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WSTĘP
W roku 2006 na terenie województwa dolnośląskiego istniało ponad 4 700 (CBOS)
fundacji i stowarzyszeń. Liczba organizacji pozarządowych w województwie dolnośląskim,
w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest jedną z najwyższych w Polsce.
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
od roku 2007 przeprowadza badania diagnostyczne dotyczące kondycji trzeciego sektora
na Dolnym Śląsku. Niniejszy raport zawiera dane z roku 2008.
W badaniu wzięło udział 1778 organizacji działających na terenie województwa
dolnośląskiego. Badaniem objęto organizacje pozarządowe z terenu Dolnego Śląska
także ochotnicze straże pożarne oraz kluby sportowe. Badanie zostało przeprowadzone
przy wykorzystaniu metody ankietowej. Ankieta do badania składała się z dwóch części.
Pierwsza część zawierała pytania odnośnie kondycji trzeciego sektora na Dolnym Śląsku,
potrzeb organizacji pozarządowych, ich działań, wiedzy na temat możliwości działania
oraz partnerów. Część drugą można określić jako część metryczkową – czyli odnoszącą
się do podstawowych danych na temat organizacji pozarządowych, w tym: danych
teleadresowych, danych odnośnie wieku i wielkości organizacji, informacji odnośnie osób
kontaktowych oraz rejestru celów statutowych i działań cyklicznych organizacji
pozarządowych na Dolnym Śląsku.

METODOLOGIA
Celami badania była ocena kondycji trzeciego sektora na Dolnym Śląsku w
obszarach:
-

struktury organizacji pozarządowych

-

działalności organizacji pozarządowych

-

otoczenia organizacji pozarządowych

-

potrzeb organizacji pozarządowych

-

pozyskiwania funduszy europejskich przez organizacje
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-

zasobów ludzkich trzeciego sektora

Cele szczegółowe zostały sprecyzowane następująco:
1) Usystematyzowanie wiedzy na temat organizacji pozarządowych na Dolnym
Śląsku oraz dokonanie oceny kondycji trzeciego sektora w województwie
dolnośląskim poprzez analizę prowadzoną w obszarach:
a) struktury organizacji pozarządowych,
b) działalności organizacji pozarządowych,
c) otoczenia organizacji pozarządowych,
d) potrzeb organizacji pozarządowych,
e) pozyskiwania funduszy europejskich przez organizacje,
f) zasobów ludzkich trzeciego sektora.
2) Określenie wielkości wskaźników mówiących o strukturze trzeciego sektora
na Dolnym Śląsku pod względem struktury prawnej.
3) Diagnoza stanu trzeciego sektora na Dolnym Śląsku:
a) opisanie głównych obszarów działalności oraz celów statutowych organizacji
pozarządowych na Dolnym Śląsku,
b) określenie ilości organizacji, których zakres działania dotyczy młodzieży na
Dolnym Śląsku,
c) określenie kondycji organizacji pozarządowych,
d) identyfikacja podstawowych źródeł finansowania organizacji pozarządowych.
4) Opisanie otoczenia, w którym działają organizacje pozarządowe:
a) identyfikacja głównych partnerów dla trzeciego sektora,
b) określenie częstości i rodzaju współpracy z administracją publiczną.
5) Diagnoza potrzeb organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku:
a) określenie struktury preferencji odnośnie form wsparcia dla organizacji
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pozarządowych (szkolenia vs. Punkt konsultacyjny),
b) diagnoza potrzeb szkoleniowych.
6) Diagnoza możliwości pozyskiwania funduszy europejskich przez organizacje
pozarządowe.
Na wstępie przedstawiono analizę całej próby, a następnie wyniki bardziej
szczegółowe w podziale na powiaty. Analiza ogólna została przeprowadzona w
następującym układzie:


STRUKTURA PRÓBY



STRUKTURA WIEKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH



ZASOBY LUDZKIE W OGRANIZACJACH



ŹRÓDŁA FIANANSOWANIA



OTOCZENIE TRZECIEGO SEKTORA NA DOLNYM ŚLĄSKU – PARTNERZY



OCZEKIWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH wobec:
o Urzędu Marszałkowskiego
o Urzędu Miasta i Gminy
o Starostwa Powiatowego



WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM



WIEDZA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA



POTRZEBY SZKOLENIOWE



POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH

METODY BADAWCZE

Analiza danych pierwotnych na podstawie danych uzyskanych w badaniu ankietowym.
Badania ankietowe to złożony i wieloetapowy proces wymagający realizacji określonych
reguł metodologicznych. Odpowiadają na pytania: Co? Ile? Jak często? Jak silnie? Kto?
Prowadzą do pomiaru oraz identyfikacji faktów.
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Badanie ankietowe, to technika oparta na bezpośrednim komunikowaniu się z
respondentem, przeprowadzana przy pomocy kwestionariusza ustrukturyzowanego o
jawnym celu. W instrukcji do kwestionariusza respondentów informuje się o przedmiocie
badania. Strukturyzacja kwestionariusza jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem
stosowanym w badaniach społecznych, ma to zapewnić, by wszyscy respondenci
odpowiadali na takie same pytania (otrzymywali jednakowe bodźce).
Badania ankietowe są metodą gromadzenia informacji pierwotnych przez zbieranie
odpowiedzi na przygotowane uprzednio pytania zadawane wybranym osobom.
Narzędzia: kwestionariusze z przeważającymi pytaniami zamkniętymi, z zastosowaniem
skal, stawiające respondentów w sytuacji dokonywania wyboru.
Badanie desk research (Analiza źródeł wtórnych)
Badanie Desk Research (znane również jako analiza źródeł wtórnych) obejmuje
gromadzenie danych - już istniejących -

pochodzących z wewnętrznych źródeł

zamawiającego oraz ze źródeł zewnętrznych, np. z publikacji rządowych oraz
pozarządowych instytucji. Są to również informacje ogólnie dostępne z wiarygodnych
źródeł w Internecie, opublikowane w prasie profesjonalnej. Umieszczenie analizy danych
źródłowych we wstępnej fazie projektów badawczych jest rekomendowane w celu
uzyskania szerszego tła dla analizowanego zagadnienia, jak również w celu uzupełnienia
wyników badań, uzyskanych przy pomocy innych technik, o użyteczne informacje
dopełniające obrazu przedmiotu objętego analizą. Element analizy źródeł wtórnych został
zastosowany w części podsumowującej raportu i użyty został w celu umieszczenia
wyników badania na tle wyników ogólnopolskich. Zastosowano tu wyniki uzyskane w
raporcie Stowarzyszenia Klon Jawor 2008.
UWAGI METODOLOGICZNE DOTYCZĄCE RAPORTU
Powiaty, w których liczebność organizacji biorących udział w badaniu nie
przekraczała 30, nie zostały poddane analizie w wartościach procentowych. Dane
odnoszące się do tych powiatów zaprezentowano w formie tabel a nie wykresów.
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Pytanie o oczekiwania było zawarte w kwestionariuszu w formie otwartej.
Ponieważ większość odpowiedzi dotyczyła tych samych obszarów, zdecydowano się na
dokonanie kategoryzacji uzyskanych odpowiedzi.
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ANALIZA OGÓLNA DLA CAŁEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Rysunek 1 Struktura administracyjna próby – rozkład procentowy
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W badaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych z dwudziestu
powiatów ziemskich oraz powiatu grodzkiego wrocławskiego.
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Rysunek 2 Rozkład administracyjny próby - liczebność
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Rysunek 3 Typy organizacji pozarządowych w województwie dolnośląskim|
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Ponad jedna trzecia organizacji w próbie (37%) to fundacje, kluby stanowią kolejne
17% wśród organizacji biorących udział w badaniu, niemal tyle samo bo 16% stanowią
stowarzyszenia. Po 7% wśród ogółu organizacji pozarządowych biorących udział w
badaniu stanowią kluby sportowe oraz towarzystwa. 3% organizacji biorących udział w
badaniu to związki, tyle samo (3%) – spółdzielnie socjalne, izby stanowią 2% w próbie, a
kluby europejskie 1%. Ponadto w skład próby weszły organizacje takie jak:
- grupa nieformalna
- chór
- koło łowieckie
- koło PTPP
- zespół folklorystyczny
- zespół góralski
- dwa zrzeszenia oraz
- stowarzyszenie zwykłe
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Rysunek 4 Obszary działalności organizacji pozarządowych
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Wśród kategorii inne podano następujące odpowiedzi:


aktywizacja lokalnych społeczności



działania na rzecz odnowy wsi



promocja miasta



ekologia, naturalne technologie budowania



konserwacja szlaków turystycznych



ochrona mienia



transport



współpraca z 23 krajami Europy
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CELE STATUTOWE
Cele statutowe organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku w znacznej mierze
pokrywają się z listą celów ujętych w ustawie dotyczącej Stowarzyszeń. Ustawa ta
określa następujące cele:


działalność naukowa, naukowo-techniczna,



działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,



działalność kulturalna,



działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,



ochrona środowiska,



wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej
na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,



dobroczynność,



ochrona zdrowia i pomoc społeczna,



rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,



kult religijny.

Rysunek 5 Organizacje młodzieżowe
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43% organizacji to organizacje młodzieżowe, pozostałe 55% nie ma charakteru
młodzieżowego. Nie uzyskano odpowiedzi na to pytanie w 2% ankiet.
WIEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Rysunek 6 Struktura wieku organizacji pozarządowych
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16% organizacji to organizacje młode – działające nie więcej niż 4 lata (powstałe w
latach 2005 – 2008). Kolejne 22% organizacji powstało w latach 2001-2004. W okresie
1989 – 2000 powstało 27% wśród organizacji biorących udział w badaniu a kolejne 23%
stanowiły organizacje powstałe przed rokiem 1989. Od przedstawicieli 12% organizacji
nie uzyskano informacji na temat momentu ich utworzenia.
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ZASOBY LUDZKIE TRZECIEGO SEKTORA
CZŁONKOWIE
Rysunek 7 Wielkość organizacji pozarządowych pod względem liczby członków
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Najliczniejszą grupę wśród organizacji w województwie stanowią te
skupiające od 21 do 50 członków (44%). Co piąta organizacja posiada od 11 do 20
członków, a kolejne 13% to organizacje o liczbie członków od 51 do 100. Duże, liczące
ponad 100 członków organizacje, stanowią 11%.
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WOLONTARIUSZE
Rysunek 8 Wolontariusze w organizacjach pozarządowych
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Jedna trzecia (33%) organizacji deklaruje, że organizacja korzysta z pracy
wolontariuszy, jednak tylko 69 organizacji ma podpisane umowy z wolontariuszami.
Wolontariat jest często rozumiany jako działalność społeczna.
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Rysunek 9 Ocena kondycji organizacji
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Ponad połowa respondentów (54%) oceniła kondycję swojej organizacji jako
bardzo dobrą lub raczej dobrą. Kolejne 34% stwierdziło, że ich organizacja znajduje się w
średniej kondycji. Co dwudziesty respondent wystawił ocenił funkcjonowanie swojej
organizacji jako „raczej złe”, jeden na stu respondentów ocenę „bardzo złą”. 6%
respondentów nie potrafi jednoznacznie określić kondycji swojej organizacji.
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 10 Finansowanie działań organizacji pozarządowych
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75% organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich, ponad połowa organizacji
(56%) korzysta ze wsparcia finansowego Urzędu Miasta lub Gminy. Kolejnym źródłem
utrzymania jest sponsoring (19%) oraz dochody z działalności gospodarczej (7%). Środki
ze Starostwa Powiatowego wykorzystuje 6% organizacji.

Środki rządowe trafiają do 11% organizacji trzeciego sektora na Dolnym Śląsku
poprzez:


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji



Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej



Ministerstwo Zdrowia



Ministerstwo Ochrony Środowiska



Ministerstwo Edukacji Narodowej

jak również poprzez:


Krajowy System Ratownictwa



Narodowy Fundusz Społeczny



Fundusz Rozwoju Wsi

Środki unijne trafiają do 5% organizacji poprzez:



Comenius-Sokrates, Leonardo da Vinci



dofinansowanie z "Mibidu"



dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, ONW



dopłaty do gruntów



dopłaty do produkcji rolnej



dopłaty unijne



Działaj Lokalnie



Ekologiczny, Wymiany Młodzieży



Euroregion NYSA, Lider Plus, Działaj lokalnie



Fundacja Amerykańska (Wolność)



Fundacja Boscha



Fundusz Inicjatyw Społecznych , PFRON



Fundusz Partnerstwa Siedziba w Krakowie



Lider Plus (5 organizacji)



Nasza Wieś w UE, ekologia , integracja, rozwój



nowy program 2007-2013



PFRON



PHARE (2 organizacje)



program "Działaj lokalnie",
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program inicjatyw lokalnych



Program Młodzież (3 organizacje)



Program Pomocy Ludności Najuboższej



Sami Sobie (2 organizacje)



SAPART



Solidarite



SPO- Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego



wspieranie rynku produktów pszczelich

Inne źródła finansowania to:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie



cegiełki, wydawnictwa, pamiątkarstwo



czesne



dochody ze sprzedaży zwierzyny



dotacje z Urzędu Pracy



działalność polityczna ze środków własnych



działalność własna



fundacja im Stefana Batorego (2 organizacje)



Fundacja Marschala



Fundacja Partnerstwo dla Środowiska



Fundacja Reklama Dzieciom



Fundacja Rozwoju Wsi (2 organizacje)



Fundacja Wolności - Akademia Rozwoju



Fundacja, Program Młodzież



fundusz składkowy rolników przy KRUS



fundusz socjalny KW Policji



konkursy



kopalnia Melofiru



Krajowy System Ratownictwa Pożarowego
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Dolnośląska Federacja Sportu



nadleśnictwo



opłaty za jazdy konne



organizacja imprez sportowych



organizacja imprez społecznych



Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach



Parafia



PCC Rokila Brzeg Dolny



pokazy dla firm



Polonia Kanadyjska



Polsko-Amerykańska Fundacja Wolność (2 organizacje)



Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju,



premia



program Działaj Lokalnie (2 organizacje)



przeprowadzanie lekcji w szkołach,



przychody z festynów



PZKOSZ Warszawa



rodzice



sprzedaż tuszy zwierzęcej i polowań komercyjnych, tzw. dewizowe



sprzedaż zwierzyny łowieckiej, sprzedaż dewizowa



Stowarzyszenie "Granica"



środki celowe



Urząd Skarbowy



wkład własny



wolne środki od mieszkańców



wynajem obiektów



Zarząd Wojewódzki OSP,



środki fundacji polsko-niemieckiej



Związek Aktorski SP
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PARTNERZY
Rysunek 11 Struktura współpracy

Urzędy

73%

Szkoły

64%

49%
53%
49%

Inne NGO
Radni

47%
50%

Media

46%
53%
37%
34%

Nauczyciele

34%
33%

Kościół

32%
26%

Osoby prywatne

32%

Biznes
0%

20%

wykres

przedstawia

59%

40%

Z kim chcielibyście współpracować

Powyższy

86%

60%

80%

100%

Z kim chętnie współpracujecie

obecną

strukturę

współpracy

organizacji

pozarządowych z innymi instytucjami lub osobami oraz strukturę oczekiwań, chęci
współpracy.
Niemal trzy czwarte organizacji (73%) chętnie współpracuje z urzędami, 64% ze
szkołami. Ponad połowa organizacji (53%) nawiązuje współpracę z innymi organizacjami
z trzeciego sektora; z radnymi 47% oraz z mediami – 45% organizacji , 45% - z osobami
prywatnymi.
Ponad jedna trzecia organizacji (37%) współpracuje chętnie z nauczycielami; 34%
z Kościołem; po 32% z osobami prywatnymi oraz przedstawicielami biznesu.
Zdecydowanie częściej, niż to jest w stanie obecnym, organizacje chciałyby
nawiązać kontakt i współpracę ze środowiskami biznesowymi (59 % w stosunku do 32%),
chętnie kontynuowano lub nawiązano współpracę z urzędami (73% do 86%); radnymi
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(50% do 47% ), nieco rzadziej z innymi organizacjami pozarządowymi (49% do 53%) oraz
ze szkołami (49% do 64%).
Rysunek 12 Współpraca z radnymi

Nie
40%

Tak
60%

Z radnymi współpracuje sześć na dziesięć (59%) organizacji.
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OCZEKIWANIA WOBEC URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
Rysunek 13 Oczekiwania organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku wobec Urzędu Marszałkowskiego

36%

w sparcie finansow e

7%

pom oc w pozyskiw aniu środków unijnych

6%

inform ow anie, przepływ inform acji

5%

w sparcie m erytoryczne
spełanianie funkcji koordynatora

3%

zainteresow anie działaniam i organizacji

3%

w sparcie sprzętow e

3%

doradztw o, szkolenia

3%

w spółpraca, podejm ow anie w spólnych
działań

2%

w sparcie infrastrukturalne

1%

prom ow anie organizacji

1%

pom oc praw na

1%
1%

w sparcie organizacyjne

10%

inne specyficzne oczekiw ania

21%

brak sprecyzow anych oczekiw ań

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Od Urzędu Marszałkowskiego organizacje oczekują wsparcia finansowego, pomocy w
pozyskiwaniu

środków

unijnych,

spełniania

merytorycznego.
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funkcji

informacyjnej

oraz

wsparcia

OCZEKIWANIA WOBEC URZĘDU MIASTA I GMINY
Rysunek 14 Oczekiwania organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku wobec Urzędu Miasta i Gminy

40%

w sparcie finansow e

13%

dalsza w spółpraca na tym sam ym poziom ie
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1%
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1%
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w sparcie organizacyjne
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inne specyficzne oczekiw ania

14%

brak sprecyzow anych oczekiw ań
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Od Urzędów Gmin czy Miasta poza oczekiwaniem wsparcia finansowego organizacje
bardzo często wyrażają wolę kontynuowania współpracy na dotychczasowym poziomie.
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OCZEKIWANIA WOBEC STAROSTWA POWIATOWEGO
Rysunek 15 Oczekiwania organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku wobec Urzędu Powiatowego

39%
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finansowego oczekują zainteresowania swoją działalnością oraz promocji działań
organizacji pozarządowych. 5% organizacji chce kontynuowania współpracy na
dotychczasowym poziomie.

GRUPY EKSPERCKIE
Wśród wszystkich organizacji, członkowie 37% z nich uczestniczyli w pracach grup
eksperckich lub doradczych powoływanych przez samorządy.
Najczęstsze przyczyny nieuczestniczenia w pracach grup eksperckich to:


brak propozycji, zaproszenia ze strony gminy
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brak informacji na temat istnienia takich grup



w gminie nie powoływano grup eksperckich

WIEDZA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA


33% organizacji nie potrafi wymienić ani jednego lokalnego programu, uchwały

bądź komórki jednostki samorządu terytorialnego, z których mogłyby korzystać w ramach
swojej działalności.


88% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie Miasta i

Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 70% procent respondentów zna i potrafi
wskazać jednostkę lub jej reprezentanta w Urzędzie Starostwa Powiatowego.
Zdecydowanie mniej, bo tylko 16% respondentów jest w stanie wskazać taką osobę lub
wydział w Urzędzie Marszałkowskim.

