
Raport z wywiadu grupowego z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych (NGO1) z powiatu dzierżoniowskiego

Termin spotkania: 30 października 2015 roku
Miejsce: Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38
Czas trwania spotkania: 13:00 – 15:00 (120 min.)
Moderator spotkania: Agata Bulicz
Cel  spotkania: ewaluacja  spotkania  (zebranie  ocen,  uwag,  refleksji  i  rekomendacji) 
zorganizowanego  2  października  2015  roku  pt.  „3majmy  się  razem  i...  zmieniajmy  lokalną 
rzeczywistość” przez Partnerstwo gmin i powiatu dzierżoniowskiego na rzecz trzeciego sektora; 
dodatkowo uczestnicy oceniali współpracę NGO z JST.
Liczba osób uczestniczących w wywiadzie: 8

W niniejszym raporcie autorzy poszczególnych wypowiedzi pozostają anonimowi, zgodnie 
z zapisami Kodeksu Etyki Socjologa. Pytania moderatorki zostały zapisane pogrubioną czcionką. 
Nawiasy  kwadratowe  zawierają  informacje  uzupełniające,  wynikające  z  kontekstu  rozmowy. 
Raport ten staje się dokumentem publicznie dostępnym. Zaleca się, by wykorzystać go w celu 
rozwijania  współpracy  jednostek  samorządu  terytorialnego  i  organizacji  pozarządowych 
z powiatu dzierżoniowskiego.

I.  OCENA  SPOTKANIA  „3MAJMY  SIĘ  RAZEM  I...  ZMIENIAJMY  LOKALNĄ 
RZECZYWIŚTOŚĆ”

Uczestnicy wypowiadali się o spotkaniu niezwykle pozytywnie, podkreślając każdy jego 
etap, od przygotowań, przez przebieg spotkania, do jego rezultatów. Z wypowiedzi rozmówców 
wprost wynikało, że są oni  pod wrażeniem całego przedsięwzięcia. Uznanie badanych budził 
odważny pomysł na spotkanie. Byli oni również pod wrażeniem frekwencji lokalnych organizacji  
pozarządowych oraz tego, że udało się połączyć zabawę z elementami merytorycznymi, czyli  
z warsztatami. W rozmowie podkreślano, że przygotowanie wszystkich akcesoriów indiańskich 
(bransolet, piór z opaską, łapaczy snów) wymagało z pewnością dużych nakładów pracy. Ogólne 
oceny spotkania wyglądały następująco:

− Jak Państwu się podobało spotkanie pt. „3majmy się razem i...”?
− My  daliśmy  temu  wyraz  wysyłając  podziękowanie  do  wszystkich  gmin,  które  

organizowały  to  spotkanie  i  tam podkreśliłam tę  rolę  integrującą  tego spotkania,  bo  
wydaje mi się, że cel został w pełni osiągnięty. Integracja środowiska nastąpiła.  Ja sama  
sobie nie zdawałam sprawy z liczby organizacji pozarządowych (NGO), tzn. wiedziałam,  
że jest ich ponad 200 w powiecie dzierżoniowskim, ale to dopiero, jak się zobaczy ludzi  
tak na własne oczy, to widać jaki to jest ogrom ludzi, którzy swój własny czas, swój zapał,  
energię właściwie zupełnie bezinteresownie poświęcają. To jednak jest pokaźna grupa  
ludzi, którzy chcą coś robić i którzy widzą w tym sens. Formuła mi się pododbała, było to  
takie zabawne, być może mieliśmy problemy z wejściem od razu w rolę, bo to jest trudne  
na początku, ale wydaje mi się, że warto takie przedsięwzięcia organizować. W prasie nie  
tak wiele pisze się o NGO, ja sama pisałam artykuły i rozsyłałam do różnych czasopism.

− Mnie się ta formuła bardzo podobała. I warsztaty, bo powypisywaliśmy na tych piórkach,  
i ta integracja pomiędzy NGO, bo przecież my się na co dzień nie spotykamy. Tam było  
przecież  72  organizacje.  My  współpracujemy  z  niektórymi  NGO,  zajmującymi  się  
seniorami,  takimi  bardziej  zbliżonymi  do  naszego  obszaru  działalności.  To  było  takie  
pierwsze spotkanie i  mi się podobało. Tam były różne stowarzyszenia. Szczególnie te  
stowarzyszenia wiejskie, one działają na rzecz całej społeczności. My się ograniczamy do  

1 Non-governmental organization (NGO) - skrót z języka angielskiego
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seniorów. Nie mamy takiego kontaktu na co dzień z tymi organizacjami [tymi, które nie  
zajmują się wprost seniorami – przyp. AB] i organami samorządu terytorialnego. I to był  
pierwszy.  To  spotkanie  i  ta  wspólna  zabawa.  I  Pan  wojewoda  i  starosta,  wszyscy  
w pióropuszach. Taka integracja stowarzyszeń i ludzi działających z władzą. Ta wspólna  
zabawa na sportowo, widziałam w telewizji sudeckiej. Ja myślę, że to się będzie działo  
dalej. To jest taki fajny moment, kiedy się wszyscy spotykamy, przynajmniej raz do roku.  
Na pierwszym spotkaniu my tych kontaktów nie zawiążemy, musimy się spotkać więcej  
razy, żeby znaleźć wspólną płaszczyznę z innymi. Niekoniecznie starsi ze starszymi, ale  
międzypokoleniowo, sport jest ważny w każdym wieku.

− Mogliśmy się wymienić doświadczeniami. Nie sposób było ze wszystkimi porozmawiać,  
ale wymiana doświadczeń czym się zajmujemy, skąd zdobyć środki. My faktycznie nie  
zdajemy sobie sprawy, ile jest tych organizacji.  To jest cenna rola tego spotkania. Ta  
wymiana doświadczeń. Poznanie się.

− Nam  też  się  trafił  fajny  stolik.  My  poznaliśmy  przy  naszym  stoliku  fajnych  ludzi  
i nawiązaliśmy  kontakty,  uzłożyliśmy  plan  działania.  My  zproponowaliśmy  trennig  
pokazowy z myślą,  że dzieci  które tam są [w jednej  z poznanych podczas spotkania  
organizacji – uzupełn. AB] przyjdą do nas pograć. Druga rzecz, Panie z fundacji, udało  
nam  się  wspólnie  projekt  napisać  i  dostać  pieniądze  na  koszulki.  Po  takim  jednym  
spotkaniu już jesteśmy do przodu.

