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BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

zdnia3j czerwca2jl5 r.

w sprawie przyjgcia sochaczewskiego modelu wsp6lpracy z NGO, wypracowanego w
ramach realizacji projektu ,,DOBRE RZADZENIE. Wypracowanie i wdro2enie modelu
wsprflpracy 7 jednostek samorz4du terytorialnego z organizacjami pozarz4d,owymi', nr
POKL.05.04.02-00-G52/13 wsp6lfinansowanego pyzez Unig Europejsk4 z Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki."

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym
(Dz.U. Nr 142 poz. 159I z 2001 roku zpo2niejszymi zmianami) zarzqdzam, co nastgpuje:

S 1. w zwi4zkuzrealizacjqprojektu,,DOBRE RZADZENIE. Wypracowanie i wdrozenie
modelu wsp6lpracy 7 jednostek samorz4du terytorialne go z organizacjami pozarz4dowymi" nr
POKL.05'04.02-00-G52|I3 wsp6lfinansowanego przez Uniq Europejsk4 z Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki." pruyjmujg
dokument ,,ZaloLenia. metody rnarzEdziawsp6lpracy JST i NGO w ramach Sochaczewskiego
Modelu Wsp6lpracy. Rekomendacj e wdrozeniowe."

$ 4. Sochaczewski Model wsp6lpracy JST z NGO ,,Zaloaenra, metody i naruEdzia
wsp6lpracy JST i NGO w ramach Sochaczewskiego Modelu Wsp6lpracy. Rekomendacje
wdroZeniowe." stanowi zaLqczntknr 1 do niniejszego zarzqdzenta

$ 5. Wykonanie niniejszego zan4dzenia powieruasig Burmistrzowi Miasta.

S 6. Zan7dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



Taloienia, metody i narzedzia wspolpracy JST
i NGo w ramach sochaczewskiego Modelu
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Geneza i zaro2enia sochaczewskiego Moderu wsporpracy
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cere' zakres podmiotowy i przedmiotowy Moderu wsp5rpracy
Material odnoszqcy sig do Modelu wspdlpracy w kontekscie Miasta sochaczew macharakter edukaryjno-planistylzny. Intencjq autordw dokumenarl.o porqczenie wnim dwdch funkcji: ptanowani'a dziatan*ou"*q*,u *",0[ri,uioru, edukacyjnych,
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Korzysci z wdro2enia Modefu i jego realizacji, jakie powinni odniesi same organizacjeoraz mieszkafictl, lokalny samolqo i inne noomioty dzialajqce na terenie Miasta
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dzialalnosi opierajq na energii spolecznej, nie inwestujqce w rozwdj insgrtucjonarny,ale skupiajqcy sis wyrqcznie ; 
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Hr"?H:J 
promocia przedsiqbiorczoSci sporecznej na terenie Miasta

Podmioty gospodarki spolecznej wskazane zostary w dokumentach Unii Europejskiejjako pomocne w osiqganiu leonego z cerSw 
, fnii Europejskiei, tj: spSjno6cigospodarczej i spolecinel' z tego powodu, takim procesom jak powstawaniepodmiot6w ekonomii spolecznej i przejmowanie pz fi w sfeaepubricznej i obszarach dotyczqcych sporeczno.ci rokawysoki priorytet.. Podkresra siq r6wnie 2, 2e ekonomia wq rangg i

efektywno6i z cerami spolecznymi przedsigbiorstw, dos ospodarczq
zagro2onych wykluczeniem spolecznym oraz malym i rokalnym spolecznor.f;: 
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wykluczeniem jest r6wnie istotna, jak zysk finansowy. Oplaca sig im inwestowa6 nie
tylko w infrastrukturq czy maszyny, ale przede wszystkim w ludzi. pay tym jest to
spos6b daiqcy trwale efekty: ludzie maiq pracg, czerpiq z niej dochody, mogq wigc
zaspokajai swoje potaeby na godziwym poziomie.

Dla wladz lokalnych najbardziej oczywistym pozytkiem z dzialalno6ci paedsigbiorstwa
spolecznego jest zmniejszenie bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Wigcej jednak -
dzialalno6i pzedsigbiorstw spolecznych jest ukierunkowana wprost na wspieranie i
rozwSj spoleczno6ci lokalnych i promowanie poczucia odpowierdzialno6ci spolecznej na
szczeblu lokalnym.

Z perspektywy mieszkafica przedsigbiorstwo spoleczne przynosi przede wszystkim
mozliwo6i zaspokojenia istotnych potrzeb danej spoleczno6ci, pomijanych przez
podmioty komercyjne lub publiczne. MogE to byi uslugi opiekuficze, prowadzenie
sklepdw z drugiej rgki i warsztat6w renowacji mebli, Swiadczenie uslug budowlanych i
transportowych, prowadzenie gospodarstw rol nych lub farm ekologicznych.

My5lqc o korzy6cia ch z dzialania firmy socjalnej nie nalezy zapgminai o zmianie postaw
i postrzegania os6b tradycyjnie odrzucanych czy lekcewazonych w spoleczno6ci.
Zdobycie pracy przez osobg niepelnosprawnq lub bezdomnq powinno zdecydowanie
poprawii jej wizerunek. Poprzez |'norzenie nowych miejsc pracy zmienia siq spos6b
postrzegania os6b marginalizowanych przezog6l spoleczefistwa.

Zasady wsp6lpracy - fundament sochaczewskiego Modelu wsp6tpracy

Dojrzala wsp6lpraca migdzy sektorem pozazqdowym a sannorzqdem terytorialnym
wymaga spelnienia szeregu warunk6w.

Musi ona opierai sig na wzajemnym zrozumieniu i chgci wsp6lpracy, ale takze na
okreslonym zbiorze zasad. Znaczna ich czgsi znajduje sig w Ustawie o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie. Pelniq one rolg ram prawnych dla wsp6lpracy,
w tym r6wniez dla Modelu Wsp6lpracy, okre6lajqc obowiqzki obu stron, zwlaszcza
samorzqd6w. Kilka kolejnych zasad wynika z powszechnie zrozumialych i
akceptowanych zasad wspdlzycia spolecznego. Spr.owadzajq sig one do dbalosci o
dobro wsp6lne lokalnej spoleczno6ci i o dobrostan jej mieszkafic6w, a zwlaszcza tych,
ktorzy majE trudno6ci w korzystaniu z rS2norodnych d6br publicznych (osoby
zagrozone lub wykluczone spolecznie).

Zasada pomocniczo6ci (subsydiarno6ci) oznacza, ze lokalne problemy powinny by6
rozwiqzywane u samego Ir5dla. Je6li sami obywatele majq potencjal do poradzenia
sobie z nimi, to lokalna wladza powinna pozostawii im wla$ciwe pole do dzialania.
Zasada suwerennoSci m6wi o tym, ze paftnerzy wspdlpracy zachowujq niezaleznog6



we wzajemnych relacjach. Przy czym zasada ta zapewnia obu partnerom prawo do
wzajemnej konstruktywnej wymiany opinii, w tym opinii krytycznych, do wlasnej
reprezentacji oraz do wzmacniania swoich struktur organizacyjnych dla wzbogacania
potencjalu efektywnego dziatania.

Zasada paftnerstwa zaklada wsp6ldzialanie suwerennych paftner6w na rzeczcel6w,
K6re sq kluczowe dla rozwoju lokalnej spoleczno6ci i dobrostanu obywateli. podejmujq
oni wsp6lne wysitki w pzekonaniu, ze dziqki lqczeniu zasob6w i kompetencji osiqgnq
lepsze rezultaty dla lokalnej spoleczno6ci.. Partnerstwo zaklada, ze wszystkie strony
wsp6lpracujq ze sobq w oparciu o zasady wsp5ludzialu, wsp6ldecydowania i
wsp6lodpowiedzialno6ci. Zasada jawnoSci zaldada, 2e partnelzy wsp6lpracy
wzajemnie udostqpniajq sobie pelnq i prawdziwq informacjg na temat obszar6w
swojego dzialania, kt6re sq istotne z punktu widzenia budowana wysokiej jako5ci
paftnerstwa. Informacja powinna bVt udostgpniana w adekwatnych formach
(mozliwosi dostqpu, odpowiednie formaty), powinna byi adekwatna pod wzglgdem
tre5ci (wazne elementy potrzebne dla odbiorcy, wysoki poziom klarowno$ci paekazu).

Zasada efektywno6ci wymaga od partner6w wsp6lpracy stalego podnoszenia
potencjalu do sprawnego realizowania zadaf'r publicznych. powinny byi one
wykonywane w oparciu o reguly gospodarno6ci (oszczqdniej), tworzenia maksymalnej
warto6ci za okre6lone naklady (value for money) i szanowania publicznych zasobdw,
Natomiast zasada uczciwej konkurencji zaldada, 2e wszystkie odpowiednio
pzygotowane podmioty majq szansq rywalizowai o mozliwo6i wykonywania zadafi
publicznych. W oparciu o zasady uczciwej konkurencji mozna znale2c najbardziej
efektywnego realizatora uslug publicznych czy zadania publicznego.