Rysunek 16 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Tak
34%

Nie
66%

34%

organizacji

zna

Gminny

Program

Pozarządowymi.
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Współpracy

z

Organizacjami

Rysunek 17 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tak
49%

Nie
51%

49%

respondentów

zna

Gminny

Program

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.
Rysunek 18 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim

Tak
48%

Nie
52%

48% reprezentantów organizacji pozarządowych deklaruje, że słyszało o istnieniu
Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
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Rysunek 19 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne

Obydw ie form y
są tak sam o
dobre
1%

Brak odpow iedzi
13%

Punkt
Konsultacyjny
57%

Szkolenie
29%

57% organizacji preferuje punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych jako
lepszą z form informacyjno-doradczych na temat środków unijnych. Jako uzasadnienie
najczęściej padają argumenty:


łatwiejszy dostęp (koszty, czas)



dostępność dla większej ilości organizacji



kontakt na bieżąco



możliwość ciągłego kontaktu



możliwość skorzystania w razie potrzeby



indywidualne podejście

Pozostałe 29% respondentów, którzy preferowaliby raczej szkolenia niż punkt
informacyjny, jako korzyści podaje:


profesjonalizm i kompetencję



możliwość uzyskania szerszej wiedzy



możliwość wymiany doświadczeń

28

1% respondentów uważa, że obydwie formy informacyjno – doradcze są tak
samo dobre, 13% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

POTRZEBY SZKOLENIOWE
Rysunek 20 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych

74%

Pozyskiwanie funduszy

72%

Przygotowywanie wniosków

53%

Współpraca z samorządem
Zarządzanie organizacją

41%

Współpraca z wolontariuszami

41%

Księgowość dla organizacji

40%

Zarządzanie finansami organizacji

39%
34%

Umiejętności interpersonalne
0%

Najczęściej

zgłaszane

przez

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

organizacje

potrzeby

szkoleniowe

dotyczą

pozyskiwania funduszy (74%) i przygotowania wniosków unijnych (72%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (55%).
Czterech na dziesięć reprezentantów organizacji pozarządowych wzięłoby chętnie
udział w szkoleniach na następujące tematy: zarządzanie organizacją, współpraca z
wolontariuszami, księgowość organizacji, zarządzanie finansami organizacji.
Poza tym wymieniono następujące szkolenia:


szkolenia dotyczące przepisów prawnych, podstawy prawa



kursy językowe
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kursy komputerowe



szkolenia dotyczące możliwości rozwoju wsi



szkolenia dotyczące gospodarki komunalnej, mieszkaniowej



przygotowywanie projektów unijnych



pisanie wniosków unijnych



szkolenia na temat projektów Urzędu Marszałkowskiego



sprawozdawczość finansowa



współpraca z mediami, prezentowanie organizacji i efektów jej działalności w
mediach, PR



pozyskiwanie środków z biznesu



współpraca w ramach sieci partnerstwa



współpraca z regionem



szkolenia psychologiczne, terapeutyczne



szkolenia personelu dla osób niepełnosprawnych



ratownictwo medyczne



pierwsza pomoc



szkolenia służb weterynaryjnych



specjalistyczne szkolenia dla strażaków



szkolenia strażaków - ochotników



szkolenia dotyczące bezpieczeństwa, BHP



szkolenia kadry sportowej



szkolenia organizatorów i moderatorów sportu



szkolenia sportowe



szkolenie medyczne - ratownik



szkolenia trenerów i instruktorów
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szkolenia sędziowskie



współpraca z młodzieżą



prowadzenie zespołu

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH
Rysunek 21 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe

Tak
8%

Nie
92%

Tylko 8% wśród wszystkich organizacji pozyskuje środki z Unii Europejskiej.
Poniżej lista programów i źródeł finansowania unijnego, które wymieniały organizacje.
Przyczyną niepozyskiwania środków unijnych jest najczęściej brak wiedzy i
informacji na ten temat.
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POWIAT BOLESŁAWIECKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE
Rysunek 22 Struktura administracyjna próby w powiecie bolesławieckim

Osiecznica
12%

Warta
Bolesławiecka
4%

Bolesławiec
54%

Nowogrodziec
26%
Gromadka
4%

W

powiecie

bolesławieckim

badaniem

objętych

zostało

95

organizacji

pozarządowych, z czego 51 z terenu gminy Bolesławiec, 25 z gminy Nowogrodziec, 11 z
Osiecznicy, po 4 z gminy Gromadka i z Warta Bolesławiecka.
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Rysunek 23 Typy organizacji| w powiecie bolesławieckim
37%

Stowarzyszenie
23%

Fundacja
Klub sportowy

17%

Klub
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5%

Towarzystwo
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Inna
0%
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20%

25%

30%

35%

40%

37% organizacji z powiatu bolesławieckiego biorących udział w badaniu stanowią
stowarzyszenia, niemal jedną czwartą (23%) - fundacje, 17% - kluby sportowe,12% - inne
kluby. Jedna na dwadzieścia organizacji to związek, 2% stanowią towarzystwa.
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Rysunek 24 Obszar działalności organizacji w powiecie bolesławieckim
młodzież i dzieci

62%

sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek

56%

niepełnosprawni

36%

usługi socjalne i pomoc społeczna

34%

nauka, oświata, edukacja i wychowanie

32%

ochrona zdrowia i życia

21%

współpraca z regionami

20%

szkolenia

15%

prawa człowieka

14%

kultura i sztuka

14%

ochrona środowiska

11%

doradztwo

4%

religia i ruchy polityczne

4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Najwięcej, bo 62% organizacji pozarządowych prowadzi działania w obszarze
„dzieci i młodzieży”;

ponad połowa organizacji działa w obszarze „sportu, rekreacji,

turystyki i wypoczynku”. Ponad jedna trzecia organizacji w ramach swojej działalności
zajmuje się sprawami osób niepełnosprawnych; również ponad jedna trzecia (34%) działa
na polu „usług socjalnych i pomocy społecznej”. Kolejne 32% działa na polu „nauki,
oświaty, edukacji i wychowania”. Inne obszary działań – wskazywane przez co piątą
organizację jako pola działań - to: „ochrona i promocja zdrowia” (21% organizacji) oraz
„współpraca z regionami” – 20%.
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Rysunek 25 Organizacje młodzieżowe w powiecie bolesławieckim

Brak
odpowiedzi
4%
Organizacje
młodzieżowe
40%

Pozastałe
organizacje
56%

Cztery na dziesięć organizacji to organizacje młodzieżowe, 56% organizacji nie ma
charakteru młodzieżowego. Nie uzyskano odpowiedzi na to pytanie w 4% ankiet.

Rysunek 26 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
bolesławieckim
38%
40%
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brak
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powyżej
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od 1 do 5

5%

4%
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Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (38%).
Co piąta organizacja w powiecie bolesławieckim liczy od 51 do 100 członków.
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Rysunek 27 Ocena kondycji organizacji w powiecie bolesławieckim

38%

39%
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Ponad połowa respondentów (51%) oceniła kondycję swojej organizacji jako
bardzo dobrą lub raczej dobrą. Kolejne 39% stwierdza, że ich organizacja znajduje się w
średniej kondycji. 3% wystawiło ocenę funkcjonowania organizacji „raczej złą”. 6%
respondentów waha się przy ocenie kondycji organizacji.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 28 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie bolesławieckim
składka członkowska
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75% organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich, ponad połowa organizacji
(56%) korzysta ze wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta lub Gminy. Kolejnym
źródłem utrzymania jest sponsoring (19%) oraz dochody z działalności gospodarczej
(7%). Środki ze Starostwa Powiatowego wykorzystuje 6% organizacji.
Środki finansowe z Rządu wspierają dwie organizacje (Ministerstwo Administracji i
Spraw Wewnętrznych). Środki z Urzędu Marszałkowskiego finansują 3 % organizacji z
powiatu bolesławieckiego.
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Rysunek 29 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie bolesławieckim
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pozarządowych z innymi instytucjami lub osobami oraz strukturę oczekiwań, chęci
współpracy.
Ponad trzy czwarte organizacji chętnie współpracuje z urzędami, 68% ze szkołami.
Niemal połowa organizacji (47%) nawiązuje współpracę z mediami, 45% - z osobami
prywatnymi. 44% organizacji chętnie współpracuje z radnymi, tyleż samo z innymi
organizacjami pozarządowymi. Cztery na dziesięć organizacji podejmują współpracę ze
środowiskami biznesowymi.
Zdecydowanie częściej niż to jest w stanie obecnym organizacje chciałyby
nawiązać kontakt i współpracę ze środowiskami biznesowymi (61 % w stosunku do 40%).
Chętnie kontynuowano lub nawiązano współpracę z mediami (48%), urzędami (60%),
radnymi (46%) oraz ze szkołami (45%).
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Rysunek 30 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie bolesławieckim

Nie
46%
Tak
54%

Z radnymi współpracuje ponad połowa - 53% organizacji.

FORMY WSPÓŁPRACY Z RADNYMI


doradztwo, informowanie



wsparcie finansowe



wsparcie organizacyjne



imprezy sportowe promujące trzeźwość



kontakt z UM



przedstawiciel organizacji jest jednocześnie członkiem Rady



organizacja wielu działań



organizowanie imprez kulturalno- rozrywkowych



pomoc w wynajmie obiektów sportowych



pomoc dzieciom z okazji Dnia Dziecka, duże zainteresowanie



pomoc w organizacji imprez, spotkań,



pomoc w organizacji miejsca na spotkania



pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych



lobbing w sprawach sportu młodzieży



uczestnictwo w obradach, informowanie
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utworzenie funduszu stypendialnego



współpraca przy podejmowaniu uchwał regulujących działania OSP



wspólne cele szkolenia młodzieży i organizowania czasu wolnego młodzieży



wzajemna pomoc, zaproszenia na uroczystości

WSPÓLNE DZIAŁANIA Z SAMORZĄDAMI
Oto lista działań organizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i
samorządy na terenie powiatu bolesławieckiego:


"Blues nad Bobrem"



akcja letnia - wypoczynek dla dzieci



Biegi Pietraszka; ścieżka przyrody



bieg na orientację



Bolesławieckie Święto Ceramiki, Gliniada



cykliczne spotkania mieszkańców z lekarzami, prowadzenie masowego badania

krwi na cukier, akcja: „Wczesne wykrywanie cukrzycy”


zawody strzelnicze Powiatowych Urzędów Pracy



edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja ekologiczna - przedszkola



Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego, promowanie brydża, szkolenie dzieci

i młodzieży


imprezy sportowe



kampania edukacyjna we współpracy ze szkołami



kolonie, opłatek, wydawanie żywności



koncerty, imprezy okolicznościowe



konkursy



meetingi lekkoatletyczne, biegi



mistrzostwa Złotoryi



„Młodzież na wakacjach” oraz inne formy wypoczynku, zajęcia pozaszkolne



nauka i doskonalenie pływania
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ochrona przeciwpożarowa



ognisko integracyjne



Olimpiada Żaków, Memoriał im. St. Merdasa



oprawa muzyczna uroczystości w Domu Dziennego Pobytu, Wigilia dla

bezdomnych, zabawa karnawałowa dla dzieci z DDP,


organizacja czasu wolnego dzieci w formie zajęć sportowych



organizacja widowisk sportowych



organizowanie uroczystości państwowych, regionalnych na szczeblu miasta,

powiatu, Garnizonu Wojskowego


Otwarte Mistrzostwa Tenisa



plany pracy, opłatek dla niepełnosprawnych



pokazy, promocja miasta



pomoc w realizacji zadań stowarzyszenia



pozyskiwanie środków UE, liczne projekty i programy np. Lider Plus



projekt z AA



promowanie gminy



przeglądy fotografii ogólnopolskiej



puchar wójta



rozgrywki o puchar wójta



Schronisko dla Bezdomnych, Pokoje Interwencji Kryzysowej, promocja udzielania I

pomocy, porady prawne i psychologiczne, spotkanie integracyjne dla osób
niepełnosprawnych


sesje naukowe, współpraca z miastem partnerskim- Siegburg, wspólne projekty z

muzeum ceramiki


Siatkarska gwiazda, Liga siatkowa



„Sprzątanie Świata”, dbanie o miejsca pamięci narodowej, profilaktyka

antyalkoholowa


szkolenie młodzieży w piłce nożnej na terenie gminy



turniej o puchar Starosty



turnieje piłkarskie
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Uliczne biegi trzeźwości, współorganizowanie zawodów kolarskich



uroczystości lokalne, imprezy okolicznościowe



współfinansowanie pracy stowarzyszenia



współpraca z MOPS



Wystawa „Wołyń - czas zagłady 1939-1945”



zakup aparatu do masażu limfatycznego



zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży przez udział w imprezach

sportowych, wychowanie przez sport wyczynowy


zawody, pokazy, festyny, „Pożegnanie Lata”

68% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, a 72% organizacji ani
jednego programu, do którego mogłyby się odwołać w ramach swojej działalności. 73%
przedstawicieli

organizacji

nie

potrafi

wymienić

komórki

jednostki

samorządu

terytorialnego, z którą mogliby współpracować w ramach swojej działalności.

Rysunek 31 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie bolesławieckim

Tak
41%

Nie
59%
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41 % respondentów zna Gminny Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
Rysunek 32 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie bolesławieckim

Nie
47%

Tak
53%

53% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, głównym
źródłem wiedzy o programie są informacje z Urzędu Miasta i Gminy
Rysunek 33 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie bolesławieckim

Tak
43%
Nie
57%
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43% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.

Rysunek 34 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie bolesławieckim

Brak odpow iedzi
19%
Obydw ie form y
są tak sam o
dobre
4%
Punkt
Konsultacyjny
59%
Szkolenie
18%

59% reprezentantów organizacji pozarządowych preferuje Punkt Konsultacyjny dla
Organizacji Pozarządowych w miejscowości działania, 18% respondentów preferuje
szkolenie prowadzone przez profesjonalną firmę we Wrocławiu.
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Rysunek 35 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie bolesławieckim

Pozyskiwanie funduszy

77%

Przygotowywanie wniosków

76%

Współpraca z samorządem

58%

Księgowość dla organizacji

44%

Zarządzanie finansami organizacji

43%
39%

Zarządzanie organizacją
Współpraca z wolontariuszami

33%

Umiejętności interpersonalne

32%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rysunek 36 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie bolesławieckim

Tak
3%

Nie
97%
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PRZYCZYNY NIEPOZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH


brak fachowca w tej dziedzinie



brak osoby przeszkolonej w tym zakresie



brak osób odpowiedzialnych za poszukiwanie projektów



brak umiejętności



brak wiadomości na temat; brak wiedzy



brak informacji na temat funduszy,



skomplikowane procedury



względy formalno-prawne



brak możliwości



oddalenie wniosku , brak możliwości



brak środków na wkład własny



brak koordynacji ze strony Związku



polityczny profil działalności



krótki okres działalności - brak możliwości



nie było takiej potrzeby



nie możemy uregulować sprawy przekazania gruntu miasta



nieprowadzenie projektów, na które można się starać o środki



organizacja nie realizuje dużych programów



za mała organizacja,



zbyt mała skala działania

PODSUMOWANIE
Z terenu powiatu bolesławieckiego przebadano 85 organizacji, z pięciu gmin.
Największy udział w próbie miały stowarzyszenia, nieco mniejszy fundacje, na trzecim
miejscu znalazły się kluby sportowe. Najwięcej organizacji pozarządowych w powiecie
prowadzi działania skierowane do dzieci i młodzieży oraz działania w dziedzinie sportu,
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rekreacji, turystyki i wypoczynku. Ponad połowa respondentów oceniła kondycję swojej
organizacji jako bardzo dobrą lub raczej dobrą, ale niemal czterech na dziesięciu
respondentów ocenia stan organizacji jako „średni”.
Najważniejszymi

źródłami

finansowania

działań

trzeciego

sektora

są:

składki

członkowskie oraz wsparcie finansowe z Urzędu Miasta lub Gminy. Niemal co piąta
organizacja korzysta ze środków od sponsorów. Organizacje częściej niż to jest w chwili
obecnej chciałyby współpracować ze środowiskami biznesowymi.
Głównymi partnerami organizacji pozarządowych w powiecie są: urzędy i szkoły. Z
radnymi współpracuje ponad połowa organizacji w powiecie. Znajomość Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest powszechniejsza niż znajomość
Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Niemal sześciu na
dziesięciu reprezentantów organizacji pozarządowych w powiecie preferuje Punkt
Konsultacyjny jako bardziej odpowiednią formę doradczo- informacyjną dla organizacji
pozarządowych. Podstawowe potrzeby szkoleniowe dotyczą pozyskiwania funduszy,
pisania wniosków i współpracy z samorządem. Środki unijne wykorzystało dotychczas 3%
organizacji w powiecie. Przyczynami tak niskiego wyniku w tym zakresie jest najczęściej
brak wiedzy i informacji na temat możliwości i sposobów pozyskiwania środków z
programów Unii Europejskiej.
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POWIAT DZIERŻONIOWSKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM
Rysunek 37 Struktura administracyjna próby w powiecie dzierżoniowskim

Pieszyce Piława Górna
7%
2%
Niemcza
Bielawa
6%
19%
Łagiewniki
6%

Dzierżoniów
60%

W

powiecie

dzierżoniowskim

badaniem objętych

zostało 125 organizacji

pozarządowych, z czego 76 z terenu gminy Dzierżoniów, 24 z gminy Bielawa, 9 z
Pieszyc, po 7 z gmin Łagiewniki i Niemcza oraz dwie z gminy Piława Górna.
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Rysunek 38 Typy organizacji| w powiecie dzierżoniowskim

58%

Fundacja
Klub (różnego rodzaju)

18%

Spółdzielnia socjalna

6%

Towarzystwo

6%

Klub europejski

1%

Stowarzyszenie

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

58% organizacji z powiatu dzierżoniowskiego biorących udział w badaniu stanowią
fundacje, niemal jedną piątą (18%) – kluby, po 6% stanowią towarzystwa i spółdzielnie
socjalne.
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Rysunek 39 Obszar działalności organizacji w powiecie dzierżoniowskim
niepełnosprawni

62%

młodzież i dzieci

43%

usługi socjalne i pomoc społeczna

22%

sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek

18%

współpraca z regionami

15%

szkolenia

13%

religia i ruchy polityczne

12%

ochrona zdrowia i życia

12%

kultura i sztuka

12%

nauka, oświata, edukacja i wychowanie

12%

doradztwo

11%

ochrona środowiska
prawa człowieka

10%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Najwięcej, bo 62% organizacji pozarządowych zajmuje się problematyką osób
niepełnosprawnych; 43% działa w obszarze dotyczącym „dzieci i młodzieży”. Nieco więcej
niż jedna piąta organizacji (22%) działa na polu „usług socjalnych i pomocy społecznej” a
18% w dziedzinie „sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku”. W dziedzinie „współpracy z
regionami” działa 15% organizacji w powiecie.
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Rysunek 40 Organizacje młodzieżowe w powiecie dzierżoniowskim

Tak
30%

Nie
70%

Trzy na dziesięć organizacji to organizacje młodzieżowe, siedem na dziesięć
organizacji nie ma charakteru młodzieżowego.

Rysunek 41 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
dzierżoniowskim

42%

45%
40%
35%
30%
25%

17%

20%

14%

13%

15%
6%

3%

2%
od 101 do
200

od 51 do
100

od 21 do 50

od 11 do 20

od 6 do 10

0%

od 1 do 5

5%

brak
odpowiedzi

3%

powyżej
200

10%

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (42%).
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Rysunek 42 Ocena kondycji organizacji w powiecie dzierżoniowskim

35%

40%

37%

35%
30%
25%
20%

14%
11%

15%
10%

2%

5%
0%
Bardzo
dobrze

Raczej
dobrze

Średnio

1%

Trudno Raczej źle Bardzo źle
pow iedzieć

Niemal połowa respondentów (49%) oceniła kondycję swojej organizacji jako
bardzo dobrą lub raczej dobrą. Kolejne 37% stwierdza, że ich organizacja znajduje się w
średniej kondycji. 3% wystawiło oceny funkcjonowania organizacji: „raczej źle” lub
„bardzo źle”. 11% respondentów waha się przy ocenie kondycji organizacji.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 43 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie dzierżoniowskim

składka członkowska

78%

środki z Urzędu Miasta/Gminy

72%

środki od sponsorów

45%

środki Starostwa Powiatowego

19%

środki z Ministerstwa

15%
12%

środki unijne
środki Urzędu Marszałkowskiego

10%

działalność gospodarcza

10%

środki Urzędu Wojewódzkiego

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

78% organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich, niemal trzy czwarte
organizacji (72%) korzysta ze wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta lub Gminy.
Kolejnym źródłem utrzymania jest sponsoring (45%) oraz środki ze Starostwa
Powiatowego ( wykorzystuje je 19% organizacji).
Środki finansowe z Rządu wspierają 15% organizacji w powiecie, środki unijne –
12%. Co dziesiąta organizacja otrzymuje wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego, tyle
samo czerpie fundusze na swoje potrzeby z działalności gospodarczej.

53

Rysunek 44 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie dzierżoniowskim

Urzędy

76%

Szkoły

41%

Radni

42%
43%

Media

42%
40%

Nauczyciele

19%

30%

22%

Biznes

58%

38%

21%

Kościół

58%

19%
17%

Osoby prywatne
0%

20%

40%

Z kim chcielibyście współpracować

Powyższy

67%

42%

Inne NGO

88%

wykres

przedstawia

60%

80%

100%

Z kim chętnie współpracujecie

obecną

strukturę

współpracy

organizacji

pozarządowych z innymi instytucjami lub osobami oraz strukturę oczekiwań, chęci
współpracy.
Niemal dziewięć na dziesięć organizacji (88%) chętnie współpracuje ze urzędami,
67% ze szkołami. Ponad połowa organizacji (58%) nawiązuje współpracę z innymi
organizacjami pozarządowymi, 42% z mediami i tyle samo organizacji chętnie
współpracuje z radnymi.
Zdecydowanie częściej, niż to jest w stanie obecnym, organizacje chciałyby
nawiązać kontakt i współpracę ze środowiskami biznesowymi (58 % w stosunku do 22%),
chętnie kontynuowano lub nawiązano współpracę z Urzędami (76%), z radnymi (43%),
szkołami (42%), radnymi (46%), innymi organizacjami pozarządowymi (41%) oraz z
mediami (40%).
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Rysunek 45 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie dzierżoniowskim

Nie
37%

Tak
63%

Z radnymi współpracuje ponad połowa - 63% organizacji.

WSPÓLNE DZIAŁANIA Z SAMORZĄDAMI
Oto lista działań organizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i
samorządy na terenie powiatu dzierżoniowskiego:


Dolnośląskie Zawody Strzelnicze Powiatowych Urzędów Pracy



dożynki gminne, pomoc przy zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez sportowych



dożynki, wypoczynek dzieci i młodzieży



festyny



festyny, zawody sportowo - pożarnicze



imprezy



Internetowe Centrum Edukacyjno - Oświatowe na wsi



koncerty



konkursy internetowe



meetingi lekkoatletyczne, biegi



„Minidożynki”
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obchody okolicznościowe



organizowanie rozgrywek



pozyskanie samochodu, organizowanie imprez



promowanie gminy



przegląd stanu zagrożenia



Puchar Burmistrza, Starosty



Puchar Wójta



Rozgrywki o Puchar Wójta



siatkarska gwiazdka, liga siatkowa



spotkania integracyjne



święta kościelne i państwowe



Turniej o Puchar Starosty



turnieje



wypoczynek dla dzieci
 34% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego, do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
 90% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 79% procent
respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej reprezentanta w
Urzędzie Starostwa Powiatowego. Zdecydowanie mniej, bo tylko 20%
respondentów jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie
Marszałkowskim.
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Rysunek 46 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie dzierżoniowskim

Tak
31%

Nie
69%

31 % respondentów zna Gminny Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
Rysunek 47 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie dzierżoniowskim

Tak
47%
Nie
53%

57% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym
źródłem wiedzy o programie są informacje z Urzędu Miasta i Gminy oraz Internet.
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Rysunek 48 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie dzierżoniowskim

Nie
38%

Tak
62%

62% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.

Rysunek 49 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie dzierżoniowskim

Szkolenie
38%
Punkt
Konsultacyjny
62%
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62% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 38% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu.