− Byłem na  tym spotkaniu  i  byłem zaskoczony.  Nie  próbowałem sobie  wyobrażać  jak  
będzie. Młodziez tak mówi i ja też użyję tego słowa, ja się „wkręciłem” w to. Mnie to  
naprawdę  zaczęło  cieszyć,  bawić  i  jednocześnie  dało  mi  to  szansę  poznania  ludzi  
z innych organizacji. Byłem do tego najważniejszego momentu, kiedy wymieniliśmy się  
tym, co robimy i zaproponowaliśmy sobie jakąś pomoc. Jestem naprawdę pod wrażeniem 
tego spotkania.  Wysłałem wiadomość  z  podziekowaniem Panu Piorunowi  i  chodziłem 
następnego dnia i się cieszyłem jak dziecko.

− Ja sobie zapisałam takie zdanie. Te wszystkie akcesoria, które tam zostały wykonane,  
były tak starannie przygotowane przez dwie orgranizacje pozarządowe. [Uczestniczka  
jest  pod  wielkim  wrażeniem  przygotowanych  bransoletek,  łapaczy  snów  i  tasiemek  
z piórem – uzupełn. AB] […]

− Każde spotkanie wiele dobrego ze sobą przynosi, bo to są rozmowy.
− Jakie powinny być takie spotkania, żeby osiagnąć rezultaty, o których Państwo  

mówią?
− Te rozmowy kuluarowe, co ja robię, co Ty robisz, a jak wy to robicie, może byśmy z tego  

skorzystali i u siebie wprowadzili.
− Był telefon w trakcie tego spotkania, żałuj że tu nie jesteś, jest fajnie.

Wagę  spotkań  podkreślano  przywołując  przykłady  nawiązanych  kontaktów  po 
spotkaniach.  Takim  miejscem,  jedynym  wskazanym  podczas  rozmowy  poza  spotkaniem 
indiańskim,  okazało  się  Centrum Aktywności  Społecznej  w  Dzierżoniowie.  Jednak  uczestnicy 
zdają  się  mieć  bardzo  skromną  wiedzę  o  jego  działaniach.  Mówią  o  Centrum  w  kategorii  
jednostki organizującej szkolenia dla NGO indywidualne bądź grupowe. 

− My się poznaliśmy na takim kursie, gdzie uczyliśmy się pisać projekty w CAS. Tam się  
pierwszy raz spotkaliśmy i mieliśmy pomysł na wolontariat, nasi uczniowie byli chętni.  
My  też  sami  jako  stowarzyszenia  się  zaktywizowaliśmy  i  tam  też  były  inne  
stowarzyszenia,  z którymi nawiązaliśmy współpracę.  Ta wymiana doświadczeń to jest  
dużo.

[Moderatorka podkreśla jeszcze współpracę Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie z Fundacją 
Merkury, dzięki której przedstawiciele JST (gmin i powiatu) i NGO mogli wspólnie uczestniczyć 
w wizycie studyjnej w Koninie i zobaczyć nieco odmienny model współpracy JST i NGO. Jedna 
z uczestniczek wywiadu brała udział w tej wizycie, stąd w rozmowie odniesienie do przykładu 
konińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.]
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Badani zostali zapytani o to, czy wiedzą kto był organizatorem spotkania. Okazało się, że 
ich wiedza na ten temat jest niepełna. Zdecydowana większość przypisywała zorganizowanie 
przedsięwzięcia  Starostwu  Powiatowemu  w  Dzierżoniowie.  To  stało  się  jedną  z  pierwszych 
rekomendacji  na  przyszłość,  aby  możliwie  najbardziej  przejrzyście  i  na  początku  każdego 
spotkania  prezentować  osoby  i  podmioty,  które  są  współorganizatorami  wydarzenia. 
Wzmocnienia  działań  promocyjnych  wymaga  również  partnerstwo  gmin  i  powiatu 
dzierżoniowskiego na rzecz trzeciego sektora, które nie było znane badanym, poza jedną osobą, 
która miała dużą wiedzę o partnerstwie, ponieważ jest radną i sama w nim działa.

− Czy Państwo wiedzą, kto był organizatorem tego przedsięwzięcia?
− Gminy moim zdaniem. Wszystko było zorganizowane świetnie od A do Z.
− Ja myślałam, że starostwo powiatowe.
− Ja tak samo, że starostwo.
− Ja też.
− Ja podobnie, choć wydaje mi się, że te organizacje, które to spotkanie współtowrzyły były  

na  końcu  wymienione.  To  powinno  być  wyeksponowane,  jasno  przekazane,  kto  jest  
organizatorem.

− To  generalnie  był  pomysł  Wicewójt  z  gminy  wiejskiej  Dzierżoniów.  [na  organizację  
spotkania integrującego NGO w stylu indiańskim – uzupełn. AB] Pani Wójcik się ogromnie  
włączyła.  [...]  My  jako  stowarzyszenie  powinniśmy  wyjść  na  środek.  Byliśmy  
współorganizatorami. Każdy miał swoje zasługi, ale my również.

− Wydaje mi  się,  że we wnioskach warto zapisać,  że osoba prowadząca musi  mieć na  
względzie, żeby pokazać organizatorów.

− Czy Państwu jest znane Partnertswo JST na rzecz trzeciego sektora powiatu  
dzierżoniowskiego?

− Mi jest znane, bo jestem radną jednej z gmin.
[Milczenie pozostałych uczestników rozmowy]

− To partnerstwo gmin i powiatu na rzecz ujednolicenia dokumentów dla NGO, żeby NGO  
z powiatu się poznały, żeby nie było podziału między organizacjami wiejskimi i miejskimi.  
Chętnie byśmy zaoferowali coś młodzieży miejskiej, pokazali jej, co jest u nas na wsi.

