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• Projektodawca: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

- Słubice województwo lubuskie 

• Partner: Gmina Krosno Odrzańskie 

• Priorytet: V. Dobre Rządzenie 

• Działanie: 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora 

• Poddziałanie:  5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego 

• Okres realizacji projektu: lipiec 2012 – wrzesień 2015 

 



CEL GŁÓWNY: 
• Poprawa jakości realizacji usług społecznych w 

gminie Krosno Odrz. poprzez opracowanie i 
wdrożenie procedury tworzenia wieloletniego 
programu współpracy pomiędzy NGO a 
samorządem przewidującej kontraktację usług 
społecznych w gminie w okresie VII2012-
IX2015. 



CELE SZCZEGÓŁOWE: 
• Wzrost skuteczności realizacji usług społecznych 

poprzez zdiagnozowanie środowiska NGO i 
zapotrzebowania różnych grup społecznych na usługi 
świadczone przez gminę Krosno Odrzańskie, 

• Budowanie świadomego społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez opracowanie i przetestowanie 
nowatorskiego programu szkoleniowego dla 
przedstawicieli NGO i JST, ułatwiającego współpracę 
międzysektorową, 



CELE SZCZEGÓŁOWE: 
• Poprawa transparentności  współpracy między JST a NGO 

poprzez opracowanie i wdrożenie narzędzia badającego 
efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy 
realizacji usług społecznych na formę kontraktowania, 

• Profesjonalizacja działań i standaryzacja usług NGO w 
gminie Krosno Odrz. poprzez opracowanie procedury 
tworzenia wieloletniego programu współpracy i zmiany 
formy realizacji usług społecznych na kontraktowanie 
wykorzystującego zapisy w Ustawie o DPPiW i ustawie o 
finansach publicznych. 



Użytkownicy - Jednostki Samorządu Terytorialnego z 
województwa lubuskiego  

• Wymiar docelowy - 97 JST z lubuskiego - gminy, 
powiaty, urząd marszałkowski  

• Wymiar upowszechniania i włączania - 97 JST  
• Wymiar testowania w ramach projektu - 15os-osoby 

decyzyjne, radni,  pracownicy  gm.Krosno, zajmujący się 
kontaktami z NGO, przygotowywaniem i 
przeprowadzaniem konsultacji programu współpracy, 
organizowaniem  i przeprowadzaniem konkursów dla 
NGO 



Odbiorcy – organizacje pozarządowe z 
województwa  lubuskiego  

• Wymiar docelowy - 2577 NGO z lubuskiego(liczbę 
NGO potwierdziło badanie własne beneficjenta w 
projekcie Podaj Dalej-MPIPS.5.4.2)  

• Wymiar upowszechniania i włączania - 2577 NGO  
• Wymiar testowania w ramach projektu - 15os-

członkowie zarządów, pracownicy NGO z 
gm.Krosno.  



PRODUKT FINALNY 
• Pakt Współpracy pomiędzy gminą Krosno a NGO z tej 

gminy. Powstanie narzędzie, składające się z kilku 
produktów, wspierające rozwój dialogu społecznego i 
nawiązanie trwałej wieloletniej współpracy pomiędzy 
NGO a JST w obszarze kontraktowania usług. Nowe 
podejście będzie się różnić od stosowanych do tej pory 
rozwiązań kompleksowością, zmianą podejścia do NGO 
z przedmiotowego na podmiotowy, włączeniem 
przedst..NGO w proces tworzenia i testowania, poprzez 
konstruktywne konsultacje i wdrożenie uwag do 
produktu . 
 



PRODUKT FINALNY 
• Jego innowacyjność dotyczy problemu, który jest 

już rozpoznany, lecz stosowane narzędzia są 
nieskuteczne-nie w pełni wykorzystywane 
możliwości ustawy, a „rutynowe podejście 
urzędników do przedstawiciel NGO powoduje, że 
co rok uchwalany jest niemalże identyczny 
program, niedostosowany do rozwiązań 
społecznych, bez dokładnej analizy potrzeb 
społecznych.  



PRODUKT FINALNY 
• Warunkiem koniecznym do stosowania PAKTU współpracy jest 

umiejętność jego realizacji przez grupę odbiorców i 
użytkowników, dlatego produkt finalny będzie zawierał kilka 
produktów: 

1.SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI JST(osoby decyzyjne, radni) 
oraz PRZEDSTAWICIELI NGO(osoby decyzyjne, członkowie 
zarządów)  

 Programy zawierać będą narzędzia komunikacji, mediacji, 
rozwiązywania konfliktów, zestawy ćwiczeń i zadań 
dopasowanych do potrzeb uczestników, analizę poszczególnych 
zapisów w ustawie o DPPiW i ustawie o finansach publicznych  



PRODUKT FINALNY 
2.OPIS PROCEDURY TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY pomiędzy NGO i samorządem przewidującej 
kontraktację usług Społecznych i dostosowanej do realiów.  
 

3.INSTRUKTAŻ PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOLECZNYCH 
W FORMIE DEBAT OKSFORDZKICH - to forma atrakcyjna w 
odbiorze, uczy dyscypliny wypowiedzi, zwięzłości, 
prezentowania argumentów, zmusza uczestników do 
merytorycznego przygotowania, uważnego słuchania 
przeciwników i członków swojego zespołu, precyzyjnego 
budowania wypowiedzi, argumentów i kontrargumentów.  



PRODUKT FINALNY 
4.INSTRUKTAŻ WYKORZYSTANIA NARZĘDZIA 

badającego efektywność społeczną i ekonomiczną 
zmiany formy realizacji usług społecznych na 
kontraktowanie. Opracowanie adekwatnych 
narzędzi oceny wdrażania PAKTU i zastosowania ich 
w praktyce.  

• Produkt finalny przyjmie postać podręcznika, 
zawierającego instrukcje stosowania każdego 
elementu, wraz z wersją elektroniczną.  



Dziękuję za uwagę 

Magdalena Tokarska 

Kontakt: 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum  

Ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice 

Tel. 95 75 92 444 

E-mail: sekretariat@fundacjacp.org  
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