Rysunek 50 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie dzierżoniowskim

Przygotowywanie wniosków

70%

Pozyskiwanie funduszy

70%

Współpraca z samorządem
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Księgowość dla organizacji

50%
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pozyskiwania funduszy (70%) i przygotowania wniosków unijnych (70%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (53%).
Połowa przedstawicieli organizacji wzięłaby chętnie udział w szkoleniu dotyczącym
księgowości, 46% w szkoleniu na temat zarządzania finansami i tyle samo w kursie na
temat zarządzania organizacją.
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Rysunek 51 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie dzierżoniowskim

Tak
13%

Nie
87%

13% organizacji w powiecie pozyskuje środki z Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Z terenu powiatu dzierżoniowskiego przebadano 125 organizacji, z sześciu gmin.
Największy udział w próbie miały fundacje i kluby. Najwięcej organizacji pozarządowych
w powiecie prowadzi działania skierowane do osób niepełnosprawnych oraz do dzieci i
młodzieży. Trzy na dziesięć organizacji w powiecie ma charakter młodzieżowy. Blisko
połowa respondentów oceniła kondycję swojej organizacji jako bardzo dobrą lub raczej
dobrą, ale ponad jedna trzecia respondentów ocenia stan organizacji jako „średni”.
Najważniejszymi

źródłami

finansowania

działań

trzeciego

sektora

są:

składki

członkowskie oraz wsparcie finansowe z Urzędu Miasta lub Gminy. Niemal połowa
organizacji korzysta ze środków od sponsorów. Organizacje częściej niż to jest w chwili
obecnej chciałyby współpracować ze środowiskami biznesowymi.
Głównymi partnerami organizacji pozarządowych w powiecie są: urzędy, szkoły oraz –
najbardziej naturalny partner - inne organizacje pozarządowe. Z radnymi współpracuje
63% organizacji w powiecie. Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest powszechniejsza niż znajomość Gminnego Programu Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi. Nieco więcej niż sześciu na dziesięciu reprezentantów
organizacji pozarządowych w powiecie preferuje Punkt Konsultacyjny jako bardziej
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odpowiednią formę doradczo- informacyjną dla organizacji pozarządowych. Podstawowe
potrzeby szkoleniowe dotyczą pozyskiwania funduszy, pisania wniosków, księgowości
oraz współpracy z samorządem. Środki unijne wykorzystało dotychczas 13% organizacji
w powiecie.
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POWIAT JAWORSKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM
Tabela 1 Struktura administracyjna próby w powiecie jaworskim
Gmina

Liczba organizacji

Męcinka

8

Mściwojów

8

Wądroże Wielkie

10

W powiecie jaworskim badaniem objętych zostało 26 organizacji pozarządowych –
8 z gminy Męcinka, 8 z gminy Mściwojów i 10 z gminy Wądroże Wielkie.
Tabela 2 Typ organizacji w powiecie jaworskim
Typ organizacji
Klub (różnego rodzaju)
Klub sportowy
Towarzystwo
Fundacja
Stowarzyszenie
Spółdzielnia socjalna

Dwanaście

wśród

organizacji

w

powiecie

Liczba
organizacji
w badaniu
2
1
1
12
6
1

jaworskim

to

fundacje,

6

–

stowarzyszenia. Mniej liczniej reprezentowane typy organizacji to: kluby, jedno
towarzystwo oraz jedna spółdzielnia socjalna.
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Tabela 3 Obszary działalności organizacji w powiecie jaworskim
Liczba
organizacji
13

Obszar działania
osoby niepełnosprawne
sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek

11

nauka, oświata, edukacja i wychowanie

10

młodzież i dzieci
usługi socjalne i pomoc społeczna
ochrona zdrowia i życia
współpraca z regionami
doradztwo
szkolenia
religia i ruchy polityczne
ochrona środowiska
prawa człowieka
kultura i sztuka

9
7
7
6
4
4
4
3
3
2

Najwięcej organizacji prowadzi działania dotyczące „osób niepełnosprawnych”(13)
„sportu,

rekreacji,

turystyki

i

wypoczynku”(11),

„nauki,

oświaty,

edukacji

i

wychowania”(10) oraz „dzieci i młodzieży”(9). Po siedem organizacji działa w obszarach
„usług socjalnych i pomocy społecznej” oraz „ochrony zdrowia i życia”, sześć organizacji
prowadzi działania w zakresie „współpracy z regionami”.

Tabela 4 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie jaworskim

Wielkość organizacji (liczba
członków)
od 11 do 20
od 21 do 50
od 51 do 100
od 101 do 200
brak odpowiedzi

Liczba
organizacji
5
17
2
1
1

Siedemnaście organizacji skupia od 21 do 50 członków, pięć liczy sobie od 11 do
20 członków, cztery organizacje to organizacje posiadające powyżej 50 członków.
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Tabela 5 Ocena kondycji organizacji w powiecie jaworskim
Ocena kondycji organizacji

Liczba
organizacji

Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Średnio
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Bardzo źle

11
5
9
0
1
0

Szesnaście organizacji w powiecie jaworskim oceniło kondycję swojej organizacji
jako „bardzo dobrą” lub „raczej dobrą”, sześć organizacji jako „średnią” i tylko jedna jako
„raczej złą”.
PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Tabela 6 Źródła finansowania organizacji pozarządowych w powiecie jaworskim
Źródło finansowania

Liczba
organizacji

Składka członkowska
Środki z Urzędu Miasta/ Gminy
Sponsoring
Środki ze Starostwa
Powiatowego
środki publiczne, cegiełki
darowizny
działalność gospodarcza

17
16
12
5
3
2
1

Siedemnaście organizacji środki na finansowanie działań czerpie ze składek
członkowskich, szesnaście organizacji otrzymuje wsparcie z Urzędu Miasta lub Gminy, a
pięć

organizacji ze

Starostwa

Powiatowego.

Znaczącym

źródłem finansowania

organizacji pozarządowych w powiecie jest sponsoring – dwanaście organizacji wskazało
tę opcję odpowiedzi.
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Tabela 7 Struktura współpracy organizacji pozarządowych w powiecie jaworskim

Urzędy
Szkoły
Inne NGO

Z kim chętnie
współpracujecie
25
16
14

Z kim chcielibyście
współpracować
19
8
11

Media
Kościół
radni
Nauczyciele
Biznes
Osoby prywatne

10
10
10
9
8
4

10
9
9
9
16
7

Najwięcej organizacji współpracuje chętnie z urzędami (25), szkołami (16) oraz innymi
organizacjami pozarządowymi (14), a także z mediami (10), Kościołem (10) i z radnymi
(10). Organizacje pozarządowe chętnie nawiązywałyby lub kontynuowały współpracę z
urzędami (19), biznesem (16), innymi organizacjami z trzeciego sektora (11) oraz z
mediami (10).
Z radnymi współpracuje 17 spośród 26 organizacji biorących udział w badaniu.
Do działań wspólnie organizowanych przez organizacje pozarządowe i samorządy
na terenie powiatu jaworskiego należą:


Dolnośląskie Zawody Strzelnicze Powiatowych Urzędów Pracy



dożynki gminne



dożynki strażackie



dożynki



festyny



festyny, zawody sportowo - pożarnicze



Mistrzostwa Złotoryi



nie było



organizowanie rozgrywek



pokazy



pomoc przy zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez sportowych
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prelekcje w szkołach



Puchar Burmistrza, Starosty



Puchar Wójta



Rozgrywki o Puchar Wójta



sadzenie drzewek



„Sprzątanie Świata”



święta kościelne i państwowe



Turniej o Puchar Starosty



turnieje



wypoczynek dzieci i młodzieży



zawody sportowo-pożarnicze
Trzy organizacje nie potrafią wskazać ani jednego lokalnego programu, uchwały

bądź komórki jednostki samorządu terytorialnego, z których mogłyby korzystać w ramach
swojej działalności.

Tabela 8 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji w
powiecie jaworskim
Znajomość Gminnego Programu Współpracy
Liczba
z Organizacjami Pozarządowymi
organizacji
Tak
13
Nie
13

Trzynastu respondentów zna Gminny Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.

Tabela 9 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie jaworskim

Znajomość
Gminnego
Programu
Liczba
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
organizacji
Tak
18
Nie
8

66

Osiemnastu respondentów zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Tabela 10 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie jaworskim

Znajomość Wydziału Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie
Marszałkowskim
Tak
Nie

Liczba
organizacji
10
16

Dziesięciu respondentów deklaruje znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
Pięć osób wskazało Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych jako
lepszą formę informacyjno – doradczą dla organizacji pozarządowych. Dwadzieścia osób
wskazało na szkolenia. Jako zalety punktu konsultacyjnego wskazywano brak konieczności
dojazdu oraz szybki i bezpośredni kontakt, jako główne zalety szkoleń wskazywano
większy profesjonalizm oraz szerszą wiedzę prowadzących. Jedna osoba uznała, że
obydwie formy byłby tak samo dobre.
Tabela 11 Potrzeby szkoleniowe organizacji w powiecie jaworskim
Tematyka szkolenia
Pozyskiwanie funduszy
Przygotowywanie wniosków
Współpraca z samorządem
Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie organizacją
Księgowość dla organizacji
Zarządzanie finansami
organizacji
Współpraca z wolontariuszami
Szkolenie z zakresu prawa

Liczba
organizacji
20
20
16
12
10
9
8
8
1

Największe zapotrzebowanie zgłoszona na szkolenia dotyczące pozyskiwania
funduszy (20) i przygotowania wniosków unijnych (20). W następnej kolejności są to
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szkolenia

odnośnie

współpracy

z

samorządem

(16),

podnoszenia

kompetencji

interpersonalnych (12) oraz zarządzania organizacją (10).

Tabela 12 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie jaworskim
Liczba
organizacji
1
25

Pozyskiwanie środków unijnych
Tak
Nie

Jedna

organizacja

składała

dotychczas

wnioski

do

Unii

Europejskiej

o

dofinansowanie projektów – jeden z tych wniosków został odrzucony, drugi projekt
obecnie jest w realizacji.

PODSUMOWANIE
Z terenu powiatu jaworskiego w badaniu udział wzięło tylko 26 organizacji, z trzech gmin.
Były to w większości stowarzyszenia i kluby. Organizacje biorące udział

badaniu

prowadzą w znacznej mierze działania skierowane do osób niepełnosprawnych oraz do
dzieci i młodzieży, a także w obszarach „sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku” oraz w
„nauki, oświaty, edukacji i wychowania”.
Ponad połowa respondentów oceniło kondycję swojej organizacji jako bardzo dobrą lub
raczej dobrą, ponad jedna trzecia ocenia stan organizacji jako „średni”. Najwięcej
organizacji liczy sobie od 21 do 50 członków.
Najważniejszymi

źródłami

finansowania

działań

trzeciego

sektora

są:

składki

członkowskie oraz wsparcie finansowe z Urzędu Miasta lub Gminy. Niemal połowa
organizacji korzysta ze środków od sponsorów. Organizacje częściej niż to jest w chwili
obecnej chciałyby współpracować ze środowiskami biznesowymi.
Głównymi partnerami organizacji pozarządowych w powiecie są: urzędy, szkoły oraz –
najbardziej naturalny partner - inne organizacje pozarządowe. Z radnymi współpracuje
63% organizacji w powiecie. Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest powszechniejsza niż znajomość Gminnego Programu Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi. Nieco więcej niż sześciu na dziesięciu reprezentantów
organizacji pozarządowych w powiecie preferuje Punkt Konsultacyjny jako bardziej
68

odpowiednią formę doradczo- informacyjną dla organizacji pozarządowych. Podstawowe
potrzeby szkoleniowe dotyczą – podobnie jak w większości powiatów - pozyskiwania
funduszy, pisania wniosków oraz współpracy z samorządem. Środki unijne wykorzystała
dotychczas jedna organizacja wśród biorących udział w badaniu.
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POWIAT JELENIOGÓRSKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM
Rysunek 52 Struktura administracyjna próby w powiecie jeleniogórskim

Szklarska
Poręba
14%

Janowice
Wielkie
8%

Stara
Kamienica
11%

Jeżów
Sudecki
9%
Karpacz
9%
Kowary
11%

Podgórzyn
15%
Piechowice
8%

Mysłakowice
15%

W powiecie jeleniogórskim badaniem objętych zostało 129 organizacji pozarządowych, z
następujących gmin: Mysłakowice

(20 organizacji),

Podgórzyn (19 organizacji)

Szklarska Poręba (18 organizacji), Kowary (14 organizacji); Stara Kamienica (14
organizacji), Jeżów Sudecki (12 organizacji), Karpacz (12 organizacji) oraz Janowice
Wielkie

(10 organizacji),
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Rysunek 53 Typy organizacji| w powiecie jeleniogórskim
58%

Fundacja
30%

Klub (różnego rodzaju)
Spółdzielnia socjalna

6%

Towarzystwo

4%

Izba

3%

Stowarzyszenie
Klub europejski

2%
1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

58% organizacji z powiatu jeleniogórskiego biorących udział w badaniu stanowią
fundacje, niemal jedną trzecią (18%) – kluby, 6% stanowią towarzystwa i 4% spółdzielnie socjalne.
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Rysunek 54 Obszar działalności organizacji w powiecie jeleniogórskim
osoby niepełnosprawne

56%

młodzież i dzieci

49%

usługi socjalne i pomoc społeczna

32%

nauka, oświata, edukacja i wychowanie

28%

sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek

26%

kultura i sztuka

23%

religia i ruchy polityczne

22%

współpraca z regionami

20%

ochrona zdrowia i życia

20%

szkolenia

19%

doradztwo

9%

ochrona środowiska

8%

prawa człowieka

4%
0%

10% 20%

30%

40% 50%

60%

Najwięcej, bo 56% organizacji pozarządowych zajmuje się problematyką osób
niepełnosprawnych; 49% działa w obszarze dotyczącym „dzieci i młodzieży”. Niemal
jedna trzecia organizacji (32%) działa na polu „usług socjalnych i pomocy społecznej”,
28% w dziedzinie „nauki, oświaty, edukacji i wychowania” a 26% w dziedzinie „sportu,
rekreacji, turystyki i wypoczynku”. W dziedzinie „współpracy z regionami” oraz w
dziedzinie „ochrony zdrowia i życia” działa co piąta organizacja w powiecie.
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Rysunek 55 Organizacje młodzieżowe w powiecie jeleniogórskim

Tak
33%

Nie
67%

Jedna trzecia organizacji w powiecie jeleniogórskim to organizacje młodzieżowe.

Rysunek 56 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
jeleniogórskim
45%
45%
40%
35%
30%

28%

25%
20%

16%

od 51 do
100

od 21 do 50

od 11 do 20

od 6 do 10

od 1 do 5

0%

3%

1%

5%

2%
powyżej
200

5%

od 101 do
200

15%
10%

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (45%).
28% organizacji w powiecie liczy od 11 do 20 członków.
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Rysunek 57 Ocena kondycji organizacji w powiecie jeleniogórskim
39%
40%

34%

35%
30%
25%

19%

20%
15%
10%

4%

2%

2%

5%
0%
Bardzo
dobrze

Raczej
dobrze

Średnio

Trudno Raczej źle Bardzo źle
pow iedzieć

Ponad połowa respondentów (53%) oceniła kondycję swojej organizacji jako
bardzo dobrą lub raczej dobrą. Kolejne 39% stwierdza, że ich organizacja znajduje się w
średniej kondycji. 4% wystawiło kondycji swojej organizacji oceny :„raczej zła” lub „bardzo
zła”. 4% respondentów waha się przy ocenie kondycji organizacji.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 58 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie jeleniogórskim

składka członkowska

76%

środki z Urzędu Miasta/Gminy

65%

środki od sponsorów

43%

środki Urzędu Marszałkowskiego

26%

środki Starostwa Powiatowego

25%

działalność gospodarcza

24%

środki z Ministerstwa

23%

środki unijne

11%

środki Urzędu Wojewódzkiego

2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

76% organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich, ponad dwie trzecie (65%)
korzysta ze wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta lub Gminy. Kolejnym źródłem
utrzymania jest sponsoring (43%). Środki z Urzędu Marszałkowskiego trafiają do 26%
organizacji w powiecie, środki ze Starostwa Powiatowego do co czwartej organizacji, a
środki z Ministerstwa do 23% organizacji.
Środki unijne trafiają do 11% organizacji w powiecie jeleniogórskim.
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Rysunek 59 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie jeleniogórskim

83%
78%

Urzędy
Szkoły
Inne NGO

40%

53%

49%
45%

Radni

39%

Media
Kościół

27%

50%

38%

37%
32%

Nauczyciele

33%

Biznes
Osoby prywatne

21%
0%

20%

wykres

przedstawia

54%

32%
40%

Z kim chcielibyście współpracować

Powyższy

69%

43%

60%

80%

100%

Z kim chętnie współpracujecie

obecną

strukturę

współpracy

organizacji

pozarządowych z innymi instytucjami lub osobami oraz strukturę oczekiwań, chęci
współpracy.
Najwięcej, bo 83% organizacji chętnie współpracuje ze urzędami, 69% ze
szkołami. Ponad połowa organizacji (53%) nawiązuje współpracę z innymi organizacjami
pozarządowymi, 49% z radnymi a 39% z mediami.
Zdecydowanie częściej niż to jest w stanie obecnym organizacje chciałyby
nawiązać kontakt i współpracę ze środowiskami biznesowymi (54 % w stosunku do 33%),
chętnie kontynuowano lub nawiązano by współpracę z Urzędami (78%), z mediami
(50%), radnymi (45%), szkołami (43%), oraz innymi organizacjami pozarządowymi (40%).
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Rysunek 60 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie jeleniogórskim

Nie
42%
Tak
58%

Z radnymi współpracuje ponad połowa - 58% organizacji.
Współpraca ta przyjmuje następujące formy:


doradztwo



pomoc w pozyskiwaniu środków



pomoc przy organizacji imprez



pomoc przy sporządzaniu sprawozdań



pomoc w załatwieniu rożnych spraw



pozyskiwanie środków finansowych



przedstawianie problemów na radach gminy



przekazywanie wiadomości



rozmowy



współpraca z zagranicą

WSPÓLNE DZIAŁANIA Z SAMORZĄDAMI
Oto lista działań organizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i
samorządy na terenie powiatu jeleniogórskiego:
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 18% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
 91% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 79% procent
respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej reprezentanta w
Urzędzie Starostwa Powiatowego. Zdecydowanie mniej, bo tylko 15%
respondentów jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie
Marszałkowskim.

Rysunek 61 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie jeleniogórskim

Tak
34%

Nie
66%

34 % respondentów zna Gminny Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
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Rysunek 62 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie jeleniogórskim

Tak
49%

Nie
51%

49% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rysunek 63 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie jeleniogórskim

Tak
47%
Nie
53%

47% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
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Rysunek 64 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie jeleniogórskim

Szkolenie
46%

Punkt
Konsultacyjny
54%

54% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 46% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu.
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Rysunek 65 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie jeleniogórskim

70%

Pozyskiwanie funduszy

64%

Przygotowywanie wniosków
Współpraca z samorządem

50%

Księgowość dla organizacji

43%

Współpraca z wolontariuszami

40%

Zarządzanie organizacją

40%

Umiejętności interpersonalne

39%

Zarządzanie finansami organizacji

36%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Najczęściej

zgłaszane

przez

organizacje

potrzeby

szkoleniowe

dotyczą

pozyskiwania funduszy (70%) i przygotowania wniosków unijnych (64%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (50%).
43% przedstawicieli organizacji wzięłaby chętnie udział w szkoleniu dotyczącym
księgowości, 40% w szkoleniu na temat zarządzania organizacją, również cztery na
dziesięć organizacji zgłasza potrzebę zwiększenia wiedzy w obszarze współpracy z
wolntariuszami.
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Rysunek 66 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie jeleniogórskim

Tak
10%

Nie
90%

Co dziesiąta organizacja w powiecie pozyskuje środki z Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Z terenu powiatu jeleniogórskiego przebadano 129 organizacji, z dziewięciu gmin.
Największy udział w próbie miały fundacje i kluby. Najwięcej organizacji pozarządowych
w powiecie prowadzi działania skierowane do osób niepełnosprawnych oraz do dzieci i
młodzieży.

Jedna trzecia organizacji w powiecie ma charakter młodzieżowy. Ponad

połowa respondentów oceniła kondycję swojej organizacji jako bardzo dobrą lub raczej
dobrą, niemal czterech na dziesięciu respondentów ocenia stan organizacji jako „średni”.
Największy udział w próbie miały organizacje liczące sobie od 21 do 50 członków.
Najważniejszymi

źródłami

finansowania

działań

trzeciego

sektora

są:

składki

członkowskie oraz wsparcie finansowe z Urzędu Miasta lub Gminy. 43% organizacji
korzysta ze środków od sponsorów. Organizacje częściej niż to jest w chwili obecnej
chciałyby współpracować ze środowiskami biznesowymi.
Głównymi partnerami organizacji pozarządowych w powiecie są: urzędy, szkoły oraz inne
organizacje pozarządowe. Z radnymi współpracuje 58% organizacji w powiecie.
Znajomość

Gminnego

Programu

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

jest

powszechniejsza niż znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi. 54% reprezentantów organizacji pozarządowych w powiecie preferuje
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Punkt Konsultacyjny jako bardziej odpowiednią formę doradczo- informacyjną dla
organizacji pozarządowych, nieco mniej bo 46% uznaje przewagę – szczególnie
merytoryczną – profesjonalnych szkoleń. Podstawowe potrzeby szkoleniowe dotyczą
pozyskiwania funduszy, pisania wniosków oraz współpracy z samorządem. Środki unijne
pozyskuje co dziesiąta organizacja w powiecie.
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POWIAT KAMIENNOGÓRSKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE
KAMIENNOGÓRSKIM
Rysunek 67 Struktura administracyjna próby w powiecie kamiennogórskim

Marciszów
8%
Lubawka
21%
Kamienna
Góra
71%

W powiecie kamiennogórskim badaniem objętych zostało 78 organizacji pozarządowych,
56 z terenu gminy Kamienna Góra (w tym 38 z obszaru miejskiego oraz 18 z obszaru
wiejskiego gminy), 16 organizacji z gminy Lubawka i 6 z gminy Marciszów.