W trakcie dyskusji  pojawiła  się uwaga dotycząca zbyt  ogólnego podsumowania pracy 
warsztatowej podczas spotkania:

− Myślę, że było trochę mało czasu na spotkaniu. Ta prezentacja (poszczególnych grup) się  
rozdrobniła. Ja myślałam, że organizacje wyjdą i powiedzą, czym dysponują. Zabrakło mi  
trochę większych konkretów, ale myślę, że to się uda wypracować. Generalnie jednak  
efekt był, że tyle jest tych organizacji. Myślę, że coś z tego będzie. Ja tylko z doskoku  
brałam udział jako mentor, ale generalnie myślę, że to też my ukierunkowaliśmy [osoby  
moderujące i wspierające dyskusję przy stolikach to byli tzw. mentorzy – uzupełn. AB].  
Myślę,  że  dla  tych  osób  ze  stolika  to  były  ważne  informacje.  Nawet  od  kuchni,  
słyszałyśmy, jak osoby przychodziły po kawę, mówiły „Słyszałaś co tamci zrobili, my też  
moglibyśmy, weźmy od nich numer...”

I.I.OCENA REZULTATÓW PO SPOTKANIU

Uczestnicy  wywiadu  ocenili  pomysł  na  spotkanie  jako  bardzo  trafny.  Oznacza  to,  że 
zaproponowana  forma  spotkania,  jego  konwencja  była  dla  badanych  bardzo  atrakcyjna. 
Podkreslili  oni  również  to,  że  spotkanie  było  w  ich  ocenie  skuteczne,  udało  się  bowiem 
zrealizować  zamierzone  cele:  zintegrować  lokalne  organizacje  pozarządowe  i  umożliwić  im 
wymianę doświadczeń. Ogromne wrażenie zrobiła na badanych frekwencja. Podkreślali oni, że 
było  to  zaskakujące  zobaczyć  na  własne  oczy,  jak  wiele  osób  w  ich  powiecie  działa 
w organizacjach  pozarządowych.  Ważne  było  również  to,  że  na  tak  masowej  imprezie 
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umożliwiono wymianę doświadczeń, dzięki pracy przy stolikach w niedużych grupach. Spotkanie 
zostało także uznane za efektywne. Badanym udało się bowiem nawiązać kontakty z innymi 
organizacjami.  W  przypadku  jednej  z  organizacji  uczestniczącej  w  wywiadzie  skończyło  się 
wspólnym projektem i otrzymaniem dotacji. Użyteczność wybrzmiewała w rozmowie szczególnie 
w kontekście opracowanych materiałów z warsztatów, które miały miejsce podczas spotkania. 
Ten materiał  oceniono wysoko,  jako  bardzo  użyteczny,  w zasadzie  domykający  sens takiego 
spotkania.  Mówiono też o tym, że warto zadbać o taką bazę zasobów lokalnych, choć badani  
zdają sobie sprawę, że to rzecz niełatwa. To zadanie należy zatem włączyć z zbiór rekomendacji, 
poprawiających jakość funkcjonowania lokalnych organizacji  pozarządowych.  Samo spotkanie 
już  dało  możliwość  opracowania  bardzo  bogatego  treściowo  materiału,  który  w  zestawieniu 
z danymi  teleadresowymi  organizacji  został  potraktowany  jako  konkretne  narzędzie  do 
wykorzystania we współpracy. Podkreślano, że taki materiał powinien być zawsze dostępny na 
stronie  internetowej  JST.  Kolejną  uwagą  na  przyszłość,  ważną  dla  badanych,  była  kwestia 
formułowania zapisów w tego typu materiałach roboczych ze spotkań w sposób jak najbardziej  
konkretny i rzeczowy, tak by można było w pełni wykorzystać zebrane w materiale informacje.
Oceny rezultatów spotkania wyglądały następująco: 

− My mieliśmy swoje grono zamknięte. Te materiały, które dostaliśmy, one się przydają.  
Można się wczytać i zobaczyć. My np. mamy korty tenisowe, mamy stół do ping ponga  
i możemy się tym podzielić, wymienić się. Nam nie ubędzie.

− Czy  ten  materiał  jest  dla  Państwa  użyteczny?  [pytanie  o  materiał  spisany 
z warsztatów podczas spotkania indiańskiego – uzupełn. AB]

− Tak, jeśli jest konkretny. My napisaliśmy konkrety. Jak ktoś napisał doświadczenie [jako  
atut  –  uzupełn.  AB],  to  nam  to  nic  nie  mówi.  Ważne  jest  jakie  to  doświadczenie.  
[Uczestnicy wskazywali, że zapisy organizacji muszą być bardzo konkretne np. jeśli tym, 
czym organizacja chce się podzielić jest sala, to od razu warto napisać jaka sala, na ile  
osób, kiedy dostępna...]

− Nam się marzy gminna baza zasobów. Ten materiał jest dobrym wstępem do stworzenia  
takiej bazy.

− Ten materiał, jak mówię, jest bardzo pomocny.
− Generalnie ta forma [wypracowany materiał  – uzupełn. AB] po samym zdarzeniu jest  

bardzo  ważna.  Dostając takie  dane,  zestawienie  numerów telefonów każdy może się  
odnaleźć i znależć to, czego szuka.

− Ja właściwie czekałem na te materiały, bo dla mnie to jest konkret. A to [badany trzyma  
materiał z warsztatu] mam. Każdy będzie mógł mieć adres i będzie wiedział co kto robi.  
Ja się z tych materiałów bardzo cieszę.

− Ten materiał powinien być też w internecie.
− Dla mnie to i ta forma, i ten sposób wystarczy. Jak ja już mam adres i wiem co dana  

organizacja robi, to ja już sobie poradzę.
− Tak rzetelnie opracowanych materiałów po spotkaniu jeszcze nigdy nie dostałam. Takich  

konkretów  jeszcze  nie  dostałam  nigdy.  [Uczestniczka  podkreślała  jeszcze,  że  
uczestniczyła w wielu warsztatach i szkoleniach – uzupełn. AB]

Spotkanie spełniło jeszcze funkcje, których organizatorzy nie zakładali wprost. Okazało 
się  bowiem,  że  wspólnie  spędzony  czas,  pozwolił  odczarować  etykiety  i stereotypowe 
postrzeganie innych organizacji. Niestety nawet środowisko organizacji pozarządowych okazało 
się nie być wolne od uprzedzeń, co było ogromnym zaskoczeniem dla jednej z rozmówczyń:

− Ja się z Państwem chciałam podzielić jeszcze taką informacją. Stojąc przed spotkaniem  
słyszałam  rozmowy:  „Wiecie  z  kim  ja  siedzę  z  absytnentami,  alkoholikami,  a  ja  ze  
stowarzyszeniem kościelnym, ale nas posadzili.” A później,  jak już wychodzili:  „Ale to  
fajni ludzie, ja to myślałam, że my to z pijakami będziemy siedzieć”. Ja musiałam się tym  
z Państwem podzielić, bo jak to usłyszałam, to mi uszy zwiędły. Dla mnie największym  
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zaskoczeniem było to, że jest w nas ciągle jeszcze dużo ciemnogrodu. I cieszy mnie ta  
zmiana widzenia organizacji.

