że rozpoczęta w Przemyślu dyskusja nad ponadnarodowym modelem 
współpracy znajdzie swój oddźwięk w konkretnych lokalnych rozwiązaniach oraz stanie się punktem 
odniesienia dla poszukiwania nowych oraz ulepszania istniejących rozwiązań.  

 

 

 

 

 

 

 