84

Rysunek 68 Typy organizacji| w powiecie kamiennogórskim
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Ponad połowę organizacji z gminy stanowią stowarzyszenia (56%), ponad jedną
czwartą (26%) kluby sportowe, jedna organizacja to klub europejski. 8% to organizacje
typu związek, 5% stanowią towarzystwa, tyle samo fundacje.
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Rysunek 69 Obszar działalności organizacji w powiecie kamiennogórskim
sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek

80%

młodzież i dzieci

80%

nauka, oświata, edukacja i wychowanie

74%

współpraca z regionami

62%

szkolenia

59%

ochrona środowiska

41%
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prawa człowieka
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Osiem na dziesięć organizacji z powiatu kamiennogórskiego, biorących udział w
badaniu, działa w obszarach „sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku” oraz „dzieci i
młodzieży”. 74% organizacji działa w dziedzinie „nauki, oświaty, edukacji i wychowania”.
Niemal dwie trzecie w obszarze współpracy z regionami, a
pozarządowych zajmuje się również szkoleniami.
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59% organizacji

Rysunek 70 Organizacje młodzieżowe w powiecie kamiennogórskim

Organizacje
młodzieżowe
37%
Pozastałe
organizacje
63%

Ponad jedna trzecia organizacji w powiecie kamiennogórskim to organizacje
młodzieżowe (37%).

Rysunek 71 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
kamiennogórskim
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Najliczniejszą grupę wśród organizacji w powiecie stanowią te, które skupiają od
21 do 50 członków (47%).
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Rysunek 72 Ocena kondycji organizacji w powiecie kamiennogórskim

41%
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Raczej
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Średnio

Trudno Raczej źle Bardzo źle
pow iedzieć

przedstawicieli organizacji (56%) oceniła

kondycję

swojej

organizacji jako „bardzo dobrą” lub „raczej dobrą”. Jedna czwarta organizacji znajduje się
w średniej kondycji w ocenie jej członków. 5% wystawiło ocenę funkcjonowania
organizacji „raczej złą” lub „bardzo złą”. 13% respondentów
kondycji organizacji.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Rysunek 73 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie kamiennogórskim
składka członkowska
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Ponad trzy czwarte (78%) organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich,
prawie połowa (49%) korzysta ze wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta lub
Gminy. Kolejnym źródłem utrzymania są środki od sponsorów, otrzymuje je co piąta
organizacja (21%). Środki ze Starostwa Powiatowego trafiają do 21% organizacji w
powiecie, środki unijne do 18%. Tyle samo (18%) organizacji czerpie fundusze z własnej
działalności gospodarczej.
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Rysunek 74 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie kamiennogórskim

72%

Szkoły

71%

Urzędy

66%

Inne NGO

92%
82%

60%

Media

87%

58%

Radni

54%

Nauczyciele
42%

Osoby prywatne

83%
67%

59%

41%

Biznes
32%

Kościół
0%

20%

wykres

przedstawia

77%

46%

40%

Z kim chcielibyście współpracować

Powyższy

85%

60%

80%

100%

Z kim chętnie współpracujecie

obecną

strukturę
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pozarządowych z innymi instytucjami lub osobami oraz strukturę oczekiwań, chęci
współpracy.
72% organizacji w powiecie chętnie współpracuje ze szkołami, 71% z urzędami,
66% - z innymi organizacjami pozarządowymi. Sześć na dziesięć organizacji chętnie
współpracuje z mediami a 58% z radnymi.
Zdecydowanie częściej niż to jest w stanie obecnym organizacje chciałyby
nawiązać kontakt i współpracę ze środowiskami biznesowymi (77% w stosunku do 41%),
chętnie kontynuowano by lub nawiązano większą współpracę z urzędami (92%), mediami
(87%), radnymi (83%) oraz szkołami (85%). 82% organizacji chciałoby współpracować z
innymi organizacjami
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Rysunek 75 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie kamiennogórskim

Nie
45%
Tak
55%

Z radnymi współpracuje ponad połowa - 55% organizacji.
WSPÓLNE DZIAŁANIA Z SAMORZĄDAMI
Oto lista działań organizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i
samorządy na terenie powiatu kamiennogórskiego:



akcja letnia, pomoc żywnościowa



budowa szatni na zapleczu boiska



capstrzyk z okazji Dnia Strażaka, zawody



coroczny Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta



Dni Kamiennej Góry, organizacja Halowych Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej
Kobiet



Dni Krwiodawstwa



dożynki



drobne inwestycje



Fundacja "Kwiat lnu", organizacja imprez



impreza ekologiczna: „Zielony szczupak bukówka”
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imprezy i pokazy sportowe



imprezy lokalne, Dni Lubawki, dożynki



imprezy sportowo rekreacyjne



imprezy turystyczne, szkolenia, utrzymanie szlaków turystycznych



Inicjatywa „My Kamiennogórzanie”, Dzień Dziecka



INTERREG IIIA



Lokalna Organizacja Grantowa



Mistrzostwa Kamiennej Góry w Petanque, udostępnienie ośrodka sportowego



narciarstwo biegowe



Od 2003r. próbujemy zrealizować przy pomocy gminy rekultywację boiska i szatni,
a sprawa bardzo się opóźnia



organizacja imprez sportowych



organizacja turnieju



patronat

merytoryczny

nad

przedsięwzięciami

dot.

eksponowania

miejsc

związanych z historią regionu


Program "Bezpieczne i pożyteczne Ferie"



Program 3.1.B.



Program F10



projekt: rozszerzenia sieci kwaterodawców powiatu kamienieckiego „Domy zielone
Porta Lubania"



prowadzenie gminnego sportu szkolnego oraz uczniowskich klubów sportowych



przebudowa zaplecza sportowo-socjalnego



Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych od Narkotyków i Profilaktyki



realizacja kalendarza sportowego szkół podstawowych i gimnazjum



realizacja programu pilotowego Leader Plus Schemat II



remont boiska



remont świetlicy wiejskiej



reprezentacja gminy w turniejach na terenie Polski i za granicą



rozgrywki powiatowe



sport dzieci i młodzieży



sprawy socjalne
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Turniej Wsi



udział w akcjach ratowniczych



udział w Dniach Lubawki



uruchomienie klas o zawodach budowlanych i mechanicznym



utrzymanie gotowości bojowej



utrzymanie obiektów sportowych



wymiana międzynarodowa



zawody dla dzieci i młodzieży



zawody ratowniczo-gaśnicze, zabezpieczanie imprez

 40% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego, do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.

Rysunek 76 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie kamiennogórskim

Tak
31%

Nie
69%

31 % respondentów zna Gminny Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
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Rysunek 77 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie kamiennogórskim

Tak
44%
Nie
56%

44% organizacji zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rysunek 78 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie kamiennogórskim

Tak
44%
Nie
56%

44% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
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Rysunek 79 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie kamiennogórskim

Brak odpow iedzi
10%

Szkolenie
32%
Punkt
Konsultacyjny
58%

58% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 32% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu.
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Rysunek 80 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie kamiennogórskim

82%

Pozyskiwanie funduszy

78%
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20%

40%
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60%
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80%

100%

szkoleniowe

dotyczą

pozyskiwania funduszy (82%) i przygotowania wniosków unijnych (76%), współpracy z
samorządem (78%) oraz z wolontariuszami (67%).
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Rysunek 81 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie kamiennogórskim

Tak
8%

Nie
92%

8% wśród organizacji w powiecie biorących udział w badaniu pozyskuje środki z
Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Z terenu powiatu kamiennogórskiego w badaniu wzięło udział 78 organizacji, z trzech
gmin. Największy udział w próbie miały stowarzyszenia i kluby sportowe.

Najwięcej

organizacji pozarządowych w powiecie prowadzi działania skierowane do dzieci i
młodzieży oraz działania w obszarach „sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku” oraz
„nauki, oświaty, edukacji i wychowania”. Więcej niż jedna trzecia organizacji w powiecie
ma charakter młodzieżowy. Ponad połowa respondentów oceniła kondycję swojej
organizacji jako bardzo dobrą lub raczej dobrą, nieco więcej niż jedna czwarta
respondentów ocenia stan organizacji jako „średni”. Największy udział w próbie miały
organizacje liczące sobie od 21 do 50 członków.
Najważniejszymi

źródłami

finansowania

działań

trzeciego

sektora

są:

składki

członkowskie oraz wsparcie finansowe z Urzędu Miasta lub Gminy. Co piąta organizacja
korzysta ze środków od sponsorów. Organizacje częściej niż to jest w chwili obecnej
chciałyby współpracować ze środowiskami biznesowymi.
Głównymi partnerami organizacji pozarządowych w powiecie są: urzędy, radni, szkoły,
nauczyciele, a także inne organizacje pozarządowe oraz media. Z radnymi współpracuje
97

55% organizacji w powiecie. Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest powszechniejsza niż znajomość Gminnego Programu Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi. 58% reprezentantów organizacji pozarządowych w
powiecie preferuje Punkt Konsultacyjny jako bardziej odpowiednią formę doradczoinformacyjną dla organizacji pozarządowych, nieco mniej bo niemal jedna trzecia
respondentów uznaje przewagę – szczególnie merytoryczną – profesjonalnych szkoleń.
12% respondentów nie miało jednoznacznej opinii na ten temat. Podstawowe potrzeby
szkoleniowe dotyczą pozyskiwania funduszy, pisania wniosków oraz współpracy z
samorządem oraz z wolontariuszami. Środki unijne pozyskuje 8% organizacji w powiecie.
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POWIAT KŁODZKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE KŁODZKIM
Rysunek 82 Struktura administracyjna próby w powiecie kłodzkim

Stronie Śląskie
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33%

Lądek Zdrój
1%
Kudowa Zdrój
8%

W powiecie kłodzkim badaniem objętych zostało 218 organizacji pozarządowych, z
czego 71 z terenu gminy Kłodzko, 49 z gminy Bystrzyca Kłodzka, 19 z Gminy
Międzylesie, 18 z Dusznik Zdroju, 17 z Kudowy Zdroju. Ponadto 11 organizacji z Gminy
Szczytna, 9 z Radkowa, 8 z Polanicy Zdrój, 6 z Nowej Rudy, 5 ze Stronia Śląskiego, 3 z
Gminy Lądek Zdrój i 2 z Lewina Kłodzkiego.
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Rysunek 83 Typy organizacji| w powiecie kłodzkim
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52% organizacji z powiatu kłodzkiego, biorących udział w badaniu, stanowią
stowarzyszenia, 9% - kluby (dodatkowo po 1% - kluby europejskie i kluby sportowe). 6%
próby z powiatu kłodzkiego to fundacje, 4% izby i tyle samo towarzystwa, 3% to
spółdzielnie socjalne.
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Rysunek 84 Obszar działalności organizacji w powiecie kłodzkim
niepełnosprawni

46%

młodzież i dzieci

42%

szkolenia

13%

religia i ruchy polityczne

13%

ochrona zdrowia i życia

13%
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13%

usługi socjalne i pomoc społeczna

12%
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Najwięcej, bo 46% organizacji pozarządowych zajmuje się problematyką osób
niepełnosprawnych; 42% działa w obszarze dotyczącym dzieci i młodzieży. Po 13%
organizacji w powiecie kłodzkim działa w obszarach: „kultury i sztuki”, „religii i ruchów
politycznych”, „ochrony zdrowia i życia” oraz „szkoleń”. Tylko nieco mniej – 12%
organizacji działa na polu „usług socjalnych i pomocy społecznej”, 9% na polu „nauki,
oświaty, edukacji i wychowania”, a 8% w dziedzinie „sportu, rekreacji, turystyki i
wypoczynku”.
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Rysunek 85 Organizacje młodzieżowe w powiecie kłodzkim

Pozastałe
organizacje
46%

Organizacje
młodzieżowe
54%

54% organizacji to organizacje młodzieżowe, pozostałe 46% organizacji nie ma
charakteru młodzieżowego.

Rysunek 86 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
kłodzkim
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Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (48%).
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Rysunek 87 Ocena kondycji organizacji w powiecie kłodzkim
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Niemal połowa respondentów (44%) oceniła kondycję swojej organizacji jako
bardzo dobrą lub raczej dobrą. Kolejne 45% stwierdza, że ich organizacja znajduje się w
średniej kondycji. 6% wystawiło oceny funkcjonowania organizacji: „raczej źle” lub
„bardzo źle”. 5% respondentów waha się przy ocenie kondycji organizacji.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 88 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie kłodzkim

składka członkowska

51%

środki z Urzędu Miasta/Gminy

46%

środki od sponsorów

27%

środki Starostwa Powiatowego

14%

środki z Ministerstwa

13%
10%
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51% organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich, 46% korzysta ze
wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta lub Gminy. Kolejnym źródłem utrzymania
jest sponsoring (27%) oraz środki ze Starostwa Powiatowego, które wykorzystuje 14%
organizacji.
Środki finansowe z Rządu wspierają 13% organizacji w powiecie, środki unijne –
5%. Co dziesiąta organizacja otrzymuje wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego, 8%
czerpie fundusze na swoje potrzeby prowadząc działalność gospodarczą.
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Rysunek 89 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie kłodzkim

Urzędy
Szkoły

38%

Inne NGO

38%

Radni

39%
39%
31%

Media
Nauczyciele

12%

Kościół

9%

Osoby prywatne

3%
0%

49%

31%

15%

49%

12%
20%

40%

Z kim chcielibyście współpracować

wykres

53%

42%

12%

Biznes

Powyższy

93%

68%

przedstawia

60%

80%

100%

Z kim chętnie współpracujecie

obecną

strukturę

współpracy

organizacji

pozarządowych z innymi instytucjami lub osobami oraz strukturę oczekiwań, chęci
współpracy.
Najpowszechniejszymi partnerami dla organizacji pozarządowych są urzędy –
współpracuje z nimi 93% organizacji. Ponad połowa organizacji (53%) współpracuje ze
szkołami. 49% nawiązuje współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, 39% z
radnymi a 31% z mediami.
Zdecydowanie częściej niż to jest w stanie obecnym organizacje chciałyby
nawiązać kontakt i współpracę ze środowiskami biznesowymi (49 % w stosunku do 12%),
chętnie kontynuowano lub nawiązano współpracę z Urzędami (68%), z mediami (42%), z
radnymi (39%), szkołami (38%) i innymi organizacjami pozarządowymi (38%).
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Rysunek 90 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie kłodzkim

Nie
50%

Tak
50%

Z radnymi współpracuje połowa organizacji pozarządowych w powiecie kłodzkim.

WSPÓLNE DZIAŁANIA Z SAMORZĄDAMI
Oto lista działań organizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i
samorządy na terenie powiatu kłodzkiego:


akcja letnia - wypoczynek dla dzieci



Bieg im. Pietraszka



Dolnośląskie Zawody Strzelnicze



Dożynki Gminne,



pomoc przy zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez sportowych



dożynki, wypoczynek dzieci i młodzieży



festyny, święta kościelne i państwowe



festyny, zawody sportowo - pożarnicze



imprezy, organizowanie imprez



internetowe centrum edukacyjno oświatowe na wsi



koncerty
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konkursy internetowe



meetingi lekkoatletyczne, biegi



minidożynki



Mistrzostwa Złotoryi



obchody okolicznościowe



organizowanie rozgrywek



pozyskanie samochodu, organizowanie imprez



promowanie gminy



przegląd stanu zagrożenia



Puchar Burmistrza, Starosty



Puchar Wójta



rozgrywki o Puchar Wójta



siatkarska gwiazdka, liga siatkowa



spotkania integracyjne



ścieżka przyrody



turniej o Puchar Starosty



turnieje



wypoczynek dla dzieci

 31% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego, do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
 91% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 79% procent
respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej reprezentanta w
Urzędzie Starostwa Powiatowego. Zdecydowanie mniej, bo tylko 17%
respondentów jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie
Marszałkowskim.
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Rysunek 91 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie kłodzkim

Tak
31%

Nie
69%

31 % respondentów zna Gminny Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
Rysunek 92 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie kłodzkim

Tak
47%
Nie
53%

57% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, głównym
źródłem wiedzy o programie są informacje z Urzędu Miasta i Gminy oraz Internet.
108

Rysunek 93 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie kłodzkim

Nie
42%
Tak
58%

62% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.

Rysunek 94 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie kłodzkim

Szkolenie
30%

Punkt
Konsultacyjny
70%

Siedmiu na dziesięciu respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji
Pozarządowych w miejscowości działania jako lepszą formę informacyjno - doradczą dla
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organizacji pozarządowych. Trzech na dziesięciu respondentów preferuje szkolenie
prowadzone przez profesjonalną firmę we Wrocławiu.

Rysunek 95 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie kłodzkim

Przygotowywanie wniosków

74%

Pozyskiwanie funduszy

74%

Współpraca z samorządem

49%

Współpraca z wolontariuszami

35%

Zarządzanie finansami organizacji

35%

Księgowość dla organizacji

35%

Zarządzanie organizacją

35%

Umiejętności interpersonalne

12%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Najczęściej

zgłaszane

przez

organizacje

potrzeby

szkoleniowe

dotyczą

pozyskiwania funduszy (74%) i przygotowania wniosków unijnych (74%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (49%).
Ponad jedna trzecia przedstawicieli organizacji wzięłaby chętnie udział w
szkoleniach

dotyczących

współpracy

z

wolontariuszami,

zarządzania

finansami

organizacji, zarządzania organizacją oraz księgowości. Najmniejszą popularnością
cieszyłyby się szkolenia dotyczące umiejętności interpersonalnych.
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Rysunek 96 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie kłodzkim

Tak
9%

Nie
91%

9% organizacji w powiecie pozyskuje lub pozyskiwało środki z Unii Europejskiej.
Były to następujące programy i projekty:


Eural



Fotoodkrywcy - program młodzież w działaniu



Oznakowanie tras rowerowych



PHARE



Inicjatywy Europejskie Credo



Polis - programy regionalne



Program Lider Plus



Program PHARE, CBC, INTERREG IIIA,



Obsługa funduszy mikroprojektów w Euroregionie



Projekt unijny „Idziemy do przedszkola”



Wyjazdy młodzieżowe, szkolenia,



Edukacja europejska

PODSUMOWANIE
Z terenu powiatu kłodzkiego w badaniu wzięło udział 218 organizacji, z dwunastu gmin.
Największy udział w próbie miały stowarzyszenia. Najwięcej organizacji pozarządowych
w powiecie prowadzi działania skierowane do dzieci i młodzieży oraz do osób
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niepełnosprawnych. Niemal połowa (46%) organizacji w powiecie ma charakter
młodzieżowy. 44% respondentów oceniło kondycję swojej organizacji jako bardzo dobrą
lub raczej dobrą, niemal tyle samo rozmówców ocenia stan swojej organizacji jako
„średni”. Największy udział w próbie miały organizacje liczące sobie od 21 do 50
członków.
Najważniejszymi

źródłami

finansowania

działań

trzeciego

sektora

są:

składki

członkowskie oraz wsparcie finansowe z Urzędu Miasta lub Gminy. Nieco ponad jedna
czwarta organizacji korzysta ze środków od sponsorów. Organizacje częściej niż to jest w
chwili obecnej chciałyby współpracować ze środowiskami biznesowymi.
Głównymi partnerami organizacji pozarządowych w powiecie są: urzędy, szkoły oraz inne
organizacje pozarządowe. Z radnymi współpracuje połowa wśród organizacji w powiecie.
Znajomość

Gminnego

Programu

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

jest

powszechniejsza niż znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi. Siedmiu na dziesięciu reprezentantów organizacji pozarządowych w
powiecie preferuje Punkt Konsultacyjny jako bardziej odpowiednią formę doradczoinformacyjną dla organizacji pozarządowych, mniej bo – trzech na dziesięciu
respondentów uznaje przewagę – szczególnie merytoryczną – profesjonalnych szkoleń.
Podstawowe potrzeby szkoleniowe dotyczą pozyskiwania funduszy, pisania wniosków
oraz współpracy z samorządem. Środki unijne pozyskuje 9% organizacji w powiecie.
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POWIAT LEGNICKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM
Rysunek 97 Struktura administracyjna próby w powiecie legnickim

W powiecie legnickim badaniem objętych zostało 13 organizacji pozarządowych, z
czego wszystkie pochodziły z gminy Legnickie Pole.

Rysunek 98 Typy organizacji w powiecie legnickim

Większość badanych organizacji zadeklarowała, że są fundacjami i klubami (po
69%), 8% z badanej próby to towarzystwa.
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Rysunek 99 Obszar działalności organizacji w powiecie legnickim

Problematyka jaką zajmują się badane organizacje pozarządowe na terenie
powiatu legnickiego to:
- współpraca z regionami
- sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek
- niepełnosprawni
- usługi socjalne i pomoc społeczna
- nauka, oświata, edukacja i wychowania
- młodzież i dzieci.
Wszystkie te dziedziny otrzymały tyle samo wskazań (po 69%).
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Rysunek 100 Organizacje młodzieżowe w powiecie legnickim

Około 1/3 organizacji z terenu powiatu legnickiego to organizacje młodzieżowe.

Rysunek 101 Struktura wielkości pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie legnickim

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 11 do 50 członków (oba
przedziały, czyli od 11 do 20 i od 21 do 50 otrzymały taką samą liczbę wskazań – po
38%).
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Rysunek 102Ocena kondycji organizacji w powiecie legnickim

Większość organizacji ocenia swoją kondycję jako dobrą (69% jako raczej dobrą).
8% uznało, że ich kondycja jest średnia; 23%, że raczej zła.
FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 103 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie legnickim

Większość organizacji (85%) utrzymuje się ze składek członkowskich, 69% sięga
po środki z Urzędu Miasta lub Gminy. Inne źródła stanowią 31% - są to głównie
sponsorzy.
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Rysunek 104 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie legnickim

Powyższy

wykres

przedstawia

obecną

strukturę

współpracy

organizacji

pozarządowych z innymi instytucjami lub osobami oraz strukturę oczekiwań, chęci
współpracy.
Dziesięć na dziesięć organizacji z powiatu legnickiego chętnie współpracuje z
urzędami,

reszta partnerów jest wskazywana z taką samą częstotliwością (po 69%).
Rysunek 105 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie legnickim
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Z radnymi współpracuje ponad 2/3 organizacji (69%).
WSPÓLNE DZIAŁANIA Z SAMORZĄDAMI
Mimo, że 69% organizacji zadeklarowało współpracę z radnymi, to nie było w stanie
wymienić jakichkolwiek wspólnych działań.
 31% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
 86% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 46% respondentów
jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie Marszałkowskim,
86% procent respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej
reprezentanta w Urzędzie Starostwa Powiatowego.