Efektywna wsp6lpraca w lokalnych spoleczno6ciach moze wspierai sig na jeszcze
dlu2szej li6cie bardziej szczegdlowych zasad. Warto wziqc r6wniez pod uwagq
wspomniane juz powyzej zasady: zasadq paficypacji i zasadg solidarno6ci. ponadto
istotna wydaje siq zasada standaryzacji fiako jednego z wa2nych element6w
zapewniania wysokiej jako6ci uslug Swiadczonych przez organizacje) i zasada
innowacyjno6ci fiako jednej z podstawowych kompetencji spolecznych jakimi cechujq
sig dzialania organizacji pozarzqdowych), czy zasada kontroli spolecznej.

Powyzsze zasady - zar6wno ustawowe, jak i fakultatywne - mogq i powinny byi
wykozystywane w r6znorodnych kontekstach, w kt6rych funkcjonujq lokalne
spoleczno6ci. Co najwazniejsze zal, zasady powyzsze powinny stanowi6 fundament
tnrualego systemu wsp6lpracy, kt6rego zarysy znajdujq sig w niniejszym Modelu
Wsp6lpracy, gdzie:

1) normy i procedury stojq na strazy praw i obowiqzk6w obywateli wobec wsp6lnoty i

wsp6lnoty - z jej insfftucjami - wobec obywateli, a



2) dzialania nakierowane na rzecz wsp5lnie okre5lonych cel6w realizowane
oparciu o zaufanie i wiarq w dobre intencje.

SEW

Plaszczyzny tworzqce Moder wsp6lpracy i kluczowe obszary dziarania

Wsp6lpraca JST i organizacji pozarzqdowych w zakresie tworzenia polityk publicznych
jest realizowana poprzez udzial organizacji pozazqdowych w twoaeniu plan6w,
programdw i strategii zaspokajania potrzeb i rozwiqzywania problem6w spolecznych.
wsp6lpraca paftner6w w realizacji tak zdefiniowanych cel6w odbywa sig w ramach 5
obszar6w:

1) wzajemnego informowania sig partner6w o planach, zamietzeniach i kierunkach
dziatah;
2) wsp6ltwoaenia strategii i program6w o charaKerze polityk publicznych;
3) konsultowania zalo2e6 projektdw i akt6w normatywnych;
4) tworzenia rozwiEzafi prawnych i instytucjonalnych;
5) uczestnictwa organizacji pozarzqdowych w ocenie oraz pomiarze efekt6w realizacji
polityk i program6w.

Rekomendowane narzqdzia i wzorce dzialania w tej plaszczy2nie wsp6lpracy to:

n Stosowanie kanal6w komunikacji gwarantujqcych potwierdzenie dotarcia i

otrzymania informacji zwrotnej - wymiana informacji powinna odbywai sig
ka nata mi preferowa nymi paez spoleczno6i loka I nq (baza ad res6w e-ma i lowych
oraz pocztowych - obie formy dystrybucji informacji stosowane sq r6wnolegle);

' System publikowania informacji waznych dla organizacji pozarzqdowych (strona
internetowa samorzqdu zawiera podstronq dotyczqcq organizacji
pozazqdowYCh, w tym miejsce na publikowanie informacji przezorganizacje);

' Spotkania informacyjne po6wigcone prezentacji plan6w i zamieze6 (co
najmniej jedno spotkanie rocznie wsp6lorganizowane przez samozqd i

o rg a n izacj e pozarzEdowe)

' Procedura zbierania informacji prezentujqcych opinie organizacji (okresowe
a n ki ety ba d aj qce potrze by o rg a n izacj i pozarzqdowych )o IdenMkacja problem5w i potrzeb lokalnych (samoaqd opracowuje wieloletnie
strategie i programy na podstawie danych statystycznych oraz badari
lokalnych), kt6re przedkladaiq siq na lokalne projekty dzialafi



Zadaniowe grupy robocze powolywane doraZnie do koordynacji dzialari w
zakresie realizacji polityk publicznych (istnieje procedura powolywania grup
roboczych, co najmniej jednej grupy rocznie)
Realizacja polityk publicznych opafta jest o partnerstwa (procedura tworzenia
paftnerstw lokalnych, problemowych, projektowych)
w dokumentach planistycznych, w tym w programie wsp6lpracy samoaqdu z
orga nizacj ami pozazqdowymi, uwzglgdn iono ilo6ciowe i jako6ciowe wska2ni ki
pomiaru efekVwno5ci realizacji polityk publicznych
Wska2niki pomiaru efektywnoSci realizacji polityk publicznych zapisane w
programie wsp6lpracy zostaly skonsultowane z organizacjami pozarzqdowymi
reprezentujqce poszczeg6lne obszary (branze)
informacja o zrealizowaniu programu wsp6lpracy za poprzedni rok znajduje sig
na stronie internetowej miasta.

Konsultacje spoleczne

w Polsce istnieje szereg uregulowafi dotyczqcych procesu konsultacji. Zalecenia
dotyczqce konsultacji znajdujq sig w licznych ustawach, rozpozqdzeniach i innych
pzepisach. Podstawq do przeprowadzania konsultacji na poziomie samozqdowym sE
w szczeg6lno5ci ustawy:

o ustawa z o samorzqdzie gminy
. ustawa o samorzEdzie powiatu
. ustawa o samorzqdzie wojew6dztwa
. ustawa o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

' ustawa. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko

o ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu pzestzennym
o ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
o ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
. ustawa o pomocy spolecznej

Zgodnie z ustawami samorzqdowymi jednostki samoaqdowe sE zobowiqzane
przeprowadzai konsultacje spoleczne w przypadkach okre6lonych w tych ustawach,
Ln. m,in tworzenia lqczenia, podziatu i ; noszenia gmin oraz ustalania ich granic;
nadawania gminie lub miejscowo6ci statusu miasta i ustalania jego granic; twozenia
jednostki pomocniczej (solectwa, osiedla); ustalania i zmiany nazwy gminy oraz
siedziby ich wladz; tworzenia, lqczenia, dzielenia i znoszenia powiatdw oraz ustalania
ich granic; ustalania izmienia nazw powiat6w oraz siedziby ich wladz. Konsultacje te
majq chara kter obligatoryjny.
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Podobnie Ustawa o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie, kt6ra w art. 5
wymienia po6r6d form wsp6lpracy administracji i organizacji pozazqdowych
konsultowanie z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art,
3 ust. 3 , a tak2e radami pozytku publicznego w przypadku icfr utworzenia, projekt6w
akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych
organizacji' Nowelizacja ustetwy z roku 2010 wprowadzila dodatkowo obowiqzek
konsultowania akt6w prawa miejscowego oraz programSw wsp6lpracy z organizacjami
pozarzqdowymi z radami dzialalno6ci pozytku publicznego Iub organizacjami
pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w aft. 3 ust. 3 ustawy. organy
uchwalodawcze jednostek samorzqdu terytorialnego zostaly zobligowane do
okre6lenia, w drodze uchwaly, szczeg6lowych zasad konsultacji tych dokument6w.

Kazda z ustaw samoaqdowych dopuszcza jednocze6nie mozliwo6i prowadzenia
konsultacji w ,,sprawach waznych dra gminy, powiatu, wojew6dztwa,,. Konsultacje
majq wtedy charakter nieobowiqzkowy, fakultatywny. To samorzqd decyduje o tym,
czy dana sprawa wymaga zasiggnigcia opinii mieszkaficdw czy nie. R6wniez Ustawa o
dzialalno5ci pozytku rekomenduje tworzenie rad dzialalnofci jako cial opiniodawczych
i konsultacyjnych.

Najpopularniejszym sposobem konsultowania planowanych zamieaefi, spraw jest
zaproszenie do skladania uwag i komentarzy za pomocE tradycyjnej poczty lub poczty
elektronicznej; zamieszczenie dokument6w na stronach internetowych wraz z
formularzem zglaszania wniosk6w; spotkania otwafte. w niewielu paypadkach stosuje
sig bardziej zaawansowane metody: wysluchania publiczne, konferencje, debaty. W
wyniku takich konsultacji albo nie otrzymuje sig zadnych uwag, albo sq to sporadyczne
wnioski i nie zawsze oczekiwanej jako6ci. Konsultacje nie spelniajq wfwczas swojej
roli, nie sq ani efektywne, ani nie przynoszEsatysfakcji zadnej ze stron.

Konieczne jest r6wniez silniejsze powiqzanie projektowania program6w strategicznych
i plan6w operacyjnych Miasta Sochaczew z konsultacjami spolecznymi. Dlatego tez
nalezy:

wlqczyc organizacje branzowe w tworzenie i konsultacje polityk publicznych.
SzczegSlnie waznym jest powiqzanie RDPP z tworzeniem i realizacjq program6w
i strategii, kt6re tworzone bgdq w najblizszym czasie"
w procedurach konsultacji spolecznych koniecznym jest uwzglgdnienie
organizacji pozarzqdowych na etapie tworzenia zatofuef-r do dokument6w.
koniecznym wydaje sig powiqzanie procesu tworzenia zalo2efi do programu
wsp6lpracy z analizq realizowanych polityk publicznych"
konieczne jest wdrozenie modelu konsultacji zakladajEcego konsultowanie
zalo2efi, rozwiqzal w celu zwiqkszenia faktycznego wplywu organizacji na
proponowane rozwiAza nia.
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Do rekomendowanych narzqdzi i mechanizmow w obszarze konsultacji spolecznych
nalezq nastgpujqce wzorce dzialania :

1' Konsultacje odbywajq siq w formach dostgpnych dla zainteresowanych i
dostosowanych do lokalnych zwyczaiow. Formy gwarantujq udzial i poczucie
sprawstwa, sensu aktywno6ci (procedura i standard konsultacji obejmuje min. 2formy,
np. konsultacje pisemne, wysluchanie publiczne, grupy fokusowe)

2' Procedura i standard konsultacji spolecznych obejmujil informowanie drogq
elektronicznq i tradycyjnq, mozliwo5i prezentacj i zr62nicowanych stanowisk,
upowszechnianie wynik6w konsultacji i opinii. Istnieje strona internetowa samorzqdu
po6wigcona konsultacjom spolecznym.

