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Rok w pandemii. Rok wyzwań

Jak zadbać o relację
organizacji pozarządowych
z samorządem?

Diagnoza
Organizacje pozarządowe
w pandemii

15%

współpracowało
z samorządem
lokalnym

29%

Wsparcie od lokalnego
samorządu

3%

Organizacja otrzymała
wsparciepozafinansowe
(informacje, doradztwo)

19%

Organizacja otrzymała
wsparcie rzeczowe i/lub
finansowe

10%

Organizacja ubiegała
się o wsparcie, ale go
nie otrzymała

69%

Organizacja nie ubiegała
się o wsparcie

odczuło zmniejszenie
przychodów ze źródeł
samorządowych

31%

ubiegało się
o wsparcie od
samorządu

22%

otrzymało wsparcie
od samorządu

Jak organizacje oceniają
wsparcie od samorządu?

3,4

*

* Ocena była dokonywana
na 5-stopniowej skali, gdzie
„1” to „bardzo źle”, a “5”
to „bardzo dobrze”.

Eksperci i ekspertki komentują, jak w pandemii wygląda relacja między
organizacjami pozarządowymi a lokalnymi samorządami:

Samorządy z tych średnich miejscowości

Dla mnie niepokojące było to, że

nie uruchamiają konkursów na zadania

bardzo niewielki procent organizacji

z obszaru kultury, turystyki, aktywności

deklarował w badaniu, że otrzymał

lokalnej lub znacząco je ograniczają. O ile konkursy

wsparcie od samorządu. To pokazuje realia tej

na sport, na pomoc społeczną ruszyły, bo to są

współpracy, która często ogranicza się wyłącznie

stałe działania, które polegają na dostarczeniu

do przekazywania dotacji… W takiej sytuacji

pewnej usługi, tak w wielu wypadkach konkursy na

nietypowej i nadzwyczajnej aż by się prosiło,

pobudzanie aktywności w społeczności lokalnej

żeby się spotkać, porozmawiać o tym, co robimy,

zostały wstrzymane w oczekiwaniu na to, jak się ta

co jest potrzebne, a także czy podejmujemy

sytuacja pandemiczna będzie rozwijała. W części

wspólnie jakieś działania dla mieszkańców… Takie,

samorządów środki na te zadania zostały w ogóle

wydawałoby się dosyć naturalne, działania nie są

zdjęte z pozycji budżetowych na rok 2021 albo

podejmowane. Więc to jest jednak taka relacja

konkursy są dalej nieogłoszone.

usługowa, realizacja zadań od kropki do kropki.

Łukasz Waszak

Ewa Chromniak

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków

Obywatelskich OPUS, Łódź

W miastach widać ograniczenia w finansowaniu zadań publicznych zlecanych przez samorządy
organizacjom pozarządowym. Przeznaczanych środków jest mniej, ogłaszane są konkursy półroczne
gdyż nie wiadomo czy będą środki na zapewnienie finansowania działań na cały rok.
Paulina Matczuk
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Leszno

Potrzeby organizacji
Utrzymywanie partnerskich
relacji z samorządem

Otrzymywanie na bieżąco
informacji o działaniach
podejmowanych przez samorząd
w związku z pandemią

Bycie włączonym w działania
podejmowane przez samorząd
w odpowiedzi na pandemię

Utrzymywanie stabilnego
zakresu współpracy finansowej
z lokalnym samorządem

Podpowiedzi praktyków
Zapisy w konkursach samorządowych jako impuls do zmian
w działaniach organizacji pozarządowych
Urząd miasta w Katowicach
w warunkach konkursów ogłaszanych
na 2021 rok wskazywał dodatkowe formy
realizacji zadań, żeby organizacje przestawiały
swoje myślenie na nowe sposoby komunikowania
się ze swoimi odbiorcami. Dla jednych to będzie
furtka, z której mogą skorzystać planując działania
on-line, a dla innych impuls do tego, żeby o tego
typu działaniach w ogóle zacząć myśleć.
Agnieszka Lis
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji
Pozarządowych, Katowice

Pokazywanie innych źródeł finansowania i wsparcie
w łączeniu różnych zasobów
Jak pojawiały się różnego rodzaju

Środków samorządowych nie można wykorzystać

przedsięwzięcia służące wsparciu

na zakupy infrastrukturalne ze względu na

sektora pozarządowego (np.

ograniczenia wynikające z wcześniejszych ustaleń,

możliwość ubiegania się o bezzwrotną pożyczkę

ale fundusze na to można pozyskać w innych

czy konkursy NIW), to kontaktowaliśmy się

konkursach”. Zachęcaliśmy też do zwracania się

z organizacjami, o których wiedzieliśmy, że

też do przedsiębiorstw, które prowadzą prowadzą

spełniają wymagane warunki i namawialiśmy

programy społecznej odpowiedzialności biznesu.

je, żeby z tych form wsparcia skorzystały.

Magdalena Mike

Pokazywaliśmy: “Tu wam brakuje środków na
zakup Zooma czy innych narzędzi internetowych.

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności
Obywatelskiej, UM Dąbrowa Górnicza

Wykorzystanie znajomości lokalnego sektora społecznego
w celu zagospodarowania jego potencjału w pandemii
W pierwszych miesiącach pandemii

w działalność pomocową, sąsiedzką i ten

staraliśmy się maksymalnie

sposób wykorzystaliśmy ich naturalne zdolności,

wykorzystać potencjał organizacji

gotowość do działania oraz zgromadzoną wokół

pozarządowych. Wiedzieliśmy, że organizacje

nich grupę ludzi. To było efektywne rozwiązanie,

sportowe są bardzo dobre w organizowaniu

bo organizacje pomocy społecznej nie zawsze

biegów czy różnego rodzaju zawodów, więc

radziły sobie z bieganiem po mieście i logistyką

zaproponowaliśmy im wsparcie systemu pomocy

dostarczania wsparcia mieszkańcom na czas.

społecznej przy wykorzystaniu tego, co mają

Magdalena Mike

najlepiej zorganizowane, czyli sieciowania ludzi
i logistyki. Zaangażowaliśmy organizacje sportowe

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności
Obywatelskiej, UM Dąbrowa Górnicza

Materiał powstał na podstawie badania przeprowadzonego
przez Stowarzyszenie Klon/Jawor „Rok w pandemii. Raport
z badania organizacji pozarządowych 2020/2021”
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dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”,
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