Rysunek 106 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie legnickim

31%

respondentów

zna

Gminny

Pozarządowymi.
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z

Organizacjami

Rysunek 107 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie legnickim

69% organizacji pozarządowych w powiecie legnickim zna Gminny Program
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rysunek 108 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie legnickim

Tylko 15% organizacji z powiatu legnickiego słyszało o

istnieniu Wydziału

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
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Rysunek 109 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie legnickim

Większość organizacji (85%)z tego regionu preferuje Punkt Konsultacyjny dla
Organizacji Pozarządowych w miejscowości działania, 15% respondentów preferuje
szkolenie prowadzone przez profesjonalną firmę we Wrocławiu.

Rysunek 110 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych organizacji pozarządowych w powiecie
legnickim

Najczęściej zgłaszane przez organizacje potrzeby szkoleniowe dotyczą
pozyskiwania funduszy (85%) i przygotowania wniosków unijnych (85%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem, z wolontariuszami,
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umiejętności interpersonalnych, zarządzaniem finansami dla organizacji, księgowością
dla organizacji, zarządzaniem organizacją (po 69%).

Rysunek 111 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie legnickim

Żadna z przebadanych organizacji w powiecie legnickim nie pozyskuje środków z
Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Większość organizacji w tym powiecie to fundacje i kluby. Ich działania skupiają się
na kilku wybranych obszarach: współpraca z regionami, sport, rekreacja, turystyka i
wypoczynek, niepełnosprawni, usługi socjalne i pomoc społeczna, nauka, oświata,
edukacja i wychowania, młodzież i dzieci. Tylko 31% z nich posiada charakter
młodzieżowy. W większości są to organizacje skupiające od 11 do 50 członków.
Generalnie organizacje z tego powiatu dość dobrze oceniają swoją kondycję. Główne
źródła finansowania działań to składki oraz środki z Urzędu Miasta lub Gminy.
Organizacje pozarządowe w tym powiecie współpracują najczęściej z Urzędami. Istnieje
dość szeroka współpraca z radnymi z tego rejonu. Organizacje z powiatu legnickiego
wolałyby punkt konsultacyjny w ich miejscowości. Istnieje spore zapotrzebowanie na
szkolenia z zakresu przygotowania wniosków unijnych oraz pozyskiwania funduszy.
Żadna z przebadanych organizacji nie pozyskuje środków unijnych.
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POWIAT MILICKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE MILICKIM
Rysunek 112 Struktura administracyjna próby w powiecie milickim

Ciszków
7%

Krośnice
12%

Milicz
81%

W powiecie milickim badaniem objętych zostało 90 organizacji pozarządowych, 72 z
terenu gminy Milicz, 11 z gminy Krośnice i 7 z gminy Cieszków.
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Rysunek 113 Typy organizacji| w powiecie milickim

61%
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61% organizacji z powiatu milickiego biorących udział w badaniu stanowią
stowarzyszenia, niemal jedną czwartą (23%) – kluby, 4% stanowią związki i 4% towarzystwa.
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Rysunek 114 Obszar działalności organizacji w powiecie milickim
sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek

96%

młodzież i dzieci

93%

współpraca z regionami

82%

szkolenia

77%

doradztwo

76%

ochrona środowiska

74%

nauka, oświata, edukacja i wychowanie

73%

ochrona zdrowia i życia

67%

osoby niepełnosprawne

63%

kultura i sztuka

56%

prawa człowieka

52%

usługi socjalne i pomoc społeczna

48%

religia i ruchy polityczne

20%
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Najwięcej, bo 96% organizacji pozarządowych działa w obszarze „sportu, rekreacji,
turystyki i wypoczynku” oraz działa w obszarze dotyczącym „dzieci i młodzieży”. 82%
działa na polu „współpracy z regionami”, a ponad trzy czwarte w dziedzinach szkoleń i
doradztwa.
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Rysunek 115 Organizacje młodzieżowe w powiecie milickim

Organizacje
młodzieżowe
37%
Pozastałe
organizacje
63%

37% organizacji w powiecie milickim to organizacje młodzieżowe.

Rysunek 116 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
milickim
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Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (39%).
Co piąta organizacja w powiecie liczy od 11 do 20 członków, a kolejne 18% od 51 do 100
członków.
Rysunek 117 Ocena kondycji organizacji w powiecie milickim
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Ponad połowa respondentów (53%) oceniła kondycję swojej organizacji jako
bardzo dobrą lub raczej dobrą. Kolejne 37% stwierdza, że ich organizacja znajduje się w
średniej kondycji. 4% wystawiło kondycji swojej organizacji oceny :„raczej zła” lub „bardzo
zła”. 6% respondentów waha się przy ocenie kondycji organizacji.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 118 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie milickim
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Trzy czwarte organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich, ponad dwie
trzecie (69%) korzysta ze wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta lub Gminy.
Kolejnym źródłem utrzymania jest sponsoring (44%). Środki z Urzędu Marszałkowskiego
trafiają do 11% organizacji w powiecie, środki ze Starostwa Powiatowego czterech z
dziesięciu organizacji, a środki z Ministerstwa do 8% organizacji.
Środki unijne trafiają do 7% organizacji w powiecie milickim.
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Rysunek 119 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie milickim

90%
99%

Media

87%

Inne NGO

87%

Urzędy

83%

Szkoły
67%

Nauczyciele

62%

Osoby prywatne

0%

20%

40%

Z kim chcielibyście współpracować

Powyższy

wykres

przedstawia

60%

96%

97%

49%

Kościół

98%

97%

53%

Radni

99%

93%

59%

Biznes

100%

91%
80%

100%

120%

Z kim chętnie współpracujecie

obecną

strukturę

współpracy

organizacji

pozarządowych z innymi instytucjami lub osobami oraz strukturę oczekiwań, chęci
współpracy.
Najwięcej bo 90% organizacji chętnie współpracuje z mediami, 87% z urzędami,
oraz z innymi organizacjami pozarządowymi, 83% ze szkołami
Organizacje w powiecie milickim zdecydowane są podjąć szerszą współpracę
praktycznie z każdą z grup partnerów.
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Rysunek 120 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie milickim

Nie
48%

Tak
52%

Z radnymi współpracuje ponad połowa - 52% organizacji.
Współpraca z samorządami przyjmuje następujące formy:


"Odjazdowe Wakacje" zajęcia dla dzieci z rodzin patologicznych, realizacja
międzynarodowego programu GLOBE



Festyn Koński, oprawa artystyczna pochodu 3 Maja



Festyn letni dla pacjentów i pracowników



Impreza z okazji 60lecia przybycia na ziemię Zachodnie, wytycznie szlaku
rowerowego



Imprezy lokalne



Imprezy lokalne, budowa hali w Miliczu (2002)



Imprezy sportowe i turystyczne o zakresie lokalnym



Imprezy sportowe wypoczynek letni i zimowy



Kolonie, Festyny rekreacyjno-sportowe



Koncerty, Sympozjum



Mistrzostwa Powiatu i Gminy w sporcie



Oprawa muzyczna świąt państwowych



Oprawa świąt państwowych
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Organizacja imprez lokalnych



Organizacja lokalnych imprez, pomoc w oprawie artystycznej świąt państwowych,
ochrona imprez



Organizacja lokalnych imprez, świąt państwowych, ochrona imprez



Imprez lokalnych



Organizacja walki zawodowej



Organizacja zawodów



Organizacja zawodów ochrona imprez lokalnych



Organizacja zawodów, ochrona imprez lokalnych



Pomoc w pozyskiwaniu środków



Program Działaj Lokalnie, Zapomniana Natura



Przedstawiciele Gmin należą do Rady Programowej



Puchar Lata, turnieje



Puchar Polski w kategorii do 23 lat, Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Juniorów



Puchar Wójta, Turnieje



Sprzątanie świata i lasów



Sprzątanie świata, sadzenie drzew



Turniej Ogólnopolski Dziewcząt Chłopców



Turnieje



Turnieje sportowe,



Większość projektów



Wojewódzki Rajd Seniorów po Dolinie Baryczy



Współorganizacja Dnia Karpia, organizacja zawodów, Dnia Dziecka



Współorganizacja lokalnych imprez



Współorganizacja Dnia Karpia



Współorganizacja zawodów



Wypoczynek letni i zimowy, zawody sportowe



Wystawa Łowiecka, Rajdu Hubertuskiego, Zlotu Ornitologicznego, Liczenia
Ptactwa



Zabezpieczanie imprez masowych
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 Zaledwie 1% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały,
programu ani komórki jednostki samorządu terytorialnego do których
mogliby się odwołać w ramach swojej działalności.
 97% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 63% procent
respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej reprezentanta w
Urzędzie Starostwa Powiatowego. Zdecydowanie mniej, bo tylko 16%
respondentów jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie
Marszałkowskim.

Rysunek 121 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie milickim

Tak
36%

Nie
64%

36 % respondentów zna Gminny Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
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Rysunek 122 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie milickim

Nie
28%

Tak
72%

72% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rysunek 123 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie milickim

Tak
46%
Nie
54%

46% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
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Rysunek 124 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie milickim

Szkolenie
3%

Brak odpow iedzi
4%

Punkt
Konsultacyjny
93%

93% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, tylko 3% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu.

133

Rysunek 125 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie milickim

Przygotowywanie wniosków

44%

Pozyskiwanie funduszy

44%

Współpraca z wolontariuszami

40%

Zarządzanie finansami organizacji

36%

Współpraca z samorządem

34%

Księgowość dla organizacji

34%

Umiejętności interpersonalne

33%

Zarządzanie organizacją

32%
0%

Najczęściej

zgłaszane

przez

10%

organizacje

20%

30%

potrzeby

40%

50%

szkoleniowe

dotyczą

pozyskiwania funduszy (44%) i przygotowania wniosków unijnych (44%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z wolontariuszami (40%).
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Rysunek 126 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie milickim

Tak
8%

Nie
92%

8% organizacji w powiecie pozyskuje środki z Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Z terenu powiatu milickiego w badaniu wzięło udział tylko 90 organizacji, z trzech gmin.
Większość organizacji w tym powiecie to fundacje i kluby. Ich działania skupiają się na
kilku wybranych obszarach: sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku, dzieci i młodzieży,
współpracy z regionami, szkoleń i doradztwa oraz ochrony środowiska a także nauki,
oświaty, edukacji i wychowania. Nieco ponad jedna trzecia z nich posiada charakter
młodzieżowy. W większości są to organizacje skupiające od 11 do 50 członków.
Generalnie organizacje z tego powiatu dość dobrze oceniają swoją kondycję – ponad
połowa respondentów ocenia ją jako dobrą lub bardzo dobrą.. Główne źródła
finansowania działań to składki oraz środki z Urzędu Miasta lub Gminy, a także środki od
sponsorów. Organizacje pozarządowe w tym powiecie współpracują najczęściej z
mediami, Urzędami oraz innymi organizacjami, choć sieć partnerów jest o dużo szersza.
Istnieje dość szeroka współpraca z radnymi z tego rejonu. Organizacje z powiatu
milickiego zdecydowanie wolałyby punkt konsultacyjny w ich miejscowości. Istnieje spore
zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu przygotowania wniosków unijnych oraz
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pozyskiwania funduszy (choć jedno z najniższych w województwie). 8% przebadanych
organizacji pozyskuje środki unijne.
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POWIAT OLEŚNICKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE OLEŚNICKIM
Rysunek 127 Struktura administracyjna próby w powiecie oleśnickim

W powiecie oleśnickim badaniem zostały objęte 123 organizacje, z czego 9 z
gminy Bierutów, 9 z Dobroszyc, 6 z Dziadowej Kłody, 9 z Międzyborza, 45 z Oleśnicy, 30
z Sycowa i 16 z Twardogóry.
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Rysunek 128 Typy organizacji w powiecie oleśnickim

Większość organizacji na terenie powiatu oleśnickiego to fundacje (58%) i różnego
rodzaju kluby (37%). Pozostałe to towarzystwa (12%), spółdzielnie socjalne (10%) i izby
(7%) oraz związki (6%).
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Rysunek 129 Obszar działalności organizacji w powiecie oleśnickim

Najwięcej organizacji zajmuje się problematyką młodzieży i dzieci (66%), oraz
niepełnosprawnymi (59%), niepełnosprawnymi (59%), sportem, rekreacją, turystyką i
wypoczynkiem (56%), a także współpracą z regionami (48%).
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Rysunek 130 Organizacje młodzieżowe w powiecie oleśnickim

Cztery na dziesięć organizacji w powiecie oleśnickim ma charakter młodzieżowy.
Rysunek 131 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
oleśnickim

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (55%).

140

Rysunek 132 Ocena kondycji organizacji w powiecie oleśnickim

Blisko 70% ocenia swoją sytuację jako dobrą (z czego 60% jako raczej dobrą),
24% ocenia ją jako średnią. Tylko 6% ocenia ją jako złą (z czego 4% jako raczej złą).
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 133 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie oleśnickim

72% organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich, 64% ze środków z
Urzędu Miasta lub Gminy. Aż 44% wymienia inne źródła (głównie sponsorzy oraz
darowizny). Po środki z działalności gospodarczej, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa
Powiatowego, Ministerstwa czy też środki unijne sięga po kilkanaście procent organizacji
(od 11 do 14%).
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Rysunek 134 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie oleśnickim

Organizacje pozarządowe z powiatu oleśnickiego najczęściej współpracują z
Urzędami (99%), radnymi (68%) szkołami (67%).
Chętnie współpracowałyby z wszystkimi grupami (wskazań od 52 do 77%).

143

Rysunek 135 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie oleśnickim

Aż 68% organizacji współpracuje z radnymi.
WSPÓLNE DZIAŁANIA Z SAMORZĄDAMI
Oto lista działań organizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i
samorządy na terenie powiatu oleśnickiego:
 organizacyjne w sporcie
 pomoc w pozyskiwaniu
funduszy
 pomoc w bieżącej działalności
 organizacja imprez
 wsparcie finansowe
 Puchar Przewodniczącego
Rady
 przekazywanie informacji, stała
współpraca
 pomoc finansowa
 60% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
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 92% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 30% respondentów
jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie Marszałkowskim,
80% procent respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej
reprezentanta w Urzędzie Starostwa Powiatowego.
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Rysunek 136 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie oleśnickim

29%

badanych

zna

Gminny

Program

Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi.

Rysunek 137 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie oleśnickim

57% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
głównym źródłem wiedzy o programie są informacje z Urzędu Miasta i Gminy oraz
Internet.
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Rysunek 138 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie oleśnickim

37% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w
Urzędzie Marszałkowskim.

Rysunek 139 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie oleśnickim

76% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 24% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu.

147

Rysunek 140 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych organizacji pozarządowych w powiecie
oleśnickim

Najczęściej zgłaszane przez organizacje potrzeby szkoleniowe dotyczą
pozyskiwania funduszy (76%) i przygotowania wniosków unijnych (76%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące zarządzania organizacją oraz księgowością dla
organizacji (po 63%). W dalszej kolejności wymieniana jest współpraca z wolontariuszami
i zarządzanie finansami dla organizacji (po 62%) oraz umiejętności interpersonalne (61%)
i współpraca z samorządem (55%).
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Rysunek 141. Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie oleśnickim

14% organizacji w powiecie pozyskuje środki z Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Większość organizacji w tym powiecie to fundacje i kluby. Ich działania skupiają się
na kilku wybranych obszarach: współpraca z regionami, sport, rekreacja, turystyka i
wypoczynek, niepełnosprawni, usługi socjalne i pomoc społeczna, nauka, oświata,
edukacja i wychowania, młodzież i dzieci. 41% z nich ma charakter młodzieżowy. W
większości są to organizacje skupiające od 21 do 50 członków. Generalnie organizacje z
tego powiatu dość dobrze oceniają swoją kondycję. Główne źródła finansowania działań
to składki członkowskie oraz środki z Urzędu Miasta lub Gminy, a także środki otrzymane
od sponsorów oraz darowizny. Organizacje pozarządowe w tym powiecie współpracują
najczęściej z Urzędami, choć trzeba zaznaczyć, że współpraca z innymi instytucjami oraz
osobami jest także bardzo częsta. Organizacje pozarządowe z powiatu oleśnickiego
deklarują dość szeroką współpracę z radnymi (68%). Istnieje spore zapotrzebowanie na
szkolenia z zakresu przygotowania wniosków unijnych oraz pozyskiwania funduszy.
Większość organizacji wolałaby punkt konsultacyjny w ich miejscowości. Aż 14%
organizacji pozyskuje środki unijne.

149

POWIAT OŁAWSKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE OŁAWSKIM
Rysunek 142 Struktura administracyjna próby w powiecie oławskim

W powiecie oławskim badaniem objęte zostały 84 organizacje pozarządowe, z
czego 4 z terenu gminy Domaniów, 23 z gminy Jelcz Laskowice 57 z samej Oławy.
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Rysunek 143 Typy organizacji w powiecie oławskim

29% organizacji z powiatu oławskiego to towarzystwa, 21% to związki, 18% to
stowarzyszenia.
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Rysunek 144 Obszar działalności organizacji w powiecie oławskim

Najwięcej, bo 67% organizacji zajmuje się ochroną zdrowia oraz życia, około
połowy zajmuje się młodzieżą oraz dziećmi, nauką, oświatą, edukacją i wychowaniem
oraz kulturą i sztuką. 43% działa w obszarze sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku,
39% zajmuje się działaniami w zakresie religii oraz ruchów politycznych, 38% współpracą
z regionami, 37% prawami człowieka, 36% niepełnosprawnymi.
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Rysunek 145 Organizacje młodzieżowe w powiecie oławskim

Aż 56% organizacji z powiecie to organizacje młodzieżowe.
Rysunek 146 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
oławskim

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (38%).
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Rysunek 147 Ocena kondycji organizacji w powiecie oławskim

Połowa organizacji ocenia swoją kondycję dobrze (21% bardzo dobrze, 29% raczej
dobrze). Aż 36% ocenia ją jako średnią. 8% nie wie jak ją ocenić, 6% ocenią ją jako
raczej złą.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 148 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie oławskim

Badane organizacje pozarządowe utrzymują się głównie ze środków Urzędu
Gminy lub Miasta (56%), składek (55%) lub innych źródeł (58% - sponsorzy oraz
darowizny). 16% dostaje środki ze Starostwa Powiatowego, po 10% uzyskuje środki z
Ministerstwa lub działalności gospodarczej, tylko 6% ma środki unijne.
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Rysunek 149 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie oławskim

Organizacje pozarządowe z powiatu oleśnickiego najczęściej współpracują z
Urzędami (85%), radnymi (75%), mediami (74%) szkołami (70%) oraz z innymi
organizacjami pozarządowymi (61%).
Dużo chętniej niż w chwili obecnej współpracowałyby z mediami (81%), radnymi
(81%) oraz biznesem (82%) i innymi organizacjami pozarządowymi (70%). Chętnie
kontynuowano lub nawiązano współpracę z Urzędami (83%).
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Rysunek 150 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie oławskim

Aż 79% organizacji w powiecie oławskim współpracuje z radnymi.
WSPÓLNE DZIAŁANIA Z SAMORZĄDAMI
Oto lista działań organizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i samorządy
na terenie powiatu oławskiego:




















organizacja imprez okolicznościowych
wspólne dbanie o środowisko naturalne
finansowanie , rozmowy o potrzebach
finansowanie, organizacja turnieju samorządów wiejskich
finansowanie, informowanie, zapraszanie na imprezy
informowanie o wydatkach jednostki, sprawozdaniach, akcje
"ratunkowe" potrąconych zwierząt
członkowie są w Radzie
występowanie o dotacje, bieżąca działalność
sprawy bieżące
doradztwo
kontakt społeczny
udostępnianie okienka w programie własnym telewizji kablowej,
relacjonowanie spotkań Rady
finansowanie lokalu, pomoc w organizacji imprez, nagłośnienie,
gadżety
współpraca przy sponsoringu
finansowanie, porady, lobbing, wnioski
uczestnictwo w obradach, podsuwanie pomysłów
wymiana informacji, inicjowanie działań
umowa o współpracy Oława - Złoczów, spotkanie miast kresowych
spotkania z radnymi
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współpraca przy pracach komisyjnych
opieka nad bezdomnymi zwierzętami, finansowanie
wspieranie inicjatyw jakie będą prowadzone, finansowanie
organizowanie imprez plenerowych, zezwolenie, koncesja,
dofinansowanie, patent
dotacje dyrygenta
uczestnictwo w sesjach, informacje o działaniach
koordynacja działań w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych
Komisja Alkoholowa, informowanie o poczynaniach
wspólne imprezy sportowe
bieżące zakupy
finansowanie, wybór jednostki do akcji
rozmowy o finansowaniu obiektów
dotacja, fundowanie nagród
uchwały, opiniowanie, propozycje
tworzenie klimatu, przychylność
brak potrzeb
sprawy formalne, organizacja imprez
lobbing
 57% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
 89% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 40% respondentów
jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie Marszałkowskim,
69% procent respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej
reprezentanta w Urzędzie Starostwa Powiatowego.
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Rysunek 151 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie oleśnickim

45%

respondentów

zna

Gminny

Program

Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi.

Rysunek 152 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie oleśnickim

57% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Rysunek 153 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie oleśnickim

49% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w
Urzędzie Marszałkowskim.