3' Kanaly komunikacji stosowane podczas procesu konsultacji spolecznych to glownie:. BIPI strona Utzgdu Miasta Sochaczew

' specjalna zakladka na www urzgdu po:iwiqcona konsultacjom spolecznym. tablica ogloszeri w urzqdzie, slup ogloszeniowy. informacje na klatkach schodowych, plakaty, ulotki
' ogloszenia w mediach (gazety codzienne, lokalne radio). poczta tradycyjna i mailowa

' informacje na spotkaniach, upowszechnianie poprzezsochaczewskq RDpp

4' wyniki konsultacji spolecznych sq publikowane na stronach internetowych Miasta,na poftalach internetowych dla organizacji pozarzqdowych oraz udostgpniane w
Urzgdzie Miasta' w prezentacji wynik6w uwzglgdnia sig uzasadnienie przyjgci a bqd2
odrzucenia uwag zglaszanych pzez urzgdnik6w (istnieje formulaa zglaszaniauwag w
ramach konsultacji).

5.
a

a

a

a

a

Konsultacje zorganizowa1 mozna dla
tworzone na poziomie samoaqdowym

ka2dej waznej dla spoleczno5ci sprawie, a
uregulowania nie powinny takiej mozliwo6ci

L2

Konsultacje realizowane zgodnie ze standardem dobrej praktyki powinny byc:
pzeprowadzane na wczesnym etapie prac nad danq kwestiq, po
zidentyfikowaniu problemu, ale przed podjqciem wiqzqcej decyzji o rozwiqzaniu
planowane w przemyslany spos6b (obowiqzkowy szczegdrowy plan Konsultacji
zatwierdzanY przez koordynatora konsultacji spolecznych w Urzgdzie Miasta),
czas trwania: 7-2L dni, rdzne formy prowadzenia konsultacji (w tym aktywnie
wlqczajqce docelowe grupy mieszkar{cdw)
obowiqzkowa szeroka akcja informacyjna (w tym: informacje o spotkan iach z
mieszkafcami podane minimum 7 dni pzed terminem spotkania),
raport z konsultacji na stronie internetowej Miasta (max, 60 dni po zakoriczeniu
konsultacji)



pomuai' Jednak aby od pomyslu mozliwe bylo przej5cie do dzialania, muszq istniei
odpowiednie przepisy umozliwiajqce mieszkaficom zgtaszanie wniosk6w o konsultacje
oraz tryb ich rozpatrywania. Procedury te powinnv bvt mozliwe do zrealizowania, nie
powinny zatem zawierad warunk6w nierealnych do spelnienia (np. zbyt duza liczba
mieszkafic6w, kt6ra musi popaei wniosek o uruchomienie konsultacji).

Nalezy da2vc do rozpoczynania konsultacji spolecznych na jak najwczesniejszym etapie
prac, nawet na etapie pomyslu, zidentyfikowania problemu, zamiaru wydania decyzji,
pzygotowania projektu jeszcze przed przygotowaniem jego zalo2eri. Jezeli decyzja, w
sprawie ktdrej toczq sig konsultacje zostala pnez organizatorow ju2 poOjgtu,'u-'ra,
proces ma sluzyi tylko uzyskaniu akceptacji uczestnik6w, to konsekwencje takiego
postgpowania mogq byd negatywne. Wszyscy uczestnicy wcze6n iej czy p62niej dolJq
do wniosku, ze ich udzial w procesie jest stratq czasu, efeK6w z konsultacji nie bgdzie,
a ostatecznie moze nastqpii utrata zaufania do organizatordw konsultacji,

Konsultacje nie powinny odbywa6 sig incydentalnie, ani paypadkowo, nie powinny
miei charakteru akcyjnego. optymalnym rozwiqzaniem jest uczynienie z konsultacji
stalego elementu zarzEdzania i podejmowania decyzji w waznych dla danej
spolecznosci sprawach. Dla zrealizowania tego zamiaru niezbgdne jest wydzielenie
osoby lub zespolu os6b, kt6re bqdq odpowiada ly za to zadanie. sprawdzonym
narzgdziem wspomagajEcym prowadzenie konsultacji jest platforma elektroniczna
dedykowana temu procesowi lub paynajmniej wydzielone miejsce w Biuletynie
Informacji Publicznej, gdzie zamieszczane bqdq podstawowe dokumenty m,in.
ogloszenia, informacje o spotkaniach, raporty z konsultacji.

Bez istnienia stalych mechanizm6w i budowania bazy wiedzy, kazde kolejne
konsultacje bgdq takim samym obciqzeniem dla organizatora jak te, ktore bylypzeprowadzane po raz pieruuszy.

Wsp6lpraca przy wdra2aniu polityk publicznych

Rekomendowane modelowe nazqdzia i wzorce dzialania w tym obszarze to m.in.:

1' stosowanie kanal6w komunikacji gwarantujqcych potwierdzenie dotarcia i
otrzymania informacji zwrotnej - wymiana informacji powinna odbywai siq kanalami
charakterystycznymi dla danej spoleczno6ci lokalnej (istnieje baza adresow e-mailowych oraz pocztowych, a obie formy dystrybucji informacji stosowane sEr6wnolegle)' strona internetowa samorzqdu odwolujqca siq do realizacji
poszczegSlnych polityk publicznych.
2' Srednio- i kr6tkookresowe plany realizacji polityk uwzglgdniajq organizacje
pozarzqdowe jako paftnera i realizatora polityk (uchwalanu ,q l.o.=ne i wieloletnie
prog ra my wspSrpracy sa mozqd u z orga n izacja mi pozarzqdovvym i)

13



3. Zadaniowe grupy robocze powolywane doraZnie do koordynacji dzialafi w zakresie

realizacji polityk publicznych (istnieje_procedura powolywania grup robocaTch, co

najmniej jednej grupy rocznie)

4. Stale zespoly doradczo-inicjatywne prowadzqce systematycznq analizq wybranego

obszaru (powolanie Rady Dzialalno6ci Pozytku Publicznego lub ciala o podobnym

charakteze)
5. Realizacja polityk publicznych oparta jest o paftnerstwa (procedura tworzenia

pa ft nerstw loka I nych, p roblemowych, projektowych)

6. Inicjatywa uchwalodawcza obywateli i organizacji pozarzqdowych w zakresie

realizacji polityk publicznych (istniejq zapisy w regulaminie samorzqdu wskazujqce

procedurq zgtaszania inicjatywy uchwalodawczej)

Miasto Sochaczew nie ma okre6lonej procedury diagnozowania problem6w

spotecznych. Badania prowadzone sq kazdorazowo w ramach przygotowywanych

projekt6w doku ment6w planistycznych.

W zakresie wymiany informacji koordynacjg dzialafi prowadzi Wydzial Kultury, kt6ry

tworzy np. kalendarz wydarzefi kulturalnych w Sochaczewie, Prowadzona jest rdwniez

teleadresowa baza organizacji pozarzqdowych. Wymiana infornnacji dotyczy jednak

bezpo6rednich dzialafi, kr6tkoterminowych. Nie ma natomiast informacji o kierunkach

rozwoju polityk lokalnych. W mie6cie powstala Rada Dzialalno6ci Pozytku Publicznego.

Reprezentanci organizacji pozarzqdowych (Sochaczewska Rada Dzialalno6ci Pozytku

Publicznego i Sochaczewska Rada Sportu) biorq udzial w tworzeniu dokument6w

strategicznych i innych. W zakresie tworzenia program6w branzowych organizacje

wlqczane sq w tworzenie projekt6w, Obecnie takie dzialania podejmowane sq pzede

wszystkim w zakresie tworzenia Programu Wsp6lpracy. Sam program wsp6lpracy jako

dokument planistyczny tworzony jest od zalohefi. Nie jest jednak powiqzany z innymi

strategiami i programami, co wskazyrrvaloby na realizacjg polityki publicznej w obszarze

wsp6lpracy z orga nizacjami pozarzqdowymi.

Procedura konsultacji opiera siq gl6wnie na konsultowaniu wla5ciwym, z pominiqciem

procesu przygotowawczego i etapu informacyjnego o przedmiocie konsultacji, poza

rocznym programem wsp6lpracy.