− Czyli łamanie stereotypów. Mimo, że nie było pewnie takiego celu spotkania.
− Nam powiedzieli, że każda gmina będzie siedzieć wspólnie i przyszedłem. Na spotkaniu  

było inaczej i to była zdecydowanie lepsza formuła. My się znamy ze swoich gmin.

I.II.  REKOMENDACJE  NA  PRZYSZŁOŚĆ  W  ORGANIZOWANIU  PODOBNYCH 
SPOTKAŃ

− Najlepszy moment podczas spotkania indiańskiego?
− Te pierożki [śmiech].
− Ta ostatnia to nie ma porównania do poprzednich. Nic jej nie przebije. Trzeba już myśleć  

o konwencji na przyszły rok.
− Mnie  się  wszystko  podobało.  To  miało  początek,  środek  i  koniec.  Ktoś  to  dobrze  

przemyślał. Ja powiedziałem, ja się w to wkręciłem. Ja to relacjonowałem na drugi dzień.  
Naprawdę się cieszyłem. Zwłaszcza te materiały. Ja na nie czekałem. Będe mógł mieć to  
pod ręką.

− Ta  forma  zabawy,  rozładowania  napięcia.  Ona  była  in  plus.  Wszyscy  byliśmy  
zaangażowani w tę zabawę. Mogliśmy się otworzyć, wymienić doswiadczeniami. Widać  
już zresztą efekty w postaci wspólnych projektów.

− Tak jak wszyscy mówią. Było fajnie i owocne kontakty.
− Czy  Państwo  widzą  możliwość  włączenia  się  w  organizację  takiego  dużego  

przedsięwzięcia jak to spotkanie indiańskie?
− Można się włączyć, jak będzie wiadomo, jaka będzie konwencja.
− Ja myślę, że jak nie wiemy jaka jest konwencja, to nie wiemy , co możemy zaoferować od  

siebie. To ostatnie spotkanie było bardzo utrafione.
− Ziarno zostało zasiane.

Jak  widać  z  powyższych  wypowiedzi  badani  konsekwentnie  podkreślali,  że  spotkanie  było 
doskonałym  pomysłem.  Było  przemyślane,  świetnie  przygotowane  i  zorganizowane.  Uwagę 
zwraca fakt, że żaden z uczestników nie był skłonny spontanicznie zadeklarawoać, że włączy się 
w  organizację  kolejnego  spotkania  bez  znajomości  jego  konwencji.  Badani  nie  czują  się 
współkreatorami takich wydarzeń, nie dostrzegają takiej możliwości współpracy z administracją 
samorządową, raczej widzą się w roli odbiorców takich przedsięwzięć. Deklarują, że mogliby się 
przyłączyć dopiero,  gdyby wiedzieli  jakie miałoby być następne spotkanie. Pomysł spotkania 
organizowanego przez urzędników dla lokalnych organizacji pozarządowych jest doskonały. To 
jednak także dobra okazja do współpracy i włączenia organizacji, jak to zresztą miało miejsce 
tym razem, do współorganizowania wydarzenia.

− Państwa rekmonedacje na przyszłość?
− Na przyszłość danie ciepłe powinno być na początek. Ci ludzie już później na spokojnie  

z ciepłym brzuchem mogą się skupić na spotkaniu.
− Co zmienić, co można poprawić w takim spotkaniu?
− To było pierwsze takie spotkanie, to była nowość. Trudno mówić tak, co się nie udało...
− Nie  zmieniajmy  formuły.  Zaprezentujmy  na  początku  ludzi,  którzy  włożyli  pracę  

w organizację przedsięwzięcia, całego spotkania.
− Te przebrania indiańskie pozwoliły nam na większy luz, lepiej się nam rozmawiało.
− Ja uważam, że można kontynuować takie spotkania, ja jestem otwarta.
− Moment założenia tych opasek to było zaskoczenie. Wchodziło się do innego świata.
− Ja nie odczuwałem czegoś takiego, że robię coś wbrew sobie. To było w miarę delikatnie  
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zaproponowane i zaprezentowane.
− Na pewno wszyscy się zastanawiali, co będziemy robić. To była forma zabawy, tańca. To  

bardzo fajnie wyglądało, wniosło inność. To dobry kierunek.

Podsumowując wypowiedzi badanych można zapisać następujacy zbiór rekomendacji na 
przyszłość:

(1) Niezwykle  ważne  jest  to,  aby  na  samym  początku  zaprezentować  wszystkich 
współorganizatorów przedsięwzięcia, tak aby uczestnicy mieli pełną wiedzę o tym, kto się 
włączył  w  organizację  spotkania,  co  zrobił,  kto  pozyskał  środki  finansowe,  kto  był 
sponsorem etc.

(2) Jeżeli  organizatorzy  przewidują  zorganizowanie  imrezy  w  godzinach  popołudniowych 
i planują podać ciepły posiłek, to od niego należy zacząć spotkanie.

(3) Należy dołożyć wszelkiej staranności, aby wypracowane materiały z warsztatów były jak 
najbardziej konkretne. Aktualny materiał został oceniony wysoko, zarówno pod względem 
treści  jak  i formy.  Warto  jednak pomyśleć o  powiatowej  mapie  zasobów społecznych, 
przede  wszystkim  mapie  organizacji  pozarządowych.  Mapie  bardziej  atrakcyjnej 
graficznie i dającej możliwość szybkiej aktualizacji danych.

