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Raport 

 

z pomiaru stopnia osiągnięcia założonego w projekcie celu szczegółowego Zwiększenie świadomości jst  

i ngo na temat wzajemnego postrzegania partnera współpracy w tym jego oczekiwań, roli, praw  

i obowiązków każdej ze stron współpracy na terenie powiatu oleckiego do końca VI 2015 r. 

 

Wskaźnikiem pomiaru  celu jest Liczba jst, w których nastąpiła poprawa jakości i efektywności 

mechanizmów współpracy dokonana na podstawie przeprowadzonej samooceny metodą LIJW. 

 

Badania samooceny dokonano metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy (LIJW). Metoda  ta 

jest wynikiem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – 

wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre 

rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla 

trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIJW opisany jest w Niezbędniku do 

(samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, którego autorem jest dr Grzegorz 

Makowski z Instytutu Spraw Publicznych, ale wszyscy pozostali partnerzy projektu – Collegium Civitas, 

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast Polskich, Forum Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich oraz lider całego przedsięwzięcia – Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej mają tu swój mniej lub bardziej bezpośredni wkład. 

Lokalny Indeks Jakości Współpracy to  instrukcja (model), za pomocą której dokonywana jest ocena 

jakości współpracy  samorządu i organizacji pozarządowych w płaszczyznach: tworzenie polityk 

publicznych, realizacja zadań publicznych, rozwijanie infrastruktury współpracy. Pozwala organizacjom 

pozarządowym i samorządom na dokonanie samodzielnej oceny wzajemnych relacji w jednostce 

samorządowej. Niezbędnik znajduje się pod adresem http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Produkty,38.html 

Źródłem weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika są Raporty z samooceny sporządzone 

po dwóch badaniach. Pierwsze badanie przeprowadzone było w okresie grudzień 2013 roku – luty 2014 

roku tj. na początku realizacji projektu, drugie badanie w okresie styczeń – marzec 2015 roku. Wyniki z 

badania drugiego zostały zestawione z wynikami samooceny w badaniu pierwszym i przedstawione w 

poniższej tabeli. 

http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Produkty,38.html
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Tabela 1. Zestawienie ocen współpracy międzysektorowej  

Płaszczyzna 

współpracy 
Ocena 

Opis ułatwiający ustalenie 

oceny 

Powiat Olecki Gmina Olecko 
Gmina Kowale 

Olecki 
Gmina Świętajno Gmina Wieliczki 

I II Różnica I II Różnica I II Różnica I II Różnica I II Różnica 
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1 – nie 

współpracuje 

się nam 

dobrze 

Nie diagnozujemy wspólnie 

problemów i potrzeb 

mieszkańców, nie wymieniamy 

się informacjami, nie 

współtworzymy/konsultujemy 

istotnych dokumentów, aktów 

prawa lokalnego, program 

współpracy to fasada.  

  

1 

  

2 

  

1 

  

0 

  

0 

2 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno 

zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki 
  2 4       

3 – 

współpracuje 

się średnio 

Czasem współpracujemy ze 

sobą, ale nieregularnie. Nie 

wszystkie polityki (w tym 

dokumenty, prawo lokalne itp.) 

podlegają konsultacjom. 

Programy współpracy, choć 

istnieją, to nie satysfakcjonują 

jednej ze stron, są sztampowe – 

nie do końca odzwierciedlają 

lokalne potrzeby, nie zawsze 

przekładają się na realia. 

3    3  3 3 3 3 

4 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno 

zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki 
 4    4     

5 – 

współpracuje 

się nam 

bardzo 

dobrze 

Wspólnie tworzymy wszystkie 

ważne polityki i dokumenty, 

konsultujemy je, wymieniamy 

się informacjami. Programy 

współpracy odzwierciedlają 

prawdzie relacje między nami i 
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gwarantują ich poprawność.  
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1 – nie 

współpracuje 

się nam 

dobrze 

Samorząd prawie nie organizuje 

konkursów ani nie zleca 

organizacjom prawie żadnych 

zadań. Administracja nie 

wspiera też organizacji w żaden 

inny sposób, czy to poprzez 

udostępnianie lokali, czy innego 

rodzaju pomocy 

pozafinansowej. Organizacje 

nie uczestniczą też w ocenie 

realizacji zadań. Zupełnie nie są 

zawierane formalne partnerstwa 

dla rozwiązywania wspólnych 

problemów. 