Sochaczewska Rada DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i Sochaczewska Rada

Sportu

Ostatnio zakofczona kadencja samorzqdu u swoich poczqtk6w zbiegla siq z
nowelizacjq ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz

uchwaleniem ustawy o sporcie (2010). Wiqzalo siq to z wprowadzeniem nowych

narzqdzi wspdlpracy z organizacjami pozarzqdowymi. MozliwoSci prawne skutkowaty

w Sochaczewie stworzeniem nowych zasad finansowania klub6w sportowych, co
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stanowi nowE jako6i dla tych jednostek. Jednocze6nie Miasto powolalo Sochaczewskq

Radq Sportu i Sochaczewskq Radq Dzialalno:5ci Pozytku Publicznego, K6re majq

doradza6 Burmistrzowi w zakresie wsp6lpracY z sektorem pozarzqdowym'

Sochaczewska Rada Dzialalno6ci Pozytku Publicznego zostala powolana do zycia w

listopadzie 2011 roku i dziala na podstawie uchwaly Rady Miasta Nr. XIII/108/11 ,,W

sprawie okre6lenia organizacji i trybu dziatania Sochaczewskiej Rady Dzialalno6ci

Pozytku Publicznego oraztrybu powotywania jej czlonk6w". Zasiada w niej 12 os6b:

tzy reprezentujqce Radq Miasta, trzy z Urzqdu Miejskiego, sze6i reprezentujqcych cale

Srodowisko NGO, kt6rych kadencja tnrya dwa lata,

Sochaczewska Rada Dzialalno6ci Pozytku Publicznego to cialo doradcze, konsultacyjne

i opiniodawcze, wspierajqce burmistrza w dzialaniach zmierzajqcych do jeszcze lepszej

wsp6lpracy ratusza z organizacjami pozarzqdowymi. Do jej zadafi nalezy te?

opiniowanie projekt6w uchwal Rady Miejskiej dotyczqcych bezpo6rednio ,,taeciego

sektora", wyrazanie opinii w sprawach dotyczqcych funkcjonowania organizacji

pozarzqdowych i udzielanie pomocy w przypadku spor6w pomiqdzy organami

administracji a NGO.

Sochaczewska Rada Sportu, sklada siq z os6b powolanych spo6r6d przedstawicieli

organizacji i instytucji realizujqcych zadania w zakresie kultury fvycznei wylonionych

spo6r6d kandydat6w zgloszonych przez organizacje pozarzqdowe. Sochaczewska Rada

Sportu jest organem inicjujEcym i opiniodawczym w sprawach dotyczqcych sportu w

Gminie Miasto Sochaczew. Do zadari Rady nalezy:

a

a

opiniowanie strategii rozwoju Miasta Sochaczew w zakresie kultury fizycznej,

opiniowanie projektu budzetu Miasta Sochaczew w czg6ci dotyczqcej kultury

fizycznej,

opiniowanie zasad wsp6tpracy ze stowarzyszeniami kultury fii1cznei, zwiqzkami

sportowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno6i w zakresie kultury

fizycznel,
opiniowanie wniosk6w stowarzyszeri kultury fizycznel o zwolnienie z oplat za

koaystanie i udostqpnienie obiekt6w sportowych nalezqcych do Gminy Miasto

Sochaczew
p ro pa gowa n i e p rzed si gwzi gi spo rtowo- re krea cyj nych,

opiniowanie program6w rozwoju bazy sportowej w Sochaczewie, w tym w
szczeg6lno6ci miejscowych plan6w zagospodarowania pzestrzennego w
zakresie dotyczqcym teren6w wykorzystywanych na cele kultury fizycznq,

opiniowanie akt6w prawa miejscowego w zakresie warunk6w i trybu

finansowania zadaf z zakresu spoftu.

O

a

Rekomenduje sig, upublicznianie na stronie internetowej Miasta uchwal Rady Miejskiej.
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Mocniejsze rekomendacje zmian powinny objq6 Sochaczewskq Radq Dzialalno6ci

Pozytku Publicznego w zwiqzku pojawiajqcymi sig zalozeniami standard6w dzialania

RDPP, opracowyl/vanymi w ramach kilku krajowych projeK6w'

Z pewno6ciq nalezy mocniej wlqczai Sochaczewskq Radq Dzialalno6ci Pozytku

Publicznego - oraz wsp6tpracujqce z niq grono organizacji pozazqdowych - do

diagnozowania lokalnych problem6w i potrzeb zar6wno w obszarze tworzenia polityk

publicznych jak i statej dzialalno6ci organizacji, kt6re r6wniez widzq tu pole do

naprawy. Wlqczenie czlonk6w Rady oraz innych NGO do wsp6ltworzenia polityk

publicznych zaowocuje poprawq konsultacji dokument6w strategicznych, realizacjq

poliiyk publicznych oraz ich ocenq i ewaluacjq, Wszystkie dokumenty tworzone z

mieszkaficami i dla mieszkaic6w, kt5rzy widzq swojq silg sprawczq, skutkuje wzrostem

zaangazowania organizacji pozarzqdowych w realizacjq plaszczyzny I, polepsza tez

wsp6lpracq w pozostalych plaszczyznach. To jest podstawa zadaniowa dla

Sochaczewskiej RDPP na kolejnq kadencjq,

Zgodnie z Ustawq o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie, podstawowE

funkcjq RDPP jest funkcja konsultacyjno-opiniodawcza, bgdqca elementem dialogu

spolecznego. Dla wyja6nienia, jakq rolq pelni tu dialog spoteczny nalezy skoaystai z

zapisu art. 20 Konstytucji RP. M6wi on wprost, 2e ,,... spoteczna gospodarka rynkowa

oparta na wolno6ci dzialalno6ci gospodarczej, wlasno6ci prywatnej oraz solidarno6ci,

dialogu i wsp6lpracy partner6w spolecznych stanowi podstawq ustroju gospodarczego

Rp", Mozna zatem Smialo stwierdzid, ze prowadzenie dialogu spotecznego nie jest -
jak to sig powszechnie uwaza - uprawnieniem wladz publicznych, ale jest wrgcz jednym

z jejnaczelnych i niezbywalnych obowiqzk6w.

Praktyka pokazuje, ze ta podstawowa funkcja kazdej Rady, jakq jest opiniowanie

projekt6w najwazniejszych z punktu widzenia polityki rozwoju III sektora

dokument6w, ma charakter wy:lqcznie reaktywnego zaangazowania Rady. Oznacza to,

ze o ile Rada sama nie inicjuje i/lub nie wsp6lpracuje w tworzeniu tych projekt6w

dokument6w, jej dalszy udzial w tym procesie jest najczq6ciej wt6rny i nieistotny.

Warto zatem w tym miejscu mocniej wykorzystai mechanizm konsultacji

wspoluczestniczqcych, kt6rych efektem bqdzie w6wczas dobrze przygotowany,

p1zemy6lany i prtldatny projekt waznego planu, strategii czy akty legislacyjnego.

Rekomendowane jest dla Rad pozytku w sferze opiniowania/konsultacji dzialanie

bardziej proaktywne. Rada powinna sama proponowai konkretne zapisy i projekty

dokument6w, a tak2e aktywnie wsp6luczestniczy6 - poyzez swoich przedstawicieli -
w pracach innych cial i organ6w tworzqcych politykg publicznq w obszarach -
branzowym czy horyzontalnym - funkcjonowania organizacji III sektora.

Paykladowe sfery wymagajqce proaktywnego Rady Po2ytku to:
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a

o

o

polityka branzowa w Mie6cie (np. pomoc w tworzeniu Rady ds. Seniorow,

Mtodziezowej Rady Miejskiej, Rady ds, Budzetu Obywatelskiego)

Roczny i Wieloletni Program Wspolpracy JSf
Sochaczewski Plan Rozwoju Ekonomii Spolecznej

Miejska Strategia Wspierania Rozwoju Organizacji Pozazqdowych i

Wolontariatu

Konieczne staje sig organizowanie czqstszych, systematycznych spotkafi - co najmniej

dwa w kwaftale - byi moze w formule pzeprowadzania niekt6rych sesji jako

otwartych, z wyprzedzajqcym zaproszeniem organizacji pozarzqdowych i innych

zainteresowanych Srodowisk. Sochaczewska RDPP powinna stai r6wniez za inicjatywq

wprowadzenia innowacyjnych instrument6w wspSlpracy i wzmacniania sektora

obywatelskiego, jakimi sq fundusze pozyczkowe, porqczeniowe i wklad6w wlasnych
(wprowadzanie w Polsce zar6wno przez duze jednostki miejskie, jak i niewielkie gminy

wiejskie), inicjatywa lokalna, czy centrum organizacji pozarzqdowych. Rada powinna

promowai w6r6d organizacji pozarzqdowych ofertq wsp6lnq, a w samorzqdzie -
umowy wieloletnie na priorytetowe zadania realizowane w przewidywalnym trybie,

najczq6ciej przez stalq grupq wyspecjalizowanych organizacji. Takie rozwiqzanie

gwarantuje przewidywalno6i dzialafi, lepsze planowanie i podejmowanie

strategicznych, dlugofalowych dzialan przez organizacje i Miasto. Ponadto umowy

wieloletnie nie tylko wzmacniajq dzialalno6i organizacji realizujqcych danq uslugq, ale

te|znaczqco wplywajq na lepsze zaspakajanie potrzeb mieszkafrc6w.

Istotnym zadaniem dla Sochaczewskiej Rady Dzialalno6ci Pozytku Publicznego powinno

byc upozqdkowanie dziatah zwiqzanych z budowaniem infrastruktury wsp6lpracy.

Dobrym poczqtkiem moze byC inicjowanie i wsp6ludzial w organizacji imprez

otwafich, w czasie kt6rych bgdq pokazywane i promowane dzialania poszczeg6lnych

organizacji pozarzqdowych, lider6w spolecznych, wolontariuszy. Bgdzie to doskonalq

zachqtq dla mieszkafic6w do wiqkszej aktywno6ci spolecznej, jak r6wniez do w{qczania

sig w diagnozowanie i konsultacje spoleczne. Budowanie infrastruktury wsp6lpracy

pomiqdzy samymi NGO pozwoli im zwiqkszyi swoje kompetencje, poznai inne

rozwiqzania, nawiqzywai lokalne partnerstwa przy realizacji r62nych dzialal,
wymieniai zasobami itd. Wzrost kontaK6w miqdzyludzkich to budowanie kapitalu

spolecznego, kt6re bqdzie owocowalo w dzialaniu w kolejnych latach.