(4) Spotkania  takie  jak  to  indiańskie  warto  powtarzać  raz  w  roku.  W podobnej  formule, 
pozwalającej  integrować  całe  środowisko  organizacji  pozarządowych  Ziemi 
Dzierżoniowskiej.  Podczas  takich  spotkań  ważna  jest  również  możliwość  nawiązania 
bezpośrednich kontaktów  w mniejszym gronie.

II. DEFICYTY I BARIERY ROZWOJU LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

− Co  jest  największą  bolączką  organizacji  pozarządowych  z  powiatu  
dzierżoniowskiego? Jak tutaj się żyje organizacjom pozarządowym?

− Ja to muszę powiedzieć, że największą bolączką w poprzednim stowarzyszeniu było to, że  
byłam sama. To ogromny ciężar odpowiedzialności. Nawet wniosek jak się pisze, to lepiej  
w grupie. Ja głównie zajmowałam się organizacją wycieczek. Teraz też obserwuję, że jest  
większa grupka do pracy, ale jednak wciąż mała. Oczekiwałabym, żeby więcej osób się  
włączało.

− Wolontariat wśród osób starszych to jest tragedia. Zdobyć teraz dobrych wolontariuszy  
do  pracy  ze  starszymi  ludźmi  to  jest  tragedia.  Ja  pracuję  cały  tydzień.  Trzeba  mieć  
anielską cierpliwość. Zebrać grupę ludzi, którzy by nadawali na tej samej fali. Nie każdy  
umie iść na kompromisy. W tym wieku to jest bardzo trudno przekonać człowieka, że nie  
ma racji. I  jest trudno z tą dyspozycyjnością. A człowiek straszy to lekarz, dzieci i do  
konkretnej roboty zostają dwie, trzy osoby.

− Jak Pani powiedziała to u nas [osób pracujących – uzupełn. AB] też nie ma czasu, bo  
pracujemy zawodowo. Ja myślę, że czas działa na naszą niekorzyść. Wygospodarowanie  
czasu. Trzeba mieć kondycję, żeby to robić.

− Jak otworzyliśmy Zarząd to było ośmiu chętnych. Teraz jest nas trójka. Do pracy trójka,  
do chwalenia się była ósemka. Chętnych by się przydało do pracy, nie do chwalenia się.  
To druga praca, co chwilę coś. Nie każdy to rozumie. Moja żona mówi, że niedługo będę  
tam mieszkał.

− Czyli  to  nas  łączy.  [śmiech  uczestników  i  konstatacja,  że  praca  w  organizacji  
pozarządowej  wymaga  dobrej  organizacji  czasu,   bo  zajmuje  go  sporo,  wymaga  
pogodzenia tej działalności z życiem rodzinnym i często zawodowym; wśród badanych  
nikt nie pracuje zawodowo w organizacji pozarządowej – uzpełn. AB] 

− Wydaje się, że to jest norma w działalności tego typu. Piętnaście lat pokazuje mi jak  
trudno kogoś zaprosić i zachęcić do tej pracy. W okresie jesienno-zimowym dzieciaków  
w naszej świetlicy pojawia się bardzo dużo. I dobrze, że dziewczyny zaczęły przychodzić.  
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[wolontariuszki  z innej  organizacji,  oba stowarzyszenia nawiązały współpracę podczas  
szkolenia w Centrum Aktywności Społecznej w Dzierżoniowie – uzupełn. AB] Ja sam nie  
dałbym rady. Jak prosiłem ludzi ze stowarzyszenia, to trudno było ich zaprosić. Nieraz  
mieliśmy bardzo trudne sytuacje. Nie garną się ludzie specjalnie.

− Co można robić, żeby wzmacniać Państwa działalność?
− Np. stworzyć takie Centrum Organizacji Pozarządowych, jak w Koninie. Takie centrum,  

gdzie się ludzie spotykają, gdzie mogą ze sobą porozmawiać. Wpisują się tylko w grafik  
i mogą zawsze przyjść. To jest prawdziwe centrum.

− Mają Państwo przecież Centraum Aktywności Społecznej (CAS)?
− Tam się poznaliśmy. Byliśmy tam na szkoleniu.
− Ja  tak nie postrzegam CAS-u.  Może mogłoby spełniać taką rolę,  ale nie wiem czy ją  

spełnia.
− Tam zapraszają na szkolenia, ale poza szkoleniami to nie wiem.
− Mnie by się marzyło, żeby te wnioski były rozliczane przez osoby profesjonalne. Jak są  

skarbnicy  w  NGO,  to  są  domorośli.  [mowa  o  tym,  że  organizacje  potrzebują  
profesjonalnego wsparcia ksiegowego i prawnego, umiejętności pisania wnioskół, obsługi  
generatorów ofert – uzupęłn. AB]

− U  nas  w  gminie  jest,  mamy  dostęp  do  osoby,  która  nam pomaga  przy  wnioskach,  
sprawdzi, podpowie przez wysłaniem. Ona nie pisze za nas. Np. kiedyś błąd popełniliśmy,  
napisaliśmy gmina,  a  to  był  powiat.  Był  błąd  i  to   nie  przeszło.  [złożony  wniosek  –  
uzupełn.  AB]  Dlatego  taka  zwykła  pomoc  się  przydaje.  Ja  jestem  sportowcem,  nie  
księgowym.

− Jak braliśmy udział  w szkoleniu Pan dał nam numer telefonu i  można się z nim było  
skontaktować. Nie wiem, jak to jest z innymi, którzy nie biorą udziału w szkoleniu CAS.

III. WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z GMINAMI I POWIATEM

− Jak  najlepiej  przekazywać  Państwu  informacje?  Jakie  są  najskuteczniejsze  
kanały dotarcia?

− Tam, gdzie mamy dostęp do internetu, to e-mail. Mailowo.
− Czy przeglądają Państwo strony starostwa i gmin?
− Ja nie odwiedzam strony starostwa.
− Przeglądam np. strony fundacji KGHM Polska Miedź.
− Poczta pantoflowa prędzej niż gazeta.
− Być  może  na  zasadzie  miejskich  smsowych  informacji  np.  „Proszę  zajrzeć  jest  nowy  

projekt i adres: www.....”.
− My wydajemy kwartalnik „Dzień Seniora”. Najlepsza jest jednak poczta pantoflowa. My  

jeszcze korzystamy z Gońca Dzierżoniowskiego.
− W naszej lokalnej gazecie mamy publikacje bezpłatnie.