Rysunek 154 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie oleśnickim

32% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 55% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu. 11% chciałoby korzystać z dwóch form informacyjnodoradczych.
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Rysunek 155 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie oleśnickim

Najczęściej zgłaszane przez organizacje potrzeby szkoleniowe dotyczą
pozyskiwania funduszy (82%) i przygotowania wniosków unijnych (81%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (57%).
Połowa przedstawicieli organizacji wzięłaby chętnie udział w szkoleniu dotyczącym
umiejętności interpersonalnych, 43% w szkoleniu na temat zarządzania organizacją i 39%
współpracy z wolontariuszami.
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Rysunek 156 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie oleśnickim

Tylko 6% organizacji w powiecie pozyskuje środki z Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Większość organizacji w tym powiecie to towarzystwa, związki i stowarzyszenia.
Ich działania skupiają się na kilku wybranych obszarach: ochrona zdrowia i życia, nauka,
oświata, edukacja i wychowania, młodzież i dzieci. 56% z nich ma charakter
młodzieżowy. W większości są to organizacje skupiające od 21 do 50 członków.
Generalnie organizacje z tego powiatu dość dobrze oceniają swoją kondycję (50% ocenia
pozytywnie). Główne źródła finansowania działań to składki członkowskie oraz środki z
Urzędu Miasta lub Gminy, a także środki otrzymane od sponsorów oraz darowizny.
Organizacje pozarządowe w tym powiecie współpracują najczęściej z Urzędami, szkołami
oraz radnymi. Istnieje spore zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu przygotowania
wniosków unijnych oraz pozyskiwania funduszy. Większość organizacji chciałaby
korzystać z obu form informacyjno-doradczych. Tylko 6% organizacji pozyskuje środki
unijne.
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POWIAT POLKOWICKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE POLKOWICKIM
Rysunek 157 Struktura administracyjna próby w powiecie polkowickim

W powiecie polkowickim badaniem objętych zostało 55 organizacji pozarządowych,
z czego 31 z terenu Polkowic a 24 z Chocianowa.
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Rysunek 158 Typy organizacji w powiecie polkowickim

Ponad połowa organizacji to fundacje (51%), 38% kluby różnego rodzaju, po 6% to
towarzystwa, spółdzielnie socjalne i izby.
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Rysunek 159 Obszar działalności organizacji w powiecie polkowickim

Najwięcej organizacji zajmuje się niepełnosprawnymi (51%), po 49% młodzieżą i
dziećmi, nauką, oświatą, edukacją i wychowaniem, usługami socjalnymi i pomocą
społeczną, sportem, rekreacją, turystyką i wypoczynkiem. 40% współpracą z regionami.
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Rysunek 160 Organizacje młodzieżowe w powiecie polkowickim

47% z badanych w powiecie polkowickim organizacji ma charakter młodzieżowy.

Rysunek 161 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
polkowickim

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (47%).
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Rysunek 162 Ocena kondycji organizacji w powiecie polkowickim

Ponad 70% respondentów oceniło swoją kondycję jako dobrą, 13% jako średnią,
6% jako złą, a 11% nie umiało jej określić.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 163 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie polkowickim

Główne źródła finansowania działań organizacji pozarządowych w powiecie
polkowickim to składka członkowska (60%), środki z Urzędu Miasta lub Gminy (51%) oraz
inne źródła (62% - głównie sponsorzy i darowizny).
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Rysunek 164 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie polkowickim

Organizacje w powiecie polkowickim najchętniej współpracują z Urzędami (96%),
pozostałe instytucje lub osoby otrzymały około połowy wskazań.
Najchętniej współpracowałyby z Urzędami (75%), pozostałe instytucje i osoby
otrzymały podobną liczbę wskazań (koło połowy; za wyjątkiem szkół – te otrzymały 42%)
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Rysunek 165 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie polkowickim

51% organizacji współpracuje z radnymi.
Niestety żadna z organizacji nie wymieniła form współpracy z lokalnymi radnymi.
 66% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
 91% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 27% respondentów
jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie Marszałkowskim,
82% procent respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej
reprezentanta w Urzędzie Starostwa Powiatowego.

170

Rysunek 166 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w powiecie
polkowickim

29% respondentów zna Gminny Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.

Rysunek 167 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie polkowickim

38% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Rysunek 168 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie polkowickim

38% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
Rysunek 169 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie polkowickim

53% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 47% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu.
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Rysunek 170 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie polkowickim

Najczęściej

zgłaszane

przez

organizacje

potrzeby

szkoleniowe

dotyczą

pozyskiwania funduszy (69%) i przygotowania wniosków unijnych (69%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (51%).
Około połowy przedstawicieli organizacji wzięłaby chętnie udział w szkoleniu
dotyczącym umiejętności interpersonalnych, po 42% w szkoleniu na temat zarządzania
finansami, zarządzania organizacją, księgowości oraz współpracy z wolontariuszami.
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Rysunek 171 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie polkowickim

5% organizacji w powiecie pozyskuje środki z Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Większość organizacji w tym powiecie to fundacje i kluby. Ich działania skupiają się
na kilku wybranych obszarach: współpraca z regionami, sport, rekreacja, turystyka i
wypoczynek, niepełnosprawni, usługi socjalne i pomoc społeczna, nauka, oświata,
edukacja i wychowania, młodzież i dzieci. 47% z nich ma charakter młodzieżowy. W
większości są to organizacje skupiające od 21 do 50 członków. Generalnie organizacje z
tego powiatu dość dobrze oceniają swoją kondycję (71% ocenia pozytywnie). Główne
źródła finansowania działań to składki członkowskie oraz środki z Urzędu Miasta lub
Gminy, a także środki otrzymane od sponsorów oraz darowizny. Organizacje
pozarządowe w tym powiecie współpracują najczęściej z Urzędami, choć trzeba
zaznaczyć, że współpraca z innymi instytucjami oraz osobami jest także bardzo częsta.
Organizacje pozarządowe z powiatu oleśnickiego deklarują dość szeroką współpracę z
radnymi (51%). Większość organizacji wolałaby punkt konsultacyjny w ich miejscowości.
Istnieje spore zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu przygotowania wniosków unijnych
oraz pozyskiwania funduszy. Tylko 5% organizacji pozyskuje środki unijne.
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POWIAT STRZELIŃSKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE STRZELIŃSKIM
Tabela 13 Struktura administracyjna próby w powiecie strzelińskim
Gmina

Liczba organizacji

Barów

4

W powiecie strzelińskim badaniem objętych zostały 4 organizacje pozarządowe,
wszystkie z terenu gminy Barów.

Tabela 14 Typ organizacji w powiecie strzelińskim
Typ organizacji

Liczba
organizacji
w badaniu
3
1

OSP
Klub sportowy

Trzy

organizacje

określiły

się

jako

odrębny

niż

wymieniony

na

liście

kwestionariusza typ – Ochotnicze Straże Pożarne. Jedna organizacja to klub sportowy.
Trzy organizacje mają również charakter młodzieżowy.

Tabela 15 Obszary działalności organizacji w powiecie strzelińskim
Obszar działania
młodzież i dzieci
sport, rekreacja, turystyka i
wypoczynek
nauka, oświata, edukacja i
wychowanie
usługi socjalne i pomoc
społeczna
ochrona zdrowia i życia
ochrona środowiska
współpraca z regionami

175

Liczba
organizacji
4
4
3
2
2
2
2

doradztwo
kultura i sztuka
prawa człowieka

2
1
1

Wszystkie organizacje działają w obszarach „sportu, rekreacji, turystyki i
wypoczynku” oraz „dzieci i młodzieży”. Działania trzech można zakwalifikować także do
kategorii „nauki, oświaty, edukacji i wychowania”. Po dwie organizacje z biorących udział
w badaniu prowadzą działalność obejmującą: „usługi socjalne i pomoc społeczną”,
„ochronę zdrowia i życia”, ”ochronę środowiska”,” współpracę z regionami” oraz
„doradztwo”.

Tabela 16 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
strzelińskim

Wielkość organizacji (liczba
członków)
od 21 do 50
powyżej 200

Liczba
organizacji
3
1

Trzy organizacje skupiają od 21 do 50 członków, jedna liczy sobie powyżej 200
członków.

Tabela 17 Ocena kondycji organizacji w powiecie strzelińskim
Ocena kondycji organizacji

Liczba
organizacji

Raczej dobrze
Średnio

3
1

Trzy organizacje oceniają swoją kondycję jako raczej dobrą, jedna jako średnią.
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PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Tabela 18 Źródła finansowania organizacji pozarządowych w powiecie strzelińskim
Źródło finansowania

Liczba
organizacji

Składka członkowska
Środki z Ministerstwa

2
1 (Krajowy
System
Ratownictwa
Gaśniczego),

Sponsoring

1

Dwie organizacje utrzymują się ze składek członkowskich, jedna organizacja
podaje Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego jako kanał otrzymywania środków
ministerialnych, jedna organizacja posiada sponsora.
Z radnymi współpracują 3 organizacje.
Do działań wspólnie organizowanych przez organizacje pozarządowe i samorządy
na terenie powiatu strzelińskiego należą:


kurs moto-pompistów



zawody sportowe



zawody sportowe, dożynki, Dzień Dziecka, festyny, imprezy plenerowe
Trzy organizacje nie potrafią wskazać ani jednego lokalnego programu, uchwały

bądź komórki jednostki samorządu terytorialnego, z których mogłyby korzystać w ramach
swojej działalności.

Tabela 19 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji w
powiecie strzelińskim
Znajomość
Gminnego
Programu
Liczba
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
organizacji
Tak
2
Nie
2
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Dwoje respondentów zna Gminny Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.

Tabela 20 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie strzelińskim

Znajomość
Gminnego
Programu
Liczba
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
organizacji
Tak
3
Nie
1

Trzech

respondentów

zna

Gminny

Program

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.

Tabela 21 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie strzelińskim

Znajomość Wydziału Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie
Marszałkowskim
Tak
Nie

Liczba
organizacji
1
3

.
Jedna osoba wskazała na Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych jako – ze
względu na brak konieczności dojazdu - lepszą formę informacyjno – doradczą dla
organizacji pozarządowych. Jedna osoba wskazała na szkolenia jako bardziej
profesjonalne. Dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie.
Tabela 22 Potrzeby szkoleniowe organizacji w powiecie strzelińskim
Tematyka szkolenia
Pozyskiwanie funduszy
Przygotowywanie wniosków
Zarządzanie finansami
organizacji
Umiejętności interpersonalne
Współpraca z wolontariuszami
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Liczba
organizacji
4
4
3
3
3

Księgowość dla organizacji
Współpraca z samorządem
Zarządzanie organizacją

Wszystkie

cztery

organizacje

2
2
1

wzięłyby

udział

w

szkoleniu

dotyczącym

pozyskiwania funduszy i przygotowania wniosków unijnych. Po trzy organizacje byłyby
również zainteresowane szkoleniami dotyczącymi zarządzania finansami organizacji,
umiejętności interpersonalnych oraz współpracy z wolontariuszami.

Tabela 23 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie strzelińskim
Pozyskiwanie środków unijnych
Tak
Nie

Liczba
organizacji
0
4

Żadna z organizacji biorących udział w badaniu nie pozyskuje środków z Unii
Europejskiej. Przyczynami są brak wiedzy i informacji.

PODSUMOWANIE
Z terenu powiatu strzelińskiego w badaniu wzięły udział tylko 4 organizacje. Były to
ochotnicze straże pożarne i klub. Organizacje biorące udział

badaniu prowadzą w

działania w wielu obszarach. Trzy z nich liczą sobie od 21 do 50 członków, jedna –
powyżej 200 osób. Respondenci ocenili kondycję swoich organizacji jako raczej średnią.
Najważniejszymi źródłami finansowania działań są: składki członkowskie oraz wsparcie
finansowe z Ministerstwa i sponsoring. Z radnymi współpracują 3 organizacje. Gminny
Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znają trzy organizacje, Gminny
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - dwie. Wszystkie cztery
organizacje

wzięłyby udział w szkoleniu

dotyczącym

pozyskiwania

funduszy i

przygotowania wniosków unijnych. W obrębie tej nielicznej grupy nie sięgano dotychczas
po środku unijne.
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POWIAT ŚREDZKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE ŚREDZKIM
Rysunek 172 Struktura administracyjna próby w powiecie średzkim

W powiecie średzkim badaniem objętych zostało 30 organizacji pozarządowych, z
czego 4 z terenu gminy Kostomłoty, 4 z gminy Malczyc, 7 z Miękini, 6 z Środy Śląskiej i 9
z Udanina.
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Rysunek 173 Typy organizacji w powiecie średzkim

37% organizacji z powiatu średzkiego to fundacje, 30% stowarzyszenia, 20% kluby
i 7% to towarzystwa.
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Rysunek 174 Obszar działalności organizacji w powiecie średzkim

Najwięcej organizacji w powiecie średzkim zajmuje się młodzieżą i dziećmi (60%).
Po 47% nauką, oświatą, edukacją i wychowaniem oraz sportem, rekreacją, turystyką i
wypoczynkiem. Inne popularne sfery działania to: niepełnosprawni (40%), szkolenia
(37%), ochrona zdrowia i życia (33%), usługi socjalne i pomoc społeczna (30%).
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Rysunek 175 Organizacje młodzieżowe w powiecie średzkim

43% organizacji w powiecie średzkim ma charakter młodzieżowy.
Rysunek 176 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
średzkim

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (36%).
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Rysunek 177 Ocena kondycji organizacji w powiecie średzkim

50% organizacji ocenia swoją kondycję jako dobrą, 43% jako średnią, 3% jako złą,
a pozostałe 3% nie wie jak ją ocenić.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 178 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie średzkim

Główne źródła finansów organizacji pozarządowych w powiecie średzkim to składki
członkowskie oraz środki z Urzędu Miasta lub Gminy (po 70%). 47% respondentów
wskazywało inne źródła (sponsorzy oraz darowizny), 23% środki ze Starostwa
Powiatowego, 20% środki z Ministerstwa, 17% środki unijne, 3% działalność
gospodarczą.
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Rysunek 179 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie średzkim

Dziewięć na dziesięć organizacji chętnie współpracuje ze urzędami, 75% radnymi.
64% nawiązuje współpracę ze szkołami, 51% z innymi organizacjami pozarządowym.
Zdecydowanie częściej niż to jest w stanie obecnym organizacje chciałyby
nawiązać kontakt i współpracę ze środowiskami biznesowymi (63%) oraz mediami (50%).
Kontynuację współpracy respondenci deklarowali także w przypadku Urzędów oraz
innych organizacji pozarządowych.
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Rysunek 180 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie średzkim

77% organizacji współpracuje z radnymi.
WSPÓLNE DZIAŁANIA Z SAMORZĄDAMI
Oto lista działań organizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i
samorządy na terenie powiatu średzkiego:
 kierowaniem środków finansowych na poszczególne
cele
 pomoc przy organizacji imprez gminnych
 pomoc w ubieganiu się o środki finansowe
 pomoc przy współpracy z UG
 organizowanie imprez okolicznościowych
 pozyskiwanie sprzętu i środków
 działanie OSP na rzecz społeczeństwa
 pomoc i rada
 doradczy , finansowy
 finansowo, organizacyjne
 decyzje o przekazaniu budynków
 przedstawiamy cele i zakres działania stowarzyszenia
 73% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
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 90% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 43% respondentów
jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie Marszałkowskim,
80% procent respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej
reprezentanta w Urzędzie Starostwa Powiatowego.
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Rysunek 181 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie średzkim

37%

respondentów

zna

Gminny

Program

Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi.
Rysunek 182 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie średzkim

57% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Rysunek 183 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie średzkim

30% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
Rysunek 184 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie średzkim

53% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 47% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu.
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Rysunek 185 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie średzkim

Najczęściej

zgłaszane

przez

organizacje

potrzeby

szkoleniowe

dotyczą

pozyskiwania funduszy (80%) i przygotowania wniosków unijnych (73%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące księgowości do organizacji (53%), zarządzaniem
finansami i samą organizacją (po 50%) oraz współpracy z samorządem (47%).
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Rysunek 186 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie średzkim

7% organizacji w powiecie pozyskuje środki z Unii Europejskiej.
PODSUMOWANIE
Większość organizacji w tym powiecie to fundacje, stowarzyszenia i kluby. Ich
działania skupiają się na kilku wybranych obszarach: sport, rekreacja, turystyka i
wypoczynek, niepełnosprawni, nauka, oświata, edukacja i wychowania, młodzież i dzieci,
szkolenia. 43% z nich ma charakter młodzieżowy. W większości są to organizacje
skupiające od 21 do 50 członków. Generalnie organizacje z tego powiatu dość dobrze
oceniają swoją kondycję (50% ocenia pozytywnie). Główne źródła finansowania działań to
składki członkowskie oraz środki z Urzędu Miasta lub Gminy. Organizacje pozarządowe w
tym powiecie współpracują najczęściej z Urzędami, szkołami oraz radnymi. Większość
organizacji

wolałaby

punkt

konsultacyjny

w

ich

miejscowości.

Istnieje

spore

zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu przygotowania wniosków unijnych oraz
pozyskiwania funduszy. Tylko 7% organizacji pozyskuje środki unijne.
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POWIAT TRZEBNICKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE TRZEBNICKIM
Rysunek 187 Struktura administracyjna próby w powiecie trzebnickim

W powiecie trzebnickim badaniem objętych zostało 67 organizacji pozarządowych,
z czego 24 z terenu gminy Oborniki Śląskie, 12 z gminy Prusice, 29 z Trzebnicy, 2 z
gminy Wisznia Mała.
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Rysunek 188 Typy organizacji w powiecie trzebnickim

40% badanych organizacji to stowarzyszenia, 30% to fundacje, 15% to kluby
różnego rodzaju, 5% związki, 3% towarzystwa, 2% spółdzielnie socjalne.
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Rysunek 189 Obszar działalności organizacji w powiecie trzebnickim

Głównym obszarem działalności organizacji z powiatu trzebnickiego są sprawy
związane z młodzieżą i dziećmi (73%)/ W dalszej kolejności organizacje zajmują się
sportem, rekreacją, turystyką i wypoczynkiem (58%), niepełnosprawnymi (49%), nauką,
oświatą, edukacją i wychowaniem (48%) oraz usługami socjalnymi i pomocą społeczną
(39%).
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Rysunek 190 Organizacje młodzieżowe w powiecie trzebnickim

43% procent organizacji pozarządowych w powiecie trzebnickim ma charakter
młodzieżowy.

Rysunek 191 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
trzebnickim

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 11 do 20 oraz od 21 do 50
członków (po 36%).
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Rysunek 192 Ocena kondycji organizacji w powiecie trzebnickim

Niemal 60% respondentów oceniła kondycję swojej organizacji jako bardzo dobrą
lub raczej dobrą. Kolejne 30% stwierdza, że ich organizacja znajduje się w średniej
kondycji. 8% wystawiło ocenę funkcjonowania organizacji: „raczej źle”. 5% respondentów
waha się przy ocenie kondycji organizacji.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 193 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie trzebnickim

Główne źródła finansów organizacji pozarządowych to środki z Urzędu Miasta lub
Gminy (75%) oraz składki członkowskie (64%). 40% stanowią inne źródła (sponsorzy i
darowizny).
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Rysunek 194 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie trzebnickim

Powyższy

wykres

przedstawia

obecną

strukturę

współpracy

organizacji

pozarządowych z innymi instytucjami lub osobami oraz strukturę oczekiwań, chęci
współpracy.
Ponad osiem na dziesięć organizacji (85%) chętnie współpracuje ze urzędami,
75% ze szkołami. 60% współpracuje z mediami, 52% nawiązuje współpracę z innymi
organizacjami pozarządowymi, 49% organizacji chętnie współpracuje z radnymi i osobami
prywatnymi.
Zdecydowanie częściej niż to jest w stanie obecnym organizacje chciałyby
nawiązać kontakt i współpracę ze środowiskami biznesowymi (61%), chętnie nieco
częściej organizacje pozarządowe chciałyby współpracować z radnymi (51%).
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Rysunek 195 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie trzebnickim

Z radnymi współpracuje 66% organizacji w powiecie trzebnickim.
Mimo tak dużej liczby organizacji pozarządowych deklarujących współpracę z
radnymi tylko jedna z nich wymieniła jakąś formę współpracy (była to bliżej
niezdefiniowana pomoc).
 58% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
 69% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 24% respondentów
jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie Marszałkowskim,
54% procent respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej
reprezentanta w Urzędzie Starostwa Powiatowego.
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Rysunek 196 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie trzebnickim
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zna

Gminny
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z

Organizacjami

Pozarządowymi.
Rysunek 197 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie trzebnickim

33% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Rysunek 198 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie trzebnickim

63% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
Rysunek 199 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie trzebnickim

27% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 27% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu, 46% chciałoby korzystać z obu możliwości.
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Rysunek 200 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie trzebnickim
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pozyskiwania funduszy (81%) i przygotowania wniosków unijnych (73%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (57%).
Ponad połowa przedstawicieli organizacji wzięłaby chętnie udział w szkoleniu
dotyczącym księgowości, 48% w szkoleniu na temat zarządzania finansami i po 45% w
kursie na temat zarządzania organizacją oraz współpracy z wolontariuszami.