PI-ASZCZYZNA II:
pozarzAdowymi w zakresie realizacji zadari publicznych

W tej plaszczy2nie wsp6lpraca samorzqduz organizacjami pozarzqdowymi realizowana
jest jako:
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a) wsp6lpraca finansowa przy realizacji zadafi publicznych,

b) wsp6lpraca pozafinansowa,

c) partnerstwo pzy realizacji zadafi publicznych.

Realizacja wsp6lpracy w tych 3 obszarach daje mo2liwo6i wykorzystania w pelni

potencjatu partner6w w realizacji zadafi publicznych. Nalezy jednak pamigtai, ze

wsp6lpraca ta musi by6 oparta na podstawowych zasadach, kt6rych zrozumienie przy

realizacji wsp6lpracy w tej ptraszczy2nie jest kluczowe dla osiqgnigcia zakladanego celu,

kt6rym jest realizacja zadafi publicznych w najbardziej skuteczny i efektywny
sposdb.

Finansowe formy wspolpracy Miasta Sochaczew z organizacjami
pozarzqdowymi

W mie6cie Sochaczew w ciqgu roku oglaszany jest jeden konkurs ofert, kt6ry w 20t4
r. liczyt 435 tys. zl dla organizacji sportowych oraz 382 tys, zl dla pozostalych branz.

W 2012 r. sytuacja wyglqdala podobnie, w tym roku bowiem na dotacje dla organizacji

pozasportowych przeznaczono 420 tys. zl, na sport i rekreacjg kolejne 400 tys.

(wdwczas w otwartym konkursie ofert do kwoty 421.000 zl wplynqly 63 oferty realizacji

zadari, zlozone przez kluby sportowe, UKS-y, stowarzyszenia, harcezy i Swietlice

socjoterapeutyczne. ledna oferta nie spelniala wymog6w merytorycznych, a z
pozostalych 62 ofert a2 60 zyskalo dofinansowanie).

Powyzsze informacje wskazujq na istnienie stabilnej, bazy flnansowej w obszarze

realizacji zadari publicznych przez organizacje pozarzqdowe. Wydaje siq te2,2e Miasto

Sochaczew nie wykorzystuje innych mozliwo6ci i tryb6w finansowania pay zlecaniu

zadah publicznych, takich jak:

- Srodkiz promocjizprzeznaczeniem na sport (mogq aktywnie wspierai rozw6j sportu
kwalifikowanego i p6lprofesjonalnego, skutecznie uwalniajEc spore Srodki z trybu
konkursowego, K6re mogq by( przeznaczone na rozw6j sportu masowego, sekcji

sportowychraz lokalnej turystyki, rekreacji i rozwijania hobby);
- zlecanie zadafi w trybie zam6wiefi publicznych (pozwala na ekonomiczne

wzmocnienie organizaQi,lqczqc sig z pewnym zyskiem, kt6ry moze by( przeznaczony

na rozw6j organizacji lub tezauryzacjg Srodk6w), kt6ry to tryb moze byi efektywniej
wykorzystany w polqczeniu z zastosowaniem rekomendowanych przez Uzqd
Zam6wief Publicznych - klauzul spolecznych, dajqcych wzglqdne preferencje
podmiotom zatrudniajEcym osoby zagrohone wykluczeniem spolecznym (w tym
sp6ldzielniom socjalnym czy organizacjom pozarzqdowym);
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- oglaszanie konkursu na wkfad wlasny do projekt6w finansowanych ze Srodk6w

pozamiejskich, co skutecznie zachqca lokalne organizacje do siqgania po fundusze

zewngtzne (lqczna wysoko5i Srodk6w na wklad wlasny moze wynosii 15-20 tys. zl

rocznie, co pozwoli wnie6i do Miasta kapitai o min. wysoko6ci 200 tys. zt (w praktyce

powinien byi on podwojony, je6li wymagany przez donator6w poziom Srodk6w

wlasnych moze by6 uzupelniony przez pracq wolontariuszyl czlonk6w organizacji).

Zdecydowanie zbyt mato organizacji pozarzqdowych dzialajqcych w Sochaczewie
pozyskuje Srodki spoza budzetu miasta na realizacjg dzialari na rzecz mieszkaric6w

Sochaczewa. Jednq z gl6wnych barier w dostqpie do 2rddet pozamiejskich jest wym6g
posiadania (zadeklarowania) Srodk6w bqdqcych wkladem wlasnym wnioskodawcy do

Srodk6w dotacyjnych (konkursowych). Rozwiqzaniem tego problemu moze byi
przeznaczenie w konkursie ofert Srodk6w na wklady wlasne organizacji pozyskujqcych

Srodki zewnqtrzne. Wiele samozqd6w w ten spos6b wspiera organizacje dzialajqce na

ich terenie. Zwykle wklad wlasny to 10 Vo warto6ci zadania, Wobec tego pzeznaczenie
jakiejkolwiek na sfinansowanie wklad6w wlasnych moze skutkowai pozyskaniem ze

Srodk6w zewngtrznych dotacji dziesiqciokrotnie wiqkszej.

Wsp6lpraca przy realizacji zadaf publicznych odbywa siq w oparciu o roczny program

wsp6lpracy oraz formy wsp6lpracy finansowej (gl6wnie konkursy) oraz niefinansowej.

Obecnie realizowane zadania publiczne przekazywane sE organizacjom pozarzqdowym

w oparciu o roczne umowy. Powierzenie w oparciu o wieloletnie umowy jeszcze nie
jest realizowane. Zadania prowadzone sq najczq5ciej w oparciu o oddolne pomysly i

modele, rzadziej o standard ustawowy (pomoc spoleczna).

W zakresie realizowanych zadari publicznych nadal palqcym problemem jest jako6i
pzedstawianych ofert i realno6i projekt6w. W niewystarczajqcym stopniu prowadzi sig
programy edukacyjne w zakresie przygotowania ofert - r6wniez we wsp6lpracy z

wydzialami - co powoduje, ze jako5(. zglaszanych ofert nie jest najwyzsza i ma

charakter powt6rzeniowy. Na poziomie przeprowadzania konkurs6w oraz realizacji

wqtpliwo6ci budzi to, ze nie sq publikowane informacje o najczgstszych blgdach oraz

kafi ocen. Material ten jest dostgpny dopiero na wniosek organizacji zainteresowanej.

Rekomendacje:

1. Koniecznym jest podniesienie jako6ci przygotowanych ofert i rozliczen, np.
poprzez wsp6lne szkolenia dla organizagi pozarzqdowych i pzedstawicieli kluczowych

dla wsp6lpracy wydzial6w. Koniecznym jest r6wniez wzmocnienie organizacji na etapie
rozliczania zadah publicznych , gdzie r6wniez jako6i rozliczef pozostawia wiele do
zyczenia"
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2. Do rozstrzygnigcia pozostaje kwestia konkurs6w organizacji, wynik6w,

informowania, W toku prac nad Modelem Wsp6lpracy ten obszar wymaga

dookre6lenia.

3, Na poziomie realizacji uslug zgodnie z przedstawionymi rekomendacjami konieczne

jest dalsze wsparcie merytoryczne przy przygotowaniu i rozliczaniu ofed na realizacjq

zadafi publicznych.

4. Modelowe wzorce postqpowania oraz narzqdzia do zastosowania w tej plaszczy2nie:

o !! przypadku zakupu uslug od organizacji pozarzqdowych nastqpuje por6wnanie

cen na rynku pay wyborze oferenta przy kwotach ponizej 14 tys. euro,

stosowanie zasad zam. publicznych, w tym zasady konkurencyjno6ci, stosowane

sq r6wniez klauzule spoleczne
. Skladanie i rozpatrywanie wniosk6w o realizacjg zadania publicznego, z

pominiqciem otwartego konkursu ofeft (art. 19a UDPPW).

. Stosowanie regrantingu zgodnie z arI. 16 ust. 7 ustawy o dzialalno6ci pozytku

publicznego (w6wczas Program Wsp6tpracy okre5la, K6re z zadafi mogq byd

realizowane w trybie aft. 16 ust. 7)
. Program wsp6lpracy wskazuje, kt6re z zadan publicznych szczeg6lnie powinny

by6 realizowane w ramach ofert wsp6lnych, ze wzglqdu na efek$wne

wykorzystanie potencjalu loka I nego
. Istnieje system monitoringu i oceny realizacji zleconego zadania publicznego w

samorzqdzie (paeprowadzenie badari ewaluacyjnych wybranych losowo zadafi

publicznych)
. Jawne procedury naboru i wyboru ofeft na zadania publiczne (informacja na

stronie www/BlP/tablica z wynikami wraz z informacjq, jakie zadanie otrzymalo

doflnansowanie)

Warto te2 rozwa2yl, doprecyzowanie zapisu wskazujqcego spos6b wylaniania

paedstawicieli organizacji pozarzqdowych do komisji konkursowych. Dotychczas

spos6b wylaniania nie jest okre6lony w Programie WspSlpracy, co moze budzid

uzasadnione wqtpliwo6ci.