− Jak współpracuje się Państwu z JST?
− Współpracujemy  z  pieszyckim  urzędem.  Ja  sobie  bardzo  chwalę.  Nigdy  nie  było  

problemów, żeby nie  pomogli,  nie  nagłośnili.  Same pozytywy.  Dostaliśmy dwukrotnie  
dotację celową. Ja jestem zadowolony, oby tak dalej.

− Ja też nie mogę narzekać. My często musimy korzystać z takiej pomocy.  W pewnych  
sprawach powinniśmy korzystać z pomocy jednostek naczelnych, one nas w pewnych  
sprawach  kosztują  20%  characzu,  czyli  składek,  to  powinniśmy  oczekiwać  stamtąd  
pomocy. Niestety jej nie dostajemy, dlatego nie mamy innego wyjścia, stąd musimy od  
kogoś  dostać  pomoc.  Ja  się  nauczyłam  pisać  wnioski  tak,  że  brałam  od  mojej  
poprzedniczki pisałam ołówkiem i prosiłam w urzędzie, żeby mi sprawdzili i w ten sposób  
się uczyłam. Korzystałam potem z warsztatów Fundacji  Merkury, tam też się uczyłam 
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pisać. I dzisiaj też ta pomoc jest potrzebna. I ja tę pomoc mam, może dlatego, że jestem  
emerytka. Myślę, że każdy dostaje taką pomoc, bo to też jest w interesie samorządów,  
żeby to rozliczenie było w porządku i żeby nikt się za nas nie tłumaczył. Ta oferta do  
urzędu jest tak skonstruowana, że trzeba ją napisać na komputerze. To przeciez kosztuje,  
skąd ja mam wziąć na to. My w tym roku dostaliśmy komputer od starostwa w prezencie.  
To jest dla nas wymierna pomoc. A prezes Fundacji Manufaktury pomógł nam obsłużyć  
generator wniosków. Następny wniosek będziemy składać sami.

− Takie  mam  wrażenie,  że  atmosfera  tu  w  powiecie  w  Dzierżoniowie  jest  dobra  dla  
organizacji. Jak rozmawiam z prezesem, który się w głównej mierze tym zajmuje, to nie  
dostrzegam w jego wypowiedziach uwag, że ktoś nie chce pomóc, nie chce doradzić. Tu  
są  dobre  warunki.  Sprzyjające  warunki  i  chęć  pomocy.  Kiedyś  zresztą  sam  byłem  
prezesem i  nie  dostrzegałem żadnych problemów,  czy  kłopotów.  Wiadomo,  że  to  co  
musimy wykonać, to musimy, ale kiedy zwracaliśmy się z konkretną ofertą, to było to  
realizowane z korzyścią dla tych, do których to adresujemy.

− Z powiatem podobnie.
− Ja muszę powiedzieć,  że moja współpraca jest dość ograniczona do złożenia wniosku  

i rozliczenia. Nie mogę powiedzieć nic złego. Wręcz przeciwnie Panie są bardzo pomocne  
i doradzają jak poprawić błędy. Tylko w takim zakresie współpracuję i nie próbowałam  
szerzej współpracować.

− A czy Państwo współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego również  
w  innych,  pozafinansowych  formach,  może  brali  Państwo  udział  
w konsultacjach  społecznych  lub  uczestniczą  Państwo  w  komisjach  
konkursowych, może są Państwo w jakiejś radzie konsultacyjno-doradczej?

− Od nas ze stowarzyszenia byli parę razy w starostwie, ale nie potrafię powiedzieć, czego  
dotyczyły te spotkania.

− Tak  się  skłąda,  że  przedstawiciele  naszej  organizacji  są  zapraszani  do  budowania  
strategii  rozwiązywania problemów społecznych.  W zeszłym roku też nas zaproszono  
do tworzenia  strategii  zrównoważonego  rozwoju.  Jesteśmy  w  Dzierżoniowskiej  Radzie  
Seniorów, w komisjach konkursowych. Nie mogę powiedzieć, żeby nas pomijano. Pod  
tym względem zmieniło się od 2008 roku, że ja pamiętam, że nie było takiej współpracy.  
Cenię sobie tę rolę.  To jest  fajna sprawa, że nas się  widzi  i  włącza się  nas do życia  
publicznego, do współdecydowania o tym, co się dzieje w mieście i w powiecie na rzecz  
seniorów. To jest fajna sprawa.

Te  doświadczenia  są  odosobnione,  tylko  jeden  uczestnik  rozmowy włącza  się  w  ten  sposób 
we współpracę  z  JST.  Badani  zdają  się  współpracować  z  jednostkami  samorządu  przede 
wszystkim poporzez realizowanie zadań publicznych, udział w szkoleniach oraz w spotkaniach, 
jak to indiańskie. Dla jakości współpracy, jej rozwoju, ważne jest jednak to, żeby włączać lokalne 
organizacje do różnych form współdziałania, nie tylko tych finansowych. To przede wszystkim 
zadanie  dla  administracji,  jako  zdecydowanie  bardziej  profesjonalnego  partnera  współpracy 
oraz dla  tych  największych  i  najbardziej  profesjonalnych  organizacji,  działających  na  terenie 
powiatu. Badani podkreślali również dobry klimat współpracy. Podkreślali, że nie mają powodów 
do  narzekań.  To  doskonały  punkt  wyjścia  do  intensyfikowania  współpracy  szczególnie  tej 
pozafinansowej.