 

  

1 

  

1 

  

1 

  

0 

  

0 

2 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno 

zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki 
          

3 – 

współpracuje 

się średnio 

Organizowane są nieliczne 

konkursy dla organizacji 

pozarządowych, zadania 

publiczne są też zlecane w 

innych trybach. Samorząd 

współpracuje tylko w 

niektórych dziedzinach, choć 

mógłby angażować organizacje 

w większym zakresie. 

Sporadycznie udzielane jest 

wsparcie majątkowe (np. 

udostępnianie pomieszczeń 

itp.). Samorząd unika 

angażowania organizacji w 

ocenę zadań, sporadycznie 

zdarza się zawiązywanie 

partnerstw dla rozwiązania 

        3 3 
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wspólnych problemów. 

 

4 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno 

zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki 
4  4  4  4 4   

5 – 

współpracuje 

się nam 

bardzo 

dobrze 

Samorząd regularnie prowadzi 

konkursy dla organizacji 

pozarządowych, zleca też 

zadania publiczne w inny 

sposób. Co więcej, organizacje 

realizują zadania w bardzo 

różnych obszarach. W co 

najmniej kilku z nich istnieje 

stabilna współpraca, 

zawiązywane są formalne 

partnerstwa w różnych 

sprawach. Organizacje 

współuczestniczą w ocenie 

realizacji zadań publicznych 

 5  5  5     
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1 – nie 

współpracuje 

się nam 

dobrze 

Organizacje w zasadzie nie 

mają szans uzyskać pomocy od 

samorządu – lokalu, porad, 

konsultacji. Nie istnieją żadne 

instrumenty wspierania 

pozarządowej infrastruktury 

(np. fundusz pożyczkowy czy 

centrum wspierania organizacji 

itp.). Nie istnieje baza lokalnych 

organizacji. 

  

1 

  

1 

  

0 

  

0 

  

0 

2 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno 

zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki 
        2 2 

3 – 

współpracuje 

się średnio 

Samorząd udziela pewnego 

wsparcia miejscowym 

organizacjom. Urzędnicy od 

czasu do czasu organizują 
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szkolenia i udzielają 

organizacjom porady. Istnieje 

gremium/zespół, który można 

określić jako lokalna rada 

działalności pożytku 

publicznego, nie pracuje on 

(ona) jednak zbyt intensywnie. 

Tylko niektóre organizacje mają 

realną szanse skorzystać z 

innych form wsparcia – lokali, 

sal konferencyjnych, promocji 

swoich działań poprzez media 

samorządowe itp. 

4 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno 

zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki 
4  4 5 4 4 4 4   

5 – 

współpracuje 

się nam 

bardzo 

dobrze 

Samorząd inwestuje w rozwój 

organizacji na swoim terenie. 

Organizuje dla nich szkolenia, 

udziela wsparcia 

merytorycznego (np. porad 

prawnych), pomaga w 

organizacji konferencji, 

przedstawiciele administracji 

uczestniczą w spotkaniach 

środowisk pozarządowych. 

Organizacje mogą liczyć na 

pomoc, gdy chcą rozszerzyć 

swoją działalność, 

współpracować z innymi 

samorządami. Intensywnie 

działa lokalna rada pożytku 

publicznego/zespoły/fora 

konsultacyjne itp.  

 5         

ŚREDNIA OCEN 3,67 4,67 1,00 3,33 4,67 1,34 3,67 4,33 2,34 3,67 3,67 0,00 3,00 3,00 0,00 
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Założenie: W trzech jednostkach samorządu terytorialnego nastąpi poprawa jakości i efektywności mechanizmów współpracy dokonana na podstawie 

przeprowadzonej samooceny metodą LIJW. 

Wyniki: Poprawa nastąpiła w następujących jednostkach samorządu terytorialnego: 

Powiat Olecki – wzrost o 1 punkt.  

Gmina Olecko – wzrost o 1,34 punktu. 

Gmina Kowale Oleckie – wzrost o 2,34 punktu. 

 

Wnioski: Założony w projekcie cel został osiągnięty. 

 

Opracował: Zespół ds. LIJW, marzec 2015 roku.  