Zgodnie z czgsto spotykanq dobrq praktykq przedstawiciele organizacji mogliby zostai

wytonieni w drodze otwartego naboru ogloszonego przez burmistrza.

Wsp6lpraca pozafinansowa przy realizacji zada6 publicznych

Zgodnie z zapisami programu wsp6lpracy, wsp6lpraca niefinansowa stanowi istotny

element wsp6tdzialania Miasta Sochaczew z organizacjami pozaaqdowymi. Jednq z
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rozwijajEcych siq form jest Sochaczewska Rada Dzialalno6ci Pozytku Publicznego, kt6ra
moglaby byi wykozystana do budowy jeszcze bardziej efektywnej wsp6lpracy

merytorycznej pomigdzy v,tydzialami Urzgdu Miasta a poszczeg6lnymi branzami sektora
pozazqdowego. Wyjqtkiem jest tutaj grupa organizacji sportowych, ze wzglgdu na

dziatajqcq na poziomie miasta Sochaczewskq Radg Sportu. Sr:odowisko to wypracowalo
specjalny program flnansowania sportu i rekreacji, przyjqty przez Radg Miasta w formie
aktu prawa miejscowego (26.07.20 1 1),

W obszarze promocji miasta warto wprowadzii r6wniez jasne zasady dotyczqce

organizacji wsp6lnych imprez, z udzialem Miasta i sektora pozarzqdowego. Obecnie
pojawiajq siq wqtpliwo6ci, co i na jakich zasadach moze byi realizowane w tym
obszarze zudzialem organizacji pozarzqdowych. Brak informacji i nakre6lonych Sciezek

postgpowania szczegdlnie dotyka organizacji mlodych, mniej do6wiadczonych we

wsp6lpracy z samorzqdem w oparciu o dotychczas nieformalizowane zasady.

Koniecznym wydaje siq spisanie mozliwych form wsp6lpracy nieflnansowej w
odniesieniu do poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych. Obecnie kazda jednostka

prowadzi wlasnq politykq, kt6re nie sq do korica znane organizacjom z innych branz.

W zakresie wsp6tpracy pozafinansowej obserwuje siq w Mie6cie Sochaczew

zdecydowanq tendencjg wzrostowq. W sumie na sport, kulturg i inne zadania

wykonywane przez okolo 70 zarejestrowanych w mie6cie stowazyszeri miasto wyda w
2014 roku ponad 1,1 mln zlotych. Na tq kwotg skladajq sig dotacje (820 tys. zl), koszty

nieodplatnego korzystania z miejskich obiekt6w (ok. 250 tys. zl) oraz stypendia (98

tys, z+). Nie da siq policzyi wsparcia, jakiego ka2dego niemal dnia udziela

stowarzyszeniom Centrum Kultury i Sportu. To wsparcie sprzgtowe/ organizacyjne
czqsto tez ludzkie udzielane nie tylko przez Centrum, ale tez przez podlegle miastu
jednostki - choiby MOK, MOSIR, ZGK, czy ZKM.

Polityka lokalowa Miasta Sochaczew

Obecnie Miasto Sochaczew bezplatnie uztlcza 5 organizacjom pomieszczenia w
Kramnicach Miejskich oraz dodatkowo cztery Swietlice prowadzone przez NGO r6wniez

bezptatnie korzystajq z miejskich lokali.

Ponadto wolne pomieszczenia - sala konferencyjna, patio i jeden pok5j, uzyczane sE

organizacjE pozarzEdowym, po uprzedniej rezerwacji na potrzeby spotkafi, szkole6,
imprez okoliczno6ciowych i wystaw.

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa Lokalna jest formq wsp6lpracy mieszkaric6w z przedstawicielami wladz
samorzqdu terytorialnego. Jest zarazem dla samorzqdu jednq z form realizacji zadafi
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szkafcy, ktortl uwazajq, ze konieczna jest
ogq wystqpii w tej kwestii z pisemnym

wniodkiem do Burmistrza Miasta Sochaczew, a ten ocenia zasadno6i propozycji i

decyduje o jej podjqciu bqd2 nie. Sam wniosek moze dotyczy6 wielu sfer zadafi
publi(znych - budowy czy remontu dr6g, sieci kanalizacyjnej lub wodociqgowej, ale

tez d[ialalno6ci charytatywnej, kulturalnej czy edukacyjnej; Inicjatorami mogq byi
miesZkaicy (pojedyncze osoby lub nieformalna grupa),bqd2wystgpujqca w ich imieniu
orgariizacja pozarzqdowa. Najwazniejszym jednak elementem tego narzgdzia jest to,
2e W ramach inicjatywy lokalnej, mieszkaricy oprdcz pomyslu na konkretne
przedsiqwzigcie, deklarujq wsp6ludzial w jego realizacji. Moze on polegai na

Swiadczeniu pracy spotecznej, na Swiadczeniach pienigznych lub rzeczowych.

Na aecz wsp6lnej realizacji zadania publicznego zawierana jest pisemna umowa, kt6rej
sygndtariuszami z jednej strony sq lokalne wladze, z drugiej za1 - poszczeg6lni

mies4kaficy, z;uwo zainteresowani wsp6lnym rozwiqzaniem jakiej6 waznej dla nich
kwestii czy problemu. DzialajEc w ramach inicjatywy lokalnej mieszkaficy bqdq musieli
wykaZai sig zar6wno inwencjq w znajdywaniu rozwiqzan dla zauwazonych przez nich
problEm6w, jak i odpowiedzialno6ciq i wytrwalo6ciq w konkretnej pracy, w
uczeqtniczeniu w calym pzedsigwzigciu, od poczqtku do konca.

Dla jQdnostki samorzqdu terytorialnego ekonomiczne korzysci ze stosowania inicjatywy
lokalhej sq przekonujqcym argumentem przemawiajqcym za jej wdrozeniem, wafto tez
pamifttad o wptywie tego narzqdzia na rozw6j r6znych zorganizowanych form

lna moze slu2yc jako mechanizm realizacji
q sig podmioty nieposiadajqce osobowo6ci

ai dotacji w drodze konkursu. MogE to byi
samopomocowe. inicjatywa lokalna twozy

oraz nadania podstawy prawnej do
Dzigki temu r6wniez sami obywatele bgdq

Smielej podejmowai sig rSznych ,,lekkich" form wsp6lpracy miqdzy sobq, wiedzq

bowiBm, 2ezawszejest pewna mozliwo6i wsparcia ich starafi ze strony Uaqdu Miasta.

Rekdmendacje:

lym, opisanym w procedurach sposobem

o z wieloletnich planr5w lub strategii Miasta

iedza o inicjatywnie lokalnej, jako sposobie realizacji zadah publicznych we
y z mieszkancami, powinna byc powszechna w6r6d radnych oraz

ik6w jednostek miejskich (miejski o6rodek pomocy spolecznej, dom kulturypr

itd.) a tak2e przedstawicieli jednostek pomocniczych (np. rady osiedli);
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- wiedza o inicjatywie lokalnej powinna byi upowszechniana w6r6d przedstawicieli
partner6w i waznych aktordw spoleczno5ci (np. stowarzyszenia, fundacje, parafie,
loka I ni pzedsigbiorcy) ;

- nadrzgdnq zasadq winno byi wykorzystanie energii mieszkaric6w (paejawiajqcej
osobu ich realizacji oraz chgci wniesienia
racy),

Inicjatywa lokalna zgodnie z ustawq to forma realizacji zadafi publicznych jednostki
samorzqdu terytorialnego z udzialem mieszkafic6w jako wspdlrealizator6w. Zadania
publicpne wskazane w art. 19b ust.1 sq zadaniami, kt6re samorzqd danego szczebla
realizqje lub realizowai powinien. Oznacza to, ze Srodki na realizacjq danego zadania
sq lub powinny byd w budzecie jednostki samorzqdu teffiorialnego. Obecnie praktyka
realizqcji inicjatywy lokalnej wskazuje na dwa podej6cia samozqddw do jej
finansbwania.

PierwEze podej6cie to wydzielenie puli Srodk6w z budzetu samorzqdu i dedykowanie
ich nei wsp6lfinansowanie zada(t w ramach inicjatywy lokalnej, najczgSciej w postaci
rezenfy celowej. Srodki te rozwiqzywane sE przez organ wykonawczy - Burmistrza
Miastq Sochaczew - kazdorazowo na wniosek wla6ciwej kom6rki/jednostki
organizacyjnej, ktdra zdecyduje sig na wspdlrealizacjg zadania w ramach inicjatywy
lokalnpj. Rezerwa celowa jako 2r5dlo finansowania wkladu wlasnego samorzEdu do

ramach inicjatywy lokalnej zapewnia
aniu przedsigwziqi zglaszanych pzez

lokalna realizowana jest na wniosek
nacza, ze mieszkaricy mogq w kazdej chwili
nia wigc elastycznoSd samorzqdu i jego

Drugig podej6cie to wlqczenie przedsigwzigi zwiqzanych z realizacjq inicjatywy lokalnej
w budzet i zadania komorek i jednostek organizacyjnych Miasta jako formy realizacji
zadania publicznego prowadzonego przez JST. Realizacja tego podejScia wymaga
jednaf odpowiedniego przygotowania siq samorzqdu do wdrazania p;.7edsigwzigi
wsp6lnie z mieszkaricami. Budzet samorzqdu i jego komdrek/jednostek
organizacyjnych planowany jest w roku poprzedzajEcym rok realizacji. Dlatego
wlqczQnie inicjatywy lokalnej jako narzgdzia realizacji zadania publicznego wymaga
odpovViedniego przygotowa nia.