− Czy Państwo się czują partnerem samorządu?
− Tak.
− Tak.
− I  tak  i  nie.  My  jesteśmy  klubem  sportowym  i  mamy  ośmiu  pracowników.  Brakuje  

pieniędzy. My teraz jesteśmy pod ścianą. Gmina wymaga od nas dwóch grup. My mamy  
ponad setkę dzieci.  Będziemy musieli  zrezygnować z tych dzieci.  U nas jest problem  
z pobieraniem  pieniędzy  od  rodziców.  Staramy  się  współpracować  z  biznesem.  
[sponsoring, powierzchnie reklamowe – uzupełn. AB]

− Co samorząd może zrobić, żeby Państwu pomóc?
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− Gmina się stara, pomaga znaleźć sponsorów, pisze listy.
− My już mówiliśmy, że brakuje nam zasobów ludzkich. To się przekłada na brak finansów.
− Uczniowie to jest nasz zasób, ale to też nie do końca wszyscy są chętni. Z 450 uczniów  

mamy 15. To są najczęściej dojezdni, nie możemy od nich wymagać.
− To  jest  chyba  istota  sprawy,  jakakolwiek  organizacja  nie  może  rozwijać  się  ponad  

możliwości  własne.  Lepiej  spróbować się skoncentrować na jakości.  Adresować to  do  
konkretnych  ludzi  i  cieszyć  się  z  dzieci,  które  przychodziły  10  lat  temu,  a  teraz  
przychodzą  z  własnymi  dziećmi,  żeby  pokazać  i  zobaczyć,  czy  ta  świetlica  jeszcze  
funkcjonuje.

Badani  mają  problem  z  wyartykułowaniem  konkretnych  postulatów  i  potrzeb  pod  adresem 
administracji  lokalnej.  W  rozmowie  powtarza  się  kwestia  braku  kadry,  chętnych  osób  do 
współpracy w organizacjach. To jednak problem zdecydowanie szerszy, dotykający kwestii braku 
napływu nowych członków do istniejacych organizacji  lub,  jeśli  już  te  osoby są,  ich  małego 
zaangażowania.  Problem ten  jest  jednak  na  tyle  ważny i  uniwersalny,  że  powinien stać  się 
częścią publicznej debaty. Kolejna potrzebna rzecz organizacjom to wspomniane już wcześniej 
wsparcie prawno-księgowe oraz wsparcie w pisaniu i rozliczaniu wniosków.

− Co Państwa zdaniem organizacje pozarządowe mogą zrobić dla urzędników?
− Na pewno wszelkiego rodzaju podziękowania, że to co robi to jest ważne. To co robi dla  

tego  III  sektora.  To  ostatnie  spotkanie  to  również  mieszkańcy  mieli  możliwość  
zobaczenia, że istniejemy, że coś naprawdę robimy.

− Trudno o taką formę, że my doceniamy pracę.
− Często uważa się, że urzędnik nic nie robi, siedzi na ciepłym stołeczku. Można napisać  

artykuł i opisać jak działają.
− Mamy stronę inetrnetową, a ja mam za co podziękować. Urzędnicy dotrwali do końca  

naszego jubileuszu i czuło się, że jesteśmy przyjaciółmi. Dla mnie to była fantastyczna  
sprawa.  Okazywanie  wdzięczności  w  fomie  podziękowania,  zapraszania  na  imprezy.  
W tym roku dostaliśmy lokal i już będzie można zaprosić.

W sprawie działań na rzecz administracji przedstawiciele organizacji biorący udział w rozmowie 
wskazywali przede wszystkim możliwość złożenia podziękowań urzędnikom. Uważają, że warto 
pokazać,  jak  dużo  pracy  wykonują  osoby,  które  odpowiadają  w  urzędach  za  współpracę 
z organizacjami pozarządowymi. Ważna jest pomoc, na którą badani mogą liczyć, życzliwość. 
Oni ją doceniają. Jedna z uczestniczek wywiadu podkreśliła, że była bardzo wdzięczna za to, że 
na  jej  jubileuszu  zaproszeni  urzędnicy  byli  obecni  przez  całą  uroczytsość.  To  miało  dla  niej 
ogromne znaczenie.

III.II. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE POPRAWY JAKOŚĆI WSPÓŁPRACY JST Z NGO

Na zakończenie kilka, zdaje się kluczowych dla współpracy obszarów, które wymagają 
refleksji  i  szczególnej  uwagi.  Dla przypomnienia podkreślmy, że klimat współpracy lokalnych 
samorządów z powiatu dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi, jak można sądzić na 
podstawie  rozmowy,  oceniany  jest  jako  dobry.  Badani  podkreślali,  że  mogą  liczyć  na 
przychylność  urzędników.  Tę  opinię  potwierdza  również  frekwencja  organizacji  na  spotkaniu 
indiańskim i ich postawy podczas samego spotkania. Zdecydowana większość przedstawicieli 
organizacji  pozarządowych była obecna do końca spotkania i  aktywnie uczestniczyła w jego 
przebiegu.  Warto  jednak  sprawdzić  na  ile  opinie,  które  pojawiły  się  w  tej  rozmowie  są 
powszechne  i  podzielane  przez  środowisko  organizacji  pozarządowych  z  terenu  powiatu. 
Prezentowane  poniżej  wnioski  oraz  rekomendacje  zostały  opracowane  na  podstawie 
przeprowadzonego wywiadu grupowego, analizy materiału roboczego ze spotkania indiańskiego 
i obserwacji przebiegu tegoż spotkania i dotyczą ogólnej problematyki współpracy organizacji 
pozarządowych  z  terenu  powiatu  dzierżoniowskiego  z  administracją  lokalną:  gminną 
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i powiatową.

(1) Diagnoza środowiska lokalnych organizacji pozarządowych. Warto przyjrzeć się 
bliżej  kondycji  organizacji  pozarządowych,  działających  na  terenie  powiatu 
dzierżoniowskiego po to, aby dostosować instrumenty współpracy do potrzeb lokalnych 
NGO.  Takie  badanie  może być prowadzone wspólnie  z  organizacjami  pozarządowymi. 
Taką diagnozę należy powtarzać np. co dwa lub trzy lata, żeby móc również oceniać jak 
podejmowane działania wpływają na kondycję lokalnego trzeciego sektora.