203

Rysunek 201 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie trzebnickim

Żadna z organizacji pozarządowych w powiecie trzebnickim nie pozyskuje środków
z Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Większość organizacji w tym powiecie to stowarzyszenia i fundacje. Ich działania
skupiają się na kilku wybranych obszarach: młodzież i dzieci, sport, rekreacja, turystyka i
wypoczynek, nauka, oświata, edukacja i wychowania. 43% z nich ma charakter
młodzieżowy. W większości są to organizacje skupiające od 11 do 50 członków.
Generalnie organizacje z tego powiatu dość dobrze oceniają swoją kondycję (59% ocenia
pozytywnie). Główne źródła finansowania działań to składki członkowskie oraz środki z
Urzędu Miasta lub Gminy. Organizacje pozarządowe w tym powiecie współpracują
najczęściej z Urzędami, szkołami oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Większość
organizacji chciałaby korzystać z obu form informacyjno-doradczych. Istnieje spore
zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu przygotowania wniosków unijnych oraz
pozyskiwania funduszy. Żadna z organizacji nie pozyskuje środków unijnych.
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POWIAT WAŁBRZYSKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM
Rysunek 202 Struktura administracyjna próby w powiecie wałbrzyskim

W

powiecie

wałbrzyskim

badaniem

objętych

zostało

139

organizacji

pozarządowych, z czego 57 z terenu gminy Wałbrzych, 17 z gminy Boguszów Gorce, 23
z Czarnego Boru, 11 z Walimia, 8 z Głuszycy, po 7 z Mieroszowa Szczawna Zdroju, 5 ze
Starych Bogdanowic, 4 z Jedliny Zdroju.
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Rysunek 203 Typy organizacji w powiecie wałbrzyskim

30% organizacji z powiatu wałbrzyskiego to stowarzyszenia, 24% fundacje, 19%
różnego rodzaju kluby, 6% towarzystwa.
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Rysunek 204 Obszar działalności organizacji w powiecie wałbrzyskim

Główne obszary działalności organizacji w powiecie wałbrzyskim to sprawy
związane z młodzieżą i dziećmi (64%), sportem, rekreacją, turystyka i wypoczynkiem
(60%), nauką, oświatą, edukacją i wychowaniem (50%) oraz współpracą z regionami
(44%).
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Rysunek 205 Organizacje młodzieżowe w powiecie wałbrzyskim

43% organizacji w powiecie wałbrzyskim ma charakter młodzieżowy.
Rysunek 206 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
wałbrzyskim

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (41%).
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Rysunek 207 Ocena kondycji organizacji w powiecie wałbrzyskim

60% organizacji ocenia swoją kondycję jako dobrą, 34% jako średnią, 4% jako złą,
a 3% nie jest w stanie jej ocenić.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 208 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie wałbrzyskim

Główne źródła finansów organizacji pozarządowych to składki członkowskie (65%),
środki z Urzędu Miasta lub Gminy (58%) oraz inne źródła (48% - sponsorzy i darowizny).
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Rysunek 209 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie wałbrzyskim

Niemal dziewięć na dziesięć organizacji (85%) chętnie współpracuje ze urzędami,
66% ze szkołami. Połowa organizacji (50%) nawiązuje współpracę z radnymi, 48% z
innymi organizacjami pozarządowymi.
Zdecydowanie częściej niż to jest w stanie obecnym organizacje chciałyby
nawiązać

kontakt

i

współpracę

z

mediami

pozarządowymi (52%).
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Rysunek 210 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie wałbrzyskim

67% organizacji współpracuje z radnymi.
WSPÓLNE DZIAŁANIA Z SAMORZĄDAMI
Oto lista działań organizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i
samorządy na terenie powiatu wałbrzyskiego:





















pomoc organizacyjna w imprezach
radny reprezentuje interesy organizacji w radzie gminy
przy uchwalaniu budżetu, wskazówki merytoryczne
wymiana poglądów na temat rozwoju
rozwój miejscowości
informowanie, sesje rady miejskiej
organizacyjne, merytoryczne
zapraszanie na posiedzenie, organizacja imprez, uroczystości
organizacja wspólnych imprez
środowiskowa, konieczna, szkody zwierzęce
pomoc w organizowaniu imprez, obsługa techniczna
okazjonalnie (organizacja imprez)
kontakt z urzędnikami, przepływ informacji
pomoc przy imprezach
nie ma innej możliwości , finansowanie działania
konsultacja niepowodzeń, propozycje od mieszkańców
pomoc przy organizacji imprez gminnych
w zakresie zdobywania środków(oferty publiczne)
uczestnictwo radnych w pokazach
pomoc merytoryczna, wsparcie doradcze
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pomoc przy organizacji imprez, wsparcie finansowe
brak większego zaangażowania ze strony radnych
do stowarzyszenia należy przewodnicząca rady
pojawienie się na występie
wsparcie merytoryczne
wsparcie doradcze
finansowanie z gminy
omawianie wspólnych celów (głównie finanse)
dzierżawa sali, sponsoring
konsultacje, przedstawianie inicjatyw mogących zwiększyć
turystyczną atrakcyjność regionu
wsparcie urzędowe
organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży
pomoc przy załatwianiu spraw wewnętrznych
współfinansowanie ogrodzeń
uzgodnienia, pomoc w organizacji imprez, wsparcie merytoryczne
organizacja imprez, informacje o możliwościach
planowanie działalności sportowej na terenie miasta
dobre kontakty
pomoc w organizacji imprez sportowych
wsparcie merytoryczne
przydział lokalu
wsparcie, doradztwo
informowanie radnych o działaniach, zabezpieczanie potrzeb
sprzętowych i finansowych
współpraca przy festiwalach
wspólna organizacja imprez
uczestnictwo w pracach obywatelskich

 60% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
 48% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 27% respondentów
jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie Marszałkowskim,
55% procent respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej
reprezentanta w Urzędzie Starostwa Powiatowego.
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Rysunek 211 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie wałbrzyskim
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Gminny

Program

Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi.
Rysunek 212 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie wałbrzyskim

44% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Rysunek 213 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie wałbrzyskim

45% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
Rysunek 214 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie wałbrzyskim

42% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 31% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu, 27% preferuje obie formy współpracy.
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Rysunek 215 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie wałbrzyskim
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pozyskiwania funduszy (74%) i przygotowania wniosków unijnych (71%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (50%).
45 przedstawicieli organizacji wzięłaby chętnie udział w szkoleniu dotyczącym
umiejętności interpersonalnych, 43% w szkoleniu na temat zarządzania organizacją i 432
w kursie na temat zarządzania finansami.
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Rysunek 216 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie wałbrzyskim

Tylko 7% organizacji pozyskuje środki z Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Większość organizacji w tym powiecie to stowarzyszenia, fundacje i kluby. Ich
działania skupiają się na kilku wybranych obszarach: młodzież i dzieci, sport, rekreacja,
turystyka i wypoczynek, współ[raca z regionami. 43% z nich ma charakter młodzieżowy.
W większości są to organizacje skupiające od 21 do 50 członków. Generalnie organizacje
z tego powiatu dość dobrze oceniają swoją kondycję (60% ocenia pozytywnie). Główne
źródła finansowania działań to składki członkowskie oraz środki z Urzędu Miasta lub
Gminy, a także środki otrzymane od sponsorów oraz darowizny. Organizacje
pozarządowe w tym powiecie współpracują najczęściej z Urzędami, szkołami oraz
radnymi. Większość organizacji wolałaby punkt konsultacyjny w ich miejscowości. Istnieje
spore zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu przygotowania wniosków unijnych oraz
pozyskiwania funduszy. Tylko 7% organizacji pozyskuje środki unijne.
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POWIAT WOŁOWSKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE WOŁOWSKIM
Rysunek 217 Struktura administracyjna próby w powiecie wołowskim

Brzeg Dolny
29%

Wołów
55%
Wińsko
16%

W powiecie wołowskim badaniem objętych zostało 56 organizacji pozarządowych,
31 z Gminy Wołów, 16 z terenu Gminy Brzeg Dolny, 9 z Gminy Wińsko. Strukturę
administracyjną próby z powiatu wołowskiego przedstawia poniższy diagram.
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Rysunek 218 Typy organizacji| w powiecie wołowskim
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77%

Klub sportowy

10%

Związek

9%

Fundacja

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

77% stanowią stowarzyszenia, co dziesiąta organizacja to klub sportowy, 9% to
organizacje typu związek. 4% stanowią fundacje.
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Rysunek 219 Obszar działalności organizacji w powiecie wołowskim
młodzież i dzieci

82%

sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek

79%

nauka, oświata, edukacja i wychowanie

55%
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48%
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32%
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30%
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29%
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Najwięcej, bo 82% organizacji pozarządowych zajmuje się problematyką dzieci i
młodzieży, 79% działa w obszarze dziedzinie „sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku”.
55% organizacji zajmuje się działalnością dotyczącą „nauki, oświaty, edukacji i
wychowania” a 48% „ochroną środowiska”.
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Rysunek 220 Organizacje młodzieżowe w powiecie wołowskim

Pozastałe
organizacje
46%

Organizacje
młodzieżowe
54%

54% organizacji w powiecie to organizacje młodzieżowe.

Rysunek 221 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
wołowskim

34%
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20%
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20%
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0%

brak
odpowiedzi

5%

od 6 do 10

10%

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (34%).
Co piąta organizacja w powiecie liczy od 11 do 20 członków, a kolejne 18% stanowią
organizacje o wielkości od 51 do 100 członków.
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Rysunek 222 Ocena kondycji organizacji w powiecie wołowskim
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dobrze
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Raczej
dobrze

Średnio

Trudno
Raczej źle
pow iedzieć

przedstawicieli organizacji (54%) oceniła

kondycję

swojej

organizacji jako „bardzo dobrą” lub „raczej dobrą”. Niemal co dziesiąta organizacja (9%)
wystawiło ocenę funkcjonowania organizacji „raczej złą”. 30% ocenia kondycję jako
średnią, a 7% nie określiło jednoznacznie kondycji swojej organizacji.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 223 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie wołowskim

składka członkowska

73%

środki z Urzędu Miasta/Gminy

63%
45%
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18%
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15%
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środki Urzędu Wojewódzkiego
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73% organizacji utrzymuje się między innymi ze składek członkowskich, 63%
organizacji

korzysta ze wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta lub Gminy.

Kolejnym źródłem utrzymania są środki od sponsorów oraz darowizny (45%). Środki ze
Starostwa Powiatowego wykorzystuje niemal co piąta organizacja (18%), środki unijne 15%.
Środki finansowe z rządu trafiają do 12% organizacji z powiatu wołowskiego.

223

Rysunek 224 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie wołowskim
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Z kim chętnie współpracujecie
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strukturę
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pozarządowych z innymi instytucjami lub osobami oraz strukturę oczekiwań, chęci
współpracy.
Trzy czwarte organizacji chętnie współpracuje ze szkołami, 66% - z urzędami.
Niemal połowa organizacji nawiązuje współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi
(48%), nieco mniej (41%) z mediami.
Zdecydowanie częściej niż to jest w stanie obecnym organizacje chciałyby
nawiązać kontakt i współpracę ze środowiskami biznesowymi (48% w stosunku do 21%),
chętnie podejmowano by częściej współpracę z urzędami (48%).
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Rysunek 225 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie wołowskim

Nie
46%
Tak
54%

Z radnymi współpracuje ponad połowa - 54% organizacji.

WSPÓLNE DZIAŁANIA Z SAMORZĄDAMI
Oto lista działań organizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i
samorządy na terenie powiatu wołowskiego:


budowa boiska, szatnia klubowa



Dni Lubiąża



dofinansowanie drogi, wypoczynek letni, wymiana młodzieży



festyny



festyny ekologiczne



imprezy kulturalno-sportowe



imprezy państwowo-kościelne



imprezy promujące gminę, Święto Winobrania,



koncert



konferencja, wyjazdy z młodzieżą



konkurs na modernizację boiska



kort tenisowy w planie
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0bozy sportowo-profilaktyczne - antyalkoholowe, antynarkotykowe, o zagrożeniach



program zagrożonych narkomanią



promocja turystyczna



prowadzenie ośrodka dla bezdomnych



rozbudowa boiska, szatni



Sami Sobie, Święto Łęgów Odrzańskich



szkolenie młodzieży, zabezpieczanie imprez



turnieje



udział w pokazach, podczas wiejskich festynów, udział w zabezpieczeniach



upowszechnienie kultury fizycznej w gminie



uroczystości państwowe i lokalne



Wielki Konkurs Ekologiczny, Piknik Dla Niepełnosprawnych, imprezy sportowe



wypoczynek dzieci i młodzieży, współpraca z GOPS



wystawy



zawody sportowe
 40% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego, do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
 87% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, mniej, bo 66%
respondentów jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie
Starostwa Powiatowego, 41% procent zna i potrafi wskazać jednostkę lub
jej reprezentanta w Urzędzie Marszałkowskim.
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Rysunek 226 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie wołowskim

Tak
39%

Nie
61%

39 % respondentów zna Gminny Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
Rysunek 227 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie wołowskim

Tak
48%

Nie
52%

52% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, głównym
źródłem wiedzy o programie są informacje z Urzędu Miasta i Gminy oraz Internet.
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Rysunek 228 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie wołowskim

Nie
43%
Tak
57%

57% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.

Rysunek 229 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie wołowskim

Brak odpow iedzi
1%
Szkolenie
31%

Punkt
Konsultacyjny
68%

68% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 31% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu.
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Rysunek 230 Potrzeby szkoleniowe organizacji w powiecie wołowskim
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100%
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dotyczą

przygotowania wniosków unijnych (86%) i pozyskiwania funduszy (84%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (66%) oraz z
wolontariuszami (66%)
Ponad połowa przedstawicieli organizacji wzięłaby chętnie udział w szkoleniu
dotyczącym umiejętności interpersonalnych a także zarządzania organizacją.
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Rysunek 231 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie wołowskim

Tak
20%

Nie
80%

Co piąta organizacji w powiecie pozyskuje lub pozyskiwała środki z Unii
Europejskiej, były to następujące programy bądź projekty:


Comenius Socrates,



Leonardo da Vinci,



PNWU Warszawa Poczdam,



Fundacja Boscha,



Program Młodzież



dopłaty rolne



Działaj Lokalnie 4



Lider Plus, Młodzież



Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii



Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży



Równe Szanse,



Integracja Społeczna



Sami Sobie

Z terenu powiatu wołowskiego w badaniu wzięło udział 56 organizacji, z trzech gmin.
Największy udział w próbie miały stowarzyszenia. Najwięcej organizacji pozarządowych
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w powiecie prowadzi działania skierowane do dzieci i młodzieży oraz działania w
obszarze sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku. Ponad połowa organizacji w powiecie
ma charakter młodzieżowy. Ponad połowa respondentów oceniła kondycję swojej
organizacji jako bardzo dobrą lub raczej dobrą, nieco więcej niż jedna czwarta
respondentów ocenia stan organizacji jako „średni”. Największy udział w próbie miały
organizacje liczące sobie od 21 do 50 członków.
Najważniejszymi

źródłami

finansowania

działań

trzeciego

sektora

są:

składki

członkowskie oraz wsparcie finansowe z Urzędu Miasta lub Gminy. 45% organizacji
korzysta ze środków od sponsorów. Organizacje częściej niż to jest w chwili obecnej
chciałyby współpracować ze środowiskami biznesowymi.
Głównymi partnerami organizacji pozarządowych w powiecie są: urzędy, szkoły, a także
inne organizacje pozarządowe oraz media. Z radnymi współpracuje 54% organizacji w
powiecie. Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
powszechniejsza niż znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi. 68% reprezentantów organizacji pozarządowych w powiecie preferuje
Punkt Konsultacyjny jako bardziej odpowiednią formę doradczo- informacyjną dla
organizacji pozarządowych. Podstawowe potrzeby szkoleniowe dotyczą pozyskiwania
funduszy, pisania wniosków, współpracy z samorządem oraz z wolontariuszami. Środki
unijne pozyskuje co piąta organizacja w powiecie.
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POWIAT MIASTO WROCŁAW
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE MIASTA WROCŁAW
Rysunek 232 Struktura administracyjna próby w powiecie Wrocław

We Wrocławiu przebadano 149 organizacji pozarządowych, wszystkie pochodziły
oczywiście z Wrocławia.
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Rysunek 233 Typy organizacji w powiecie Wrocław

Większość organizacji we Wrocławiu to fundacje (48%), 11% to kluby, 5% to
towarzystwa, 3% to spółdzielnie socjalne. Część organizacji nie podała swojego typu.
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Rysunek 234 Obszar działalności organizacji w powiecie Wrocław

Główny obszar działalności wrocławskich organizacji to sport, rekreacja, turystyka i
wypoczynek (79%). Pozostałe obszary działalności to sprawy niepełnosprawnych (48%)
oraz tematyka młodzieży i dzieci (36%).
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Rysunek 235 Organizacje młodzieżowe w powiecie Wrocław

46% organizacji ma charakter młodzieżowy.
Rysunek 236 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
Wrocław

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (30%).
Drugą co do liczebności grupę stanowią organizacje skupiające od 1 do 5 członków
(26%).
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Rysunek 237 Ocena kondycji organizacji w powiecie Wrocław

Niemal 2/3 respondentów (64%) oceniła kondycję swojej organizacji jako bardzo
dobrą lub raczej dobrą. Kolejne 24% stwierdza, że ich organizacja znajduje się w średniej
kondycji. 8% wystawiło oceny funkcjonowania organizacji: „raczej źle” lub „bardzo źle”.
5% respondentów waha się przy ocenie kondycji organizacji
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 238 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie Wrocław

64% organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich, ponad połowa organizacji
(52%) korzysta ze wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta lub Gminy. Kolejnym
źródłem utrzymania jest sponsoring (36%). Środki ze Starostwa Powiatowego
wykorzystuje 20% organizacji.
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Rysunek 239 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie Wrocław

92% organizacji współpracuje z Urzędami, 51% ze szkołami, 45% z innymi
organizacjami pozarządowymi, 36% z nauczycielami, 37% z mediami. Natomiast
środowiska biznesowe to obiekt zainteresowania 45% respondentów z Wrocławia
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Rysunek 240 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie Wrocław

52% badanych deklaruje współpracę z radnymi.
Niestety respondenci nie wymienili żadnej formy współpracy z radnymi.
 66% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
 91% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 32% respondentów
jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie Marszałkowskim,
82% procent respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej
reprezentanta w Urzędzie Starostwa Powiatowego.
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Rysunek 241 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie Wrocław

34%

respondentów

zna

Gminny

Program

Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi.
Rysunek 242 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie Wrocław

41% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Rysunek 243 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie Wrocław

58% respondentów zna Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Rysunek 244 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie Wrocław

56% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 44% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu.
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Rysunek 245 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych

Najczęściej

zgłaszane

przez

organizacje

potrzeby

szkoleniowe

dotyczą

pozyskiwania funduszy (62%) i przygotowania wniosków unijnych (62%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (42%).
Szkolenie dotyczące księgowości, zarządzanie finansami, zarządzania organizacją
i współpracy z wolontariuszami wybrałoby po 35% badanych.
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Rysunek 246 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie Wrocław

9% organizacji w powiecie pozyskuje środki z Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Większość organizacji w tym powiecie to fundacje. Ich działania skupiają się na
kilku wybranych obszarach: sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek, niepełnosprawni,
młodzież i dzieci. 46% z nich ma charakter młodzieżowy. W większości są to organizacje
skupiające od 21 do 50 członków. Generalnie organizacje z tego powiatu dość dobrze
oceniają swoją kondycję (64% ocenia pozytywnie). Główne źródła finansowania działań to
składki członkowskie oraz środki z Urzędu Miasta lub Gminy, a także środki otrzymane od
sponsorów oraz darowizny. Organizacje pozarządowe w tym powiecie współpracują
najczęściej z Urzędami, szkołami oraz innymi organizacjami pozarządowymi. 52%
organizacji deklaruje współpracę z radnymi. Większość organizacji wolałaby punkt
konsultacyjny w ich miejscowości. Istnieje spore zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu
przygotowania wniosków unijnych oraz pozyskiwania funduszy. 9% organizacji pozyskuje
środki unijne.
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POWIAT WROCŁAWSKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE WROCŁAWSKIM
Rysunek 247 Struktura administracyjna próby w powiecie Wrocławskim

W

powiecie

wrocławskim

badaniem

objętych

zostało

55

organizacji

pozarządowych, z czego 22 pochodziło z Kątów Wrocławskich, 17 z Długołęki, 10 ze
Świętej Katarzyny, a 6 z Żurawiny.
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Rysunek 248 Typy organizacji w powiecie wrocławskim

Większość organizacji pozarządowych w powiecie wrocławskim to fundacje (82%),
36% to kluby, 2% to towarzystwa, 2% spółdzielnie socjalne.
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Rysunek 249 Obszar działalności organizacji w powiecie
Wrocławskim

Główne obszary działalności to problematyka osób niepełnosprawnych (82%),
młodzieży i dzieci (47%), oraz nauki, oświaty, edukacji i wychowania, usług socjalnych i
pomocy społecznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku (po 36%), a także
współpracy z regionami (27%).
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Rysunek 250 Organizacje młodzieżowe w powiecie wrocławskim

18% organizacji w powiecie wrocławskim ma charakter młodzieżowy.
Rysunek 251 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
wrocławskim

247

Rysunek 252 Ocena kondycji organizacji w powiecie wrocławskim

Nieco ponad połowa respondentów (51%) oceniła kondycję swojej organizacji jako
bardzo dobrą lub raczej dobrą. Kolejne 29% stwierdza, że ich organizacja znajduje się w
średniej kondycji. 11% wystawiło ocenę funkcjonowania organizacji: „raczej źle”. 9%
respondentów waha się przy ocenie kondycji organizacji.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 253 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie wrocławskim

82% organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich, tyle samo organizacji
(82%) korzysta ze wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta lub Gminy. Kolejnym
źródłem utrzymania są sponsoring oraz darowizny (40%).
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Rysunek 254 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie wrocławskim

Wszystkie badane organizacje współpracują z urzędami, 82% organizacji
współpracuje ze szkołami oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Najchętniej
organizacje pozarządowe z powiatu wrocławskiego współpracowałyby ze środowiskami
biznesowymi (82%).
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Rysunek 255 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie wrocławskim

Aż 82% organizacji z tego powiatu deklaruje współpracę z radnymi.
Mimo to, żadna z badanych organizacji nie wymieniła ani jednej formy współpracy
z radnymi
 66% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
 87% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 35% respondentów
jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie Marszałkowskim,
80% procent respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej
reprezentanta w Urzędzie Starostwa Powiatowego.
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Rysunek 256 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie wrocławskim

29%

respondentów

zna

Gminny

Program

Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi.
Rysunek 257 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie wrocławskim

67% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Rysunek 258 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie wrocławskim

56% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
Rysunek 259 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie wrocławskim

82% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 18% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu.
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Rysunek 260 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie wrocławskim