Obecna praktyka samorzqd6w wskazuje na dwa najpopularniejsze sposoby
zabezpieczenia Srodk5w. Pierwszq, najczq6ciej spotykanq forma wdrazania teqo
podejfcia jest zapraszanie grup mieszkaric6w do zgtraszania swoich pomysl6w na
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realizacjq inicjatywy lokalnej w okresie planowania budzetu na rok kolejny. Przyjmujqc,

2e zalo2enia do budzet6w jednostki organizacyjne przygotowujq okresie sierpieri -
wrzesiefi, wydaje sig, ze najbardziej celowym bytoby zachgcanie mieszkaric6w do
zglaszania wniosk6w w okresie poprzedzajqcym ten czas (czerwiec-lipiec), Przyjqcie i

rozstrzygniqcie wniosk6w oraz wpisanie inicjatywy do budzetu wla6ciwej

kom6rki/jednostki organizacyjne zapewnia mozliwo6i finansowania zadania w roku
kolejnym, Podej6cie to warto stosowai przede wszystkim do pzedsiqwziqi, kt6re w
Swiadomo6ci mieszkafic6w sE postrzegane jako dlugofalowe (np. inwestycje w
tworzenia drogi lokalnej czy remontu Swietlicy) lub tez przedslgwziqcia, kt6re majq
Sci6le okre:ilony termin w roku kolejnym.

Drugie rozwiqzanie, to zalozenie w budzecie jednostek miejskich, ze niekt6re zadania
bqdq mogly by( realizowane wsp6lnie z mieszkaficami, w tym mogE byi przez nich

wsp6lfinansowane (realizujqc inicjatywq lokalnq mieszkafcy majq obowiqzek
wniesienia wkladu wlasnego w postaci pracy spolecznej, wkladu finansowego lub
rzeczowego). Schemat realizacji jest podobny jak to ma miejsce przy rezerwie celowej,
z tym ze w tym przypadku Srodki sq juz w budzecie kom6rkifiednostki organizacyjnej.
Podej6cie takie skierowane jest gl6wnie do tych kom6rek/jednostek, ktdre ze wzglqdu
na swoje zadania zakladajq Scislq wsp6lpracq z mieszkaricami np. dom kultury,
biblioteka, szkola czy jednostki pomocnicze samoaqdu (np. osiedla).

Sochaczewski Bud2et Obywatelski

Inicjatywq, Wril razem nie uregulowanq prawnie na poziomie krajowytn, a w zwiqzku

z tym mozliwq do prawie dowolnego uksztattowania przez Miasto, bylo zainicjowanie i

wprowadzenie budzetu paficypacyjnego pod nazwE Sochaczewski Budzet
Obywatelski, Jest to forma niejako lqczqca inicjatywg lokalnq i konsultacje spoleczne,
kt6ra staje siq w calej Polsce sposobem edukacji i aktywizowania mieszkafic6w i

o rga n i za cj i pozarzqdowych .

Budzet patycypacyjny jest procesem podejmowania decyzji, poprzez kt6ry mieszkaficy
-indywidualnie bqdZ za po6rednictwem organizacji spolecznych - dyskutujq i negocjujq
nad dystrybucjq pewnej czg6ci budzetu miasta. Odbywa sig to poprzez uczestnictwo w
serii zaplanowanych, corocznych zebrari z przedstawicielami wladz miasta.. Metoda ta
pozwala obywatelom odgrywad bezpo6redniq rolg w decydowaniu na co i gdzie Srodki
finansowe powinny byi wydawane.

Idea budzetu partrycypacyjnego - wymy6lona i zastosowana w brazylijskim mie6cie
Potto Alegre w 1989 - polega na zaangazowaniu w sprawy publiczne tych os6b i grup,
kt6re zazwyczaj sq wykluczone z 2ycia publicznego (mniejszo6ci etniczne, osoby
ubogie, mlodzieZ, osoby starsze, mieszkaricy zaniedbanych dzielnic czy osiedli).
Metoda ta zar6wno zwiqksza zaangazowanie mieszkafcdw, jak i pozwala na bardziej
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efektywne wydatkowanie funduszyefeKt)4wne wydatkowanie funduszy publicznych. Sprzyja zwigkszeniu spdjno6ci i

integracji lokalnej spoleczno6ci. Charakteryzuje sig tym, ze jego wdrazanie wnosi w
zycie wiele pozytywnych zmian. Do najwazniejszych mozemy zalicztl1: zwigkszenie

przez urzgdnik6w publicznych pienigdzy
ystania, wzrost partycypacji spolecznej
w6j miasta.

W tyrn kontek6cie wprowadzenie budzetu partycypacyjnego w Sochaczewie jest godne
pochvyaty. Zgodnie z podstawowym zamyslem przy6wiecajqcym budzetowi
obywqtelskiemu czqs( miejskiego budzetu zostaje wydzielona po to, aby mieszkaricy
wskazali potrzeby im bliskie, w ich sqsiedztwie, razem ze wsp6lmieszkaficami. Projekty
realizgwanepoprzez budzet patycypacyjny powinni sluzyd przede wszystkim poprawie
jako6gi zycia w lokalnych 6rodowiskach, a poprawa ta powinna nastgpowai w wyniku
dofinqnsowania calego spektrum lokalnych innowacji - silowni pod Eolym niebem,
domkbw dla ptakdw idla pszcz6l, nietypowych zajqc (fltness, sport) dla nietypowych
grup (osoby starsze, niepelnosprawni), niewielkich projekt6w spoleczn'ych,

W 2014 r. mieszkafcy Sochaczewa glosowali w II juz edycji sochaczewskiego budzetu
patyqypacyjnego, Wyniki glosowania budzily wiele emocji, dlatego w przypadku
nastqpnej edycji nalezy pochylid sig nad opracowaniem nowych zasad SBO. Konieczne
jest zppewnienie nie tylko promocji SBO, ale paede wszystkim edukacji w zakresie
sposobu tworzenia projekt6w, pomocy w zakresie wyceny projektowanych
przed gi gwziqQ mo2liwo6ci forma I nych rea I izacj i p roponowa nych i nwestycji.

Wnioski w formule paftnerstwa projektowego

Model wsp6lpracy przewiduje mozliwo66 wsp6lpracy pr / realizacji zadafi publicznych
w fo1'mule partnerstwa projektowego. W zakresie partnerstwa nie realizowano
dotychczas projekt6w z udzialem NGO jako lidera i samorzqdem jako paftnerem np. w
ramach FIO. Nie ma rSwniez opisanej procedury zawiqz'pania partnerstw w mie$cie.
Koniecznym jest wypracowanie w Urzqdzie formuly tworzenia, koordynowania
projektow pa ft ners kich z udzi alem o rga n izacji pozarzqdowych.

Wsp(lpraca samorzqdu miasta Sochaczew z organizacjami pozazqdowymi w zakresie
wsp6ftworzenia polityk publicznych oraz realizacji zadah publicznych wymaga r6wniez

nej aktywno6ci, utatwiajqcych mieszkaficom
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organizowanie siq, wyrazanie swojej opinii, podejmowanie sig realizacji zadafi i uslug
publicznych oraz uczestnictwo w zarzEdzaniu rozwojem lokalnym. Proponowanym

nazqpziem, kt6re kompleksowo moze zadbac - w imieniu miasta - o stopniowe
pojavrlianie siq czynnik6w wzmacniajqcych spolecznq aktywno66 i profesjonalizm

orga izacji pozarzqdowych, jest utworzen ie lo ka I nej orga nizacj i wspa rci a.

sektor w toku swojego rozwoju wyodrgbnil pewnq grupq organizacji, kt6rych
jest stymulowanie, wspieranie i uczestnictwo w inicjatywach
ych na rzecz rozwiqzywania wsp6lnych problemdw organizacji

pozanzqdowych. To tzw. organizacje wspierajqce, zwane organizacjami
infrajtrukturalnymi, kt6re pomagajq organizacjom pozarzqdowym w taech
podstawowych obszarach: 1) dostarczajq informacji o uregulowaniach prawnych,

2r6dlach finansowania krajowych i zagranicznych, dostqpnych szkoleniach itrenerach,
a tak2e dostarczajq podstawowe informacje o seKoze; 2) organizujq i informujq o

szkoleniach z zakresu zarzqdzania organizacjq pozarzEdowq (budowanie zespolu,
plandwanie program6w, wsp6lpraca z administracjq publicznq i organizacjami biznesu,
zdobjrwanie Srodk6w na dzialalno6i, wspdlpraca z wolontarluszami, monitoring i

ewalilacja); 3) prowadzq konsultacje i udzielajq porady z zakresu budowania strategii
orga4izacji w jednym lub kilku obszarach dzialania organizacji.

urystyki i Organizacji Pozarzqdowych

nizacyjnq, kt6ra w zakresie swoich zadafl
rea

1)

za d a nia z za kresu z organizacja m i pozarzqdowymi :

zenie spraw wynikajqcych z ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego i

c)p

woloftariaeie, w tym:
a) nie konkursu ofeft na realizacjg zadaf wlasnych gminy przez

organizacje pozarzqdowe,

z komisjq konkursowq,

otowanie porozumieri na realizacjg zadafi przez organizacje wylonione w
d konkursu ofeft.
2) prowadzenie kontroli i oceny realizacji zleconych zadafi organizacjom