(2) Wzmocnienie  organizacji  pozarządowych. Organizacje  uczestniczące  w  badaniu 
sprawiały  wrażenie  dość  zależnych  od  lokalnych  samorządów,  szczególnie  od  ich 
finansowania. To niestety niebezpieczna sytuacja dla podmiotów społecznych. Dlatego 
warto  tak kreować instrumenty wsparcia  dla  lokalnych organizacji,  by wzmacniać ich 
potencjał. Organizacje poza tymi, które działają dzięki pracy ochotniczej swoich członków 
mogą być przecież miejscem pracy zawodowej mieszkańców powiatu. Tego jednak nie 
sposób osiągnąć bez wzmocnienia struktur samych organizacji. Takie wzmocnienie może 
następować  m.in.  w  wymiarze:  wiedzy  i  kompetencji  (profesjonalizm  pracowników, 
zależny od profilu działania organizacji np. dom pomocy społecznej, hospicjum, szkoła 
etc.), kadrowym (zwiększenie liczby członków, wolontariuszy, pracowników) i finansowym 
(organizacja  posiada  własny  majątek,  dysponuje  kapitałem).  W  pierwszej  kolejności 
oczekiwane wsparcie ze strony badanych miałoby dotyczyć udostęnienia organizacjom 
pozarządowym możliwości  korzystania  z  porad  prawnych  i  księgowych oraz  wsparcia 
z zakresu pisania i rozliczania wniosków.

(3) Integracja organizacji pozarządowych (konsolidacja NGO). Doskonałą odpowiedzią 
na  tę  potrzebę  są  między  innymi  takie  spotkania  jak  to  indiańskie.  Cykliczne, 
bezpośrednie,  dające  możliwość  poznania  się.  Zorganizowane  w  formie  zabawy.  To 
najlepszy  sposób  na  integrację,  bez  której  trudno  zachęcać  organizacje  do  działania 
w partnerstwie,  do tworzenia  różnego rodzaju  kooperatyw,  często  zwięĸszających siłę 
i potencjał zaangażowanych w nie organizacji.

(4) Promowanie idei  współpracy pomiędzy NGO. Organizacje  mogą wzmacniać swój 
potencjał  poprzez  wzajemną  współpracę.  Doskonałym  punktem  wyjścia  jest  baza 
zasobów lokalnych, o niej poniżej. Można również punktować wyżej wnioski na realizację 
zadania  publicznego  składane  przez  organizacje  w partnerstwie.  Warto  również 
pokazywać tzw. dobre praktyki  i  przykłady współdziałania lokalnych organizacji.  Także 
ciała  konsultacyjno-doradcze jak  np.  Rada Działalności  Pożytku Publicznego czy  Rada 
Seniorów  to  doskonała  przestrzeń  do  podejmowania  wspólnych  inicjatyw.  Samo 
organizowanie  takich  spotkań  jak  to  indiańskie  także  jest  świetną  przestrzenią  do 
tworzenia  partnerstw  projektowych  i włączenia  w  każdą  kolejną  edycję  organizacji 
pozarządowych.

(5) Baza  zasobów  lokalnych. To  baza  zawierająca  dane  organizacji  pozarządowych 
działających  na  terenie  powiatu,  dzięki  której  można  dowiedzieć  się  o  tym,  jakie 
organizacje działają lokalnie, jaki jest ich przedmiot działania, czego potrzebują i czym 
chcą się podzielić  z  innymi  organizacjami.  Baza tak powinna być ogólnodostępna na 
stronach gmin powiatu dzierżoniowskiego i na stronie starostwa powiatowego. Taką bazę 
można uzupełnić o lokalne jednostki wspierające działania organizacji pozarządowych jak 
np. Centrum Aktywności Społecznej. Przy tej okazji również warto wspomnieć o potrzebie 
działania takiego centrum dla wszystkich organizacji pozarządowych z terenu powiatu.

Taka baza mogłaby być również doskonałym źródłem informacji dla mieszkańców gmin i powiatu 
o ofercie organizacji pozarządowych.

(6) Promowanie  organizacji  pozarządowych  wśród  mieszkańców.  Kolejną  bolączką 
organizacji  jest  brak  osób  do  współpracy.  Zaangażowanie  większości  członków 
stowarzyszeń  jest  bardzo  małe,  niełatwo  o  wolontariat.  To  świadectwo  kondycji 
społeczności  lokalnej.  Może  być  tak,  że  w  dużo  lepszej  sytuacji  znajdują  się  te 
organizacje, które działają na terenach wiejskich, gdzie więzi międzyludzkie są silniejsze 
i łatwiej o zaagażowanie. Dlatego wszelkie działania promujące aktywność mieszkańców 
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w organizacjach pozarządowych warte są inwestowania. Udało się wprowadzić modę na 
zdrowy  styl  życia,  ruch  i  zdrową  dietę,  czas  na  wprowadzenie  mody  na  aktywność 
społeczną. Rozwijanie atrakcyjnego wolontariatu wśród młodzieży szkolnej, pokazującego 
pełną  różnorodność  lokalnych  organizacji  pozarządowych  to  dobry  punkt  wyjścia. 
Oczywiście  zachęcanie  do  wolontariatu  powinno  dotyczyć  każdej  grupy  wiekowej, 
jednank  najbardziej  systematyczne działania  mogą być realizowane we wpółpracy  ze 
szkołami.

(7) Włączanie organizacji pozarządowych w decydowanie o politykach lokalnych. W 
pierwszej kolejności polityka współpracy z NGO. To jedne z najambitniejszych postulatów 
do zrealizowania, wymagający wykonania solidnej pracy ze strony JST i NGO. Szczególnie, 
kiedy  słyszymy  od  organizacji,  że  brakuje  im czasu  na  działanie,  co  dopiero  mówić 
o czasie na współdecydowanie o priorytetach współpracy, środkach przeznaczanych na 
tę  współpracę  czy  współtworzeniu  dokumentów  strategicznych,  a  to  tylko  kilka 
z możliwości.  Organizacje  powinny  być  jednak  zachęcane  do  tego,  aby  współtworzyć 
lokalne polityki,  szczególnie te  w których są  niekwestionowanymi ekspertami.  Trudno 
wyobrazić  sobie  tworzenie,  później  wdrażanie  strategii  rozwiązywania  porblemów 
społecznych czy strategii  rozwoju bez udziału partnerów społecznych. Takie włączanie 
przedstawicieli  społecznych  w  procesy  decyzyjne  skutkuje  lepszym  wzajemnym 
poznaniem i wzrostem efektywności podejmowanych działań.

Agata Bulicz
agata.bulicz@dfop.org.pl
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