3) wspieranie i aktywizowanie lokalnych organizacji pozarzqdowych i obywatelskich
grup inicjatywnych dziatajqcych na rzecz mieszkafc6w Miasta Sochaczewa poprzez

6wiadczenie nastgpujqcych uslug :

a) udostgpnianie pomieszczefi na spotkania w ramach dzialalnoSci inicjatywnej,
statqtowej, na akcje spoleczne, szkolenia , imprezy okoliczno6ciowe itd.,
b) pttowadzenie bazy danych o organizacjach pozarzqdowych dzialaiqcych na terenie
Miasta Sochaczew

c) prowadzenie skrzynek kontaktowych, skrytek na dokumenty i udostgpnianie adresu
Centrum do korespondencji - na podstawie zawartej umowy uzyczenia,
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pozarzEdowego,
publikacji, prasy i materiatow zwiqzanych z dzialalno:5ciq sektora

e) umozliwianie korzystania z Internetu,
anie sprzgtu technicznego (komputera, drukarki, kserokopiarki, sprzgtu

d)

h)p

f) ud

multi Inego itp.),
ctwo, organizacjq szkolefi, warsztat6w itp.,

rcjg dzialalnosci grup inicjatywnych, organizacj i pozarzqdowych i wolontariatu,
dzenie dzialah integrujqcych Srodowisko pozarzqdowe,

organizacyjnq i merytorycznq organ6w doradczych Burmistrza Miastaw tym sochaczewskiej Rady Dzialalnosci pozytku publicznego 
i

Soc ej Rady Sportu,

7.

formy wsp6lpracy Gminy Miasto sochaczew z sektorem pozarzqdowym.
ikowanie danych nalezqcych do zadari kom6rki z zakresu informacji publicznej

k)i

w Biu nie Informacji publicznej.

Pelndmocnik Burmistrza ds. wsp6rpracy z organizacjami

ocnika ds. Wsp6lpracy z Organizacjami

Slonych zarzqdzeniem Burmistaa miasta

rakterze pozafinansowym z organizacjami

adE Dzialalnosci pozytku publicznego 
i

SOchaczew W zakresie \^rqnrilnr:.., -
organizacjami pozarzqdowymi 

sochaczew w zakresie wsp6lprary z

prowadzen ie spraw zwiqzany ch z ujed nol ica n iem procedur obowiqzuiqcych
w poszczeg6lnych kom6rkach organizacyjnych Urzgdu Miasta w zakresie
wsp6lpracY z organizacjami pozarzEdowymi, w szczeg6lno6ci w zakresie
udzielania dotacji,
koordynowanie dziarafi kom6rek organizacyjnych Urzgdu Miasta w zakresie
wsp6lprac y z organizacjam i porurrqAowym i,
paygotowywanie projekt6w rocznych program6w wspolprary Miasta
Sochaczew z organizacja m i pozarzqdowym i,
wsp6Nfworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarzqdowych,
prowadze n i e i nternetowej bazy ad resowej orga n izacj i pozarzqdowych,
monitorowanie zmian akt6w prawnych dotyczqcych wsp6rpracy z
organizacjami pozarzqdowymi oraz umieszczanie ich na stronie internetowej
Miasta,

(
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reprezentowanie Burmistrza Miasta Sochaczew na konferencjach i

spotka n i ac h d otyczqcych p ro b I em atyki se kto ra pozarzqdoweg o,
organizowanie spotkafi z organizacjami pozarzqdowymi,
paedstawianie Burmistrzowi corocznych sprawozdafi z dzialalno6ci
Pelnomocnika oraz wniosk6w ze wsp6lpracy Urzgdu Miasta z organizacjami
pozazqdowyffii,
przeprowadzenie oraz koordynacja naboru ekspert6w zatrudnianych do
oceny merytorycznej ofert skladanych w trybie otwartych konkurs6w ofert
na realizacjg zadari publicznych;
powolywanie zespol5w ds. opiniowania ofeft skladanych w trybie otwafich
konkurs6w ofert na realizacjq zadan publicznych,
kontrola pracy zespol5w opiniujqcych oferty skladane w trybie otwartych
konkurs6w ofert na zadania publiczne.

Pelnomocnik w zakresie swojej dzialalno6ci podlega bezpo$rednio Burnristrzowi Miasta
Sochdczew.

Paft4erstwa Lokalne w MieScie Sochaczew

Wszy$tkim samoaqdowym decydentom, lokalnym autorytetom, pracownikom
r6znyph instytucji i przedsigbiorcom oraz zwyklym mieszkafcom - zale1y, aby ich
miejspowo6ci rozwijaly siq i zapewnialy akceptowanE przez nich jako6CZycia. Dlatego
szczeg6lnej wagi nabiera pytanie, jak pobudzii ludzi do rozwiqzywania swych
problem6w drogq zbiorowego i zorganizowanego dzialania.

W oparciu o do6wiadczenia wielu kraj6w mozna jednoznacznie stwierdzii, 2e
dlugofalowa praca ze spoleczno6ciq, nakierowana na jej upodmiotowienie i

zaanga2owanie nie powinna zaczynalsig od dyskusji wok6l pieniqdzy i zakresu wladzy.
Rozw6j spoleczno6ci lokalnej najlepiej radzi sobie ze spolecznymi zmianami w oparciu
o male, lokalne projekty, kt6re korzystajqc z codziennych do$wiadczefi ludzi starajq siq
zajmowai ich podstawowymi, materialnymi i emocjonalnymi potrzebami,

Jednym z najciekawszych narzqdzi w tym procesie sE partnerstwa lokalne
porozumienia roznych partner6w, podejmujqcych wsp6lne dzialania na rzecz rozwoju
konkretnych terytori6w i wprowadzania pozqdanych zmian spolecznych, partnerstwa
Lokalne nie wymagajq rejestracji w KRS, nie sq bowiem osobnymi bytami w sensie
prawnym/ lecz raczej intencjonalnym porozumieniem, zawafim pomiqdzy
paedstawicielami r6znych lokalnych :Srodowisk, kt6re to podmioty deklarujq
dtugofalowq wspolpracg we wsp6lnych dzialaniach podnoszqcych jako66 2ycra
mieszkanc6w danego, 5ci5le okre6ronego obszaru terytorialnego.
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Partnerstwa najczg6ciej dzialajq w oparciu o wsp6lnie przyjgty prrcsty regulamin,
opisujqcy cele paftnerstwa i sposoby ich realizacji, kwestie czlonkostwa, strukturq.
Grupy sq otwafte na uczestnictwo wszystkich zainteresowanych Srodo,wisk, a jedynym
warunkiem przystqpienia do paftnerstwa jest zadeklarowanie chgci wsp6lpracy w
osiqganiu cel6w paftnerstwa. Kazdy zainteresowany podmiot skladia takq pisemnq
deklaracjg uczestnictwa Zespolowi Koordynacyjnernu (zarzqdowi) danego paftnerstwa.
Zesp6l taki skladajqcy siq z 2-4 os6b - jest rodzajem zbiorowego lidera,
organizujqcego proces wspdlpracy, motywujqcego i poszukujqcego nowych wyzwafi
dla paftnerstwa, ak$wnie pozyskujqcego kolejnych partner6w.

Partnerstwo Lokalne nie ma osobowo6ci prawnej, nie jest wiqc w stanie samodzielnie
i na wlasnq odpowiedzialno5i pozyskiwac funduszy na realizlacjg pomysl6w
wypracowanych przez paftner6w. Dlatego najczg5ciej organizacje po;larzqdowe biorq
na siebie zlo2enie - napisanego wsp6lnie w partnerstwie - wniosku i obslugq
wygranych projekt6w paftnerskich. Potencjalnie wykorzysVwane 2roclla finansowania
to r6zne konkursy o zasiqgu krajowym i regionalnym (np" FIO, ASOIS, ministerstwa,
wojew6dztwa), Srodki miejskie (np. male granty, konkursy, Srodki funduszu
antyalkoholowego), fundacje prywatne (np. bankowe). Podstawowq rolg w realizacji
projekt6w pelniq jednak deklaracje udzialu i wkladu samych paftner6w, bo w oparciu
o ich zasoby - ludzi,lokalne i sprzqt, udzial w projektach i dzialaniach, l<ontakty i markq

- mozliwe jest wykonywanie wielu zaplanowanych wsp6lnie zamierzefi, pomysl6w,
dziatrah.

W mie6cie Sochaczew inicjatorem powstania pierwszego Paftnerstwa Lokalnego moze
byQ Urzqd Miasta, zapraszajqc do takiej wsp6lpracy ro2ne Srodowiskar, Podstawovvym
wyzwaniem jest przy tym odpowiedni wyb6r miejsca, na ktdre skierowana bgdzie
uwaga paftnerstwa - miejsca zagrozonego wykluczeniem spolec;lnym, dajqcego
jednak mozliwo6ci i szanse osiqgniqcia jakiej6 zmiany spolecznej. Moze to byi
zaniedbane osiedle lub kwartal ulic w centrum miasta. Wskazane jest przy tym
skorzystanie z profesjonalnego animatora/o6rodka wsparcia w ustaleniu wstgpnych
dzialafi i warunkow budowania takiego porozumienia na terenie miasta.
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