Najczęściej

zgłaszane

przez

organizacje

potrzeby

szkoleniowe

dotyczą

pozyskiwania funduszy (82%), przygotowania wniosków unijnych (82%) oraz współpracy
z samorządem (82%).. W następnej kolejności są to szkolenia dotyczące umiejętności
interpersonalnych (36%). Pozostałe szkolenia wybrałoby po 33% badanych.
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Rysunek 261 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie wrocławskim

7% organizacji w powiecie pozyskuje środki z Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Większość organizacji w tym powiecie to fundacje oraz kluby. Ich działania
skupiają się na kilku wybranych obszarach: niepełnosprawni, młodzież i dzieci, sport,
rekreacja, turystyka i wypoczynek. Tylko 18% z nich ma charakter młodzieżowy. W
większości są to organizacje skupiające od 21 do 50 członków. Generalnie organizacje z
tego powiatu dość dobrze oceniają swoją kondycję (51% ocenia pozytywnie). Główne
źródła finansowania działań to składki członkowskie oraz środki z Urzędu Miasta lub
Gminy. Organizacje pozarządowe w tym powiecie współpracują najczęściej z Urzędami,
szkołami oraz innymi organizacjami pozarządowymi. 82% organizacji deklaruje
współpracę z radnymi. Zdecydowana większość organizacji wolałaby punkt konsultacyjny
w ich miejscowości (82%). Istnieje spore zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu
przygotowania wniosków unijnych, współpracy z samorządem oraz pozyskiwania
funduszy. Tylko 7% organizacji pozyskuje środki unijne.
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POWIAT ZĄBKOWICKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE ZĄBKOWICKIM
Rysunek 262 Struktura administracyjna próby w powiecie ząbkowickim

Złoty Stok Bardo
9%
1%
Ziębice
16%

Bardo Śląskie
12%
Ciepłowody
5%
Kamieniec
Ząbkowicki
6%

Stoszowice
12%

Ząbkowice
Śląskie
39%

W powiecie ząbkowickim badaniem objętych zostało 84 organizacji pozarządowych, 33 z
terenu Gminy Ząbkowice Śląskie, 14 z Gminy Ziębice, 11 z Gminy Bardo Śląski, 10 ze
Stoszowic, 8 ze Złotego Stoku, 5 z Kamieńca Ząbkowickiego, 4 wywodziły się z
miejscowości Ciepłowody.
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Rysunek 263 Typy organizacji| w powiecie ząbkowickim

Stowarzyszenie

78%

Klub sportowy

23%

Inna

5%

Związek

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

78% stanowią stowarzyszenia, niemal jedna czwarta organizacji to kluby sportowe
(23%), 2% to organizacje typu związek. Odpowiedzi inne: Ochotnicze Straże Pożarne.
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Rysunek 264 Obszar działalności organizacji w powiecie ząbkowickim
sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek

85%

młodzież i dzieci

69%

nauka, oświata, edukacja i wychowanie

58%

doradztwo

56%

szkolenia

48%

ochrona środowiska

47%

ochrona zdrowia i życia

45%

współpraca z regionami

42%

kultura i sztuka

32%

usługi socjalne i pomoc społeczna

29%

osoby niepełnosprawne

18%

prawa człowieka

17%

religia i ruchy polityczne

9%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Najwięcej, bo 85% organizacji pozarządowych działa w obszarze „sportu, rekreacji,
turystyki i wypoczynku”; 69% działa w obszarze dotyczącym „dzieci i młodzieży”, działania
58% dotyczą „nauki, oświaty, edukacji i wychowania”. 56% organizacji zajmuje się
„doradztwem” a 48% - szkoleniami.
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Rysunek 265 Organizacje młodzieżowe w powiecie ząbkowickim

Brak
odpowiedzi
3%
Organizacje
młodzieżowe
42%

Pozastałe
organizacje
55%

55% organizacji w powiecie to organizacje młodzieżowe.

Rysunek 266 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
ząbkowickim

55%

60%
50%
40%
30%

21%

od 101 do
200

od 51 do
100

od 21 do 50

od 11 do 20

7%
2%
brak
odpowiedzi

5%

0%
od 6 do 10

0%

0%
od 1 do 5

10%

9%

powyżej
200

20%

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (55%).
Kolejne 21% organizacji w powiecie liczy sobie od 11 do 20 członków.
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Rysunek 267 Ocena kondycji organizacji w powiecie ząbkowickim

41%

45%

39%

40%
35%
30%
25%
20%

14%

15%
10%

2%

5%
0%
Bardzo
dobrze

Ponad

połowa

Raczej
dobrze

Średnio

przedstawicieli

4%
0%

Trudno Raczej źle Bardzo źle
pow iedzieć

organizacji (55%) oceniła

kondycję

swojej

organizacji jako „bardzo dobrą” lub „raczej dobrą”. Kolejne 39% stwierdza, że ich
organizacja znajduje się w średniej kondycji. 4% wystawiło ocenę funkcjonowania
organizacji „raczej złą” . 2% respondentów waha się przy ocenie kondycji organizacji.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 268 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie ząbkowickim

składka członkowska

81%

środki z Urzędu Miasta/Gminy

66%
24%

środki od sponsorów i darowizny
12%

środki z Ministerstwa
działalność gospodarcza

9%

środki Starostwa Powiatowego

5%

środki Urzędu Wojewódzkiego

4%

środki unijne

0%

środki Urzędu Marszałkowskiego

0%
0%

20%

40%

60%
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81% organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich, 66% korzysta ze
wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta lub Gminy. Dla niemal jednej czwartek
organizacji jednym ze źródeł finansowania jest sponsoring i darowizny. Środki finansowe
z rządu wspierają 12% organizacji.
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Rysunek 269 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie ząbkowickim

77%
81%
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42%
49%

Kościół

41%

Inne NGO

61%

37%
38%

Osoby prywatne

33%

Biznes

31%

Nauczyciele
0%

20%

wykres

przedstawia

82%

40%

40%

Z kim chcielibyście współpracować
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73%
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obecną

strukturę

współpracy

organizacji

pozarządowych z innymi instytucjami lub osobami oraz strukturę oczekiwań, chęci
współpracy.
Ponad trzy czwarte organizacji chętnie współpracuje z Urzędami (77%), 72% ze
szkołami.. 60% organizacji współpracuje z radnymi, 45% z mediami, a 42% z innymi
organizacjami.
Zdecydowanie częściej niż to jest w stanie obecnym organizacje chciałyby
nawiązać kontakt i współpracę ze środowiskami biznesowymi (82% w stosunku do 33%),
chętnie nawiązano większą współpracę z mediami (78%), Urzędami (81%), radnymi
(73%) oraz szkołami (72%). 61% organizacji chciałoby częściej współpracować z innymi
organizacjami.
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Rysunek 270 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie ząbkowickim

Nie
30%

Tak
70%

Z radnymi współpracuje siedem na dziesięć organizacji w powiecie.

WSPÓLNE DZIAŁANIA Z SAMORZĄDAMI
Oto lista działań organizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i
samorządy na terenie powiatu ząbkowickiego:



"Wampiriada"



720- lecie Ząbkowic, przygotowanie imprez kulturalnych



akcja -lato, imprezy kulturalno- sportowe



akcje ratownicze i zabezpieczające



BARDONALD wypoczynek letni dla dzieci



budowa remizy OSP



Dni Barda, Dożynki Gminne, festyny



Dni Strażaka, festyny



dożynki wiejskie, parafialne, festyny



festyny, dożynki



festyny, organizowanie zimowisk dla dzieci i młodzieży, organizowanie pikników
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festyny, rajd rowerowy, festyny



festyny, zabawy dla dzieci i młodzieży



festyny, zawody sportowe



imprezy



imprezy cykliczne, majówka



imprezy kulturalno-sportowe, tworzenie klas integracyjnych



imprezy masowe, turystyczne, sportowe, rekreacyjne



imprezy okolicznościowe



imprezy sportowe, festyny kulturalno-rozrywkowe



imprezy sportowo- rekreacyjne



imprezy w celu pozyskania środków dla dzieci



introdukcja zwierzyny drobnej i szkody łowieckie



introdukcja zwierzyny łownej



modernizacja, budowa stadionu



oczyszczanie terenów leśnych i przyległych do nich terenów



odwodnienie boiska



organizowanie konferencji i spotkań środowiskowych



organizowanie Mistrzostw Polski 2006, Międzynarodowe Zawody 2007, seminaria
sportowe, pokazy na imprezach



organizacja zawodów sportowo- pożarniczych, festyny



organizacji zawodów sportowych



organizacja imprez lokalnych, turniej wiedzy pożarniczej



organizacja turnieju piłki ręcznej



organizacja imprez lokalnych, organizacja zajęć dodatkowych dla szkół



pomoc przy organizacja imprez sportowo- kulturalnych na terenie gminy



pomoc w organizacji imprez sportowo-kulturalnych



pozyskiwanie środków finansowych, pomoc przy organizacja imprez



program PAED, Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności UE; zabawa
mikołajkowa, inne imprezy dla dzieci



programy profilaktyczne, przeglądy, wystawy
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promocja gminy, wspólny plan rewitalizacji starówki, imprezy promujące miasto i
gminę, Jarmark Wielkanocny, Dni Barda



promowanie zdrowego stylu życia w ramach Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych



organizacja Dnia Strażaka



realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej



renowacja zabytków, upiększanie miasta



rozbudowa jednostki w Grodziszczu



Święto Twierdzy, dożynki, imprezy promocyjne



turnieje piłki nożnej np. liga halowa piłki nożnej kl.2 i 3 Szk. Podstaw.



udrażnianie rowów, przygotowywanie worków z piaskiem, festyny



udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających



upowszechnianie kultury fizycznej i sportu



uroczystości samorządowe, akcje gospodarcze, wykonywanie prac na rzecz
środowiska, akcje ratownicze



współudział w budowie kortów tenisowych



współpraca w projektach funkcjonowania naszego stowarzyszenia



wyjazdy na targi turystyczne, wyznaczanie ścieżek edukacyjnych i ścieżek
powiatowych



zabawy, festyny, dożynki wiejskie, zawody sportowo-pożarnicze.



zabezpieczenie

imprez

plenerowych,

zabezpieczenie

mieszkańców

przed

powodzią


zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży



zawody sportowo- pożarnicze



zawody strażackie



zimowa liga piłki nożnej, halowej, rajdy rowerowe, letnia rekreacja

 57% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego, do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
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 93% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, mniej, bo 74%
respondentów jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie
Starostwa Powiatowego, 48% procent zna i potrafi wskazać jednostkę lub
jej reprezentanta w Urzędzie Marszałkowskim.
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Rysunek 271 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie ząbkowickim

Tak
20%

Nie
80%

20 % respondentów zna Gminny Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
Rysunek 272 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie ząbkowickim

Tak
48%

Nie
52%

52% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, głównym
źródłem wiedzy o programie są informacje z Urzędu Miasta i Gminy oraz Internet.

267

Rysunek 273 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie ząbkowickim

Tak
34%

34
Nie
66%

34% przedstawicieli organizacji z powiatu deklaruje, że słyszało o istnieniu
Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
Rysunek 274 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie ząbkowickim

Brak odpow iedzi
20%

Punkt
Konsultacyjny
61%

Szkolenie
19%

61% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, niemal co piąty respondent preferuje szkolenie prowadzone
przez profesjonalną firmę we Wrocławiu. Dużo – bo aż 20% badanych nie wskazało
żadnej z opcji jako preferowanej.
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Rysunek 275 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie ząbkowickim

96%

Pozyskiwanie funduszy

94%
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pozyskiwania funduszy (96%) i przygotowania wniosków unijnych 94%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (81%).
59% przedstawicieli organizacji wzięłoby chętnie udział w szkoleniu dotyczącym
zarządzania organizacją, 58% w szkoleniu na temat zarządzania finansami i 55% w
kursie na temat księgowości.
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Rysunek 276 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie ząbkowickim

Tak
2%

Nie
98%

Tylko 2% organizacji w powiecie pozyskuje środki z Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Z terenu powiatu ząbkowickiego w badaniu wzięło udział 85 organizacji, z ośmiu gmin.
Największy udział w próbie miały stowarzyszenia i kluby sportowe. Najwięcej organizacji
pozarządowych w powiecie prowadzi działania skierowane do dzieci i młodzieży oraz
działania w obszarach „sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku” oraz „nauki, oświaty,
edukacji i wychowania”. 42% organizacji w powiecie ma charakter młodzieżowy. Ponad
połowa respondentów oceniła kondycję swojej organizacji jako bardzo dobrą lub raczej
dobrą, nieco więcej niż jedna czwarta respondentów ocenia stan organizacji jako „średni”.
Największy udział w próbie miały organizacje liczące sobie od 21 do 50 członków.
Najważniejszymi

źródłami

finansowania

działań

trzeciego

sektora

są:

składki

członkowskie oraz wsparcie finansowe z Urzędu Miasta lub Gminy. Co czwarta
organizacja korzysta ze środków od sponsorów. Organizacje częściej niż to jest w chwili
obecnej chciałyby współpracować ze środowiskami biznesowymi.
Głównymi partnerami organizacji pozarządowych w powiecie są: urzędy, szkoły, oraz
radni. Z radnymi współpracuje siedem na dziesięć organizacji w powiecie. Znajomość
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest powszechniejsza niż
znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 61%
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reprezentantów organizacji pozarządowych w powiecie preferuje Punkt Konsultacyjny
jako bardziej odpowiednią formę doradczo- informacyjną dla organizacji pozarządowych,
nieco mniej bo niemal jedna trzecia respondentów uznaje przewagę – szczególnie
merytoryczną – profesjonalnych szkoleń. Podstawowe potrzeby szkoleniowe dotyczą
pozyskiwania funduszy, pisania wniosków oraz współpracy z samorządem. Środki unijne
pozyskuje 2% organizacji w powiecie.
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POWIAT ZGORZELECKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE ZGORZELECKIM
Rysunek 277 Struktura administracyjna próby w powiecie zgorzeleckim

W powiecie zgorzeleckim przebadano 49 organizacji pozarządowych, wszystkie
pochodziły z terenu gminy Bogatynia.
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Rysunek 278 Typy organizacji w powiecie zgorzeleckim

29% organizacji w powiecie zgorzeleckim to fundacje, 14% kluby, 4% spółdzielnie
socjalne, 4% towarzystwa, 2% stowarzyszenia. Część organizacji nie podała swojej formy
prawnej.
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Rysunek 279 Obszar działalności organizacji w powiecie zgorzeleckim

Głównym

obszarem

działań

organizacji

w

powiecie

zgorzeleckim

osoby

niepełnosprawne (29%). W dalszej kolejności organizacje pozarządowe zajmują się
młodzieżą i dziećmi (25%), usługami socjalnymi i pomocą społeczną (14%), sportem,
rekreacją, turystyką i wypoczynkiem (14%).
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Rysunek 280 Organizacje młodzieżowe w powiecie zgorzeleckim

71% organizacji w powiecie zgorzeleckim ma charakter młodzieżowy.
Rysunek 281 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
zgorzeleckim

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (47%).
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Rysunek 282 Ocena kondycji organizacji w powiecie zgorzeleckim

Większość, bo aż 69% organizacji ocenia swoją sytuację jako dobrą (z czego 47%
jako bardzo dobrą). 16% jako średnią, 8% jako złą, 6% nie wie jak ją ocenić.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 283 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie zgorzeleckim

45% organizacji z powiatu zgorzeleckiego utrzymuje się ze składek członkowskich,
31% ze sponsoringu oraz darowizn, 29% ze środków z Urzędu Miasta lub Gminy.
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Rysunek 284 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie zgorzeleckim

Organizacje pozarządowe chętnie współpracują z Urzędami (94%), Kościołem
(42%) oraz innymi organizacjami pozarządowymi (31%) i szkołami (29%).
Bliższą współpracę niż w chwili obecnej widziałyby ze środowiskami biznesowymi.
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Rysunek 285 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie zgorzeleckim

29% organizacji deklaruje współpracę z radnymi.
Niestety, ale tu także żadna z nich nie napisała jaką formę ta współpraca przybiera.
 55% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
 88% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 31% respondentów
jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie Marszałkowskim,
78% procent respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej
reprezentanta w Urzędzie Starostwa Powiatowego.
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Rysunek 286 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie zgorzeleckim

31%

respondentów

zna

Gminny

Program

Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi.

Rysunek 287 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie zgorzeleckim

25% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Rysunek 288 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie zgorzeleckim

59% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
Rysunek 289 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie zgorzeleckim

45% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 55% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu.
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Rysunek 290 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie zgorzeleckim

Najczęściej

zgłaszane

przez

organizacje

potrzeby

szkoleniowe

dotyczą

pozyskiwania funduszy (45%) i przygotowania wniosków unijnych (45%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (31%). Pozostałe formy
szkoleń wybrałoby po 14% respondentów.
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Rysunek 291 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie zgorzeleckim

Tylko 2% organizacji w powiecie pozyskuje środki z Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Większość organizacji w tym powiecie to fundacje oraz kluby. Ich działania
skupiają się na kilku wybranych obszarach: niepełnosprawni, młodzież i dzieci. Aż 71% z
nich ma charakter młodzieżowy. W większości są to organizacje skupiające od 21 do 50
członków. Generalnie organizacje z tego powiatu dość dobrze oceniają swoją kondycję
(69% ocenia pozytywnie). Główne źródła finansowania działań to składki członkowskie
oraz środki z Urzędu Miasta lub Gminy, a także środki otrzymane od sponsorów oraz
darowizny. Organizacje pozarządowe w tym powiecie współpracują najczęściej z
Urzędami. Tylko 29% organizacji deklaruje współpracę z radnymi. Większość organizacji
wolałaby szkolenie prowadzone przez profesjonalną firmę we Wrocławiu. Istnieje spore
zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu przygotowania wniosków unijnych, oraz
pozyskiwania funduszy. Tylko 2% organizacji pozyskuje środki unijne.
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POWIAT ZŁOTORYJSKI
STRUKTURA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE ZŁOTORYJSKIM
Rysunek 292 Struktura administracyjna próby w powiecie złotoryjskim

W

powiecie

złotoryjskim

badaniem

objętych

zostało

108

organizacji

pozarządowych, z czego 47 z terenu gminy Złotoryja, 20 z gminy Pielgrzymka, 18 z
Zagrodna, 17 ze Świerzawy i 6 z Wojcieszowa.
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Rysunek 293 Typy organizacji w powiecie złotoryjskim

54% organizacji z powiatu złotoryjskiego to fundacje, 8% to towarzystwa, 7%
spółdzielnie socjalne.
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Rysunek 294 Obszar działalności organizacji w powiecie złotoryjskim

Najwięcej, bo 49% organizacji pozarządowych zajmuje się problematyką osób
niepełnosprawnych; 40% działa w obszarze dotyczącym „dzieci i młodzieży”. 16%
zajmuje się kwestiami związanymi z religią i polityką, po 14% - kulturą i sztuką oraz
ochrona zdrowia i życia.
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Rysunek 295 Organizacje młodzieżowe w powiecie złotoryjskim

Dokładnie połowa z badanych organizacji ma charakter młodzieżowy.
Rysunek 296 Struktura wielkości organizacji pozarządowych pod względem liczby członków w powiecie
złotoryjskim

Najliczniejszą grupę stanowią organizacje skupiające od 21 do 50 członków (50%).
Drugą pod względem liczebności grupę stanowią organizacje skupiające od 11 do 20
członków (26%).

287

Rysunek 297 Ocena kondycji organizacji w powiecie złotoryjskim

Ponad połowa respondentów (51%) oceniła kondycję swojej organizacji jako
średnią. Kolejne 34% stwierdza, że ich organizacja znajduje się w dobrej kondycji. 14%
wystawiło oceny funkcjonowania organizacji: „raczej źle” lub „bardzo źle”. 1%
respondentów waha się przy ocenie kondycji organizacji.
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FINANSOWANIE: PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Rysunek 298 Finansowanie działań organizacji pozarządowych w powiecie złotoryjskim

71% organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich, niemal połowa
organizacji (49%) korzysta ze wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta lub Gminy.
Kolejnym źródłem utrzymania jest sponsoring i darowizny (18%). Środki ze Starostwa
Powiatowego wykorzystuje 17% organizacji.
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Rysunek 299 Struktura współpracy trzeciego sektora w powiecie złotoryjskim

Siedem na dziesięć organizacji (70%) chętnie współpracuje ze urzędami, 65% ze
szkołami. Ponad 1/3 organizacji (3658%) nawiązuje współpracę z innymi organizacjami
pozarządowymi, 28% organizacji chętnie współpracuje z radnymi.
Zdecydowanie częściej niż to jest w stanie obecnym organizacje chciałyby
nawiązać kontakt i współpracę z Urzędami (77%), mediami (40%), radnymi (39%) oraz
biznesem (36%).
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Rysunek 300 Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a radnymi w powiecie złotoryjskim

Z radnymi współpracuje blisko połowa badanych organizacji (49%).
WSPÓLNE DZIAŁANIA Z SAMORZĄDAMI
Oto lista działań organizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i
samorządy na terenie powiatu złotoryjskiego:



















dofinansowanie
wizyty radnych
zaproszenia na spotkania
ubieganie się o środki
doraźne spotkania
działania na rzecz gminy
zapoznawanie się z problemami na sesjach rady
zaproszenia na spotkania
zgłaszanie problemów związanych z oświatą
zaproszenia na mecze
zebrania, sesje
udział w zebraniach
układanie kalendarza imprez
zaproszenia na spotkania
zaproszenia na mecze
zebrania, sesje
udział w zebraniach
władz lokalnych nie stać na dofinansowanie
fundacji
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sprawy klubowe
zaproszenia na mecze
udział w zebraniach
układanie kalendarza imprez
zaproszenia na spotkania
ubieganie się o środki
działania na rzecz gminy
zapoznawanie się z problemami na sesjach rady
działania na rzecz gminy
zaproszenia na spotkania
 61% organizacji nie potrafi wymienić ani jednej lokalnej uchwały, programu
ani komórki jednostki samorządu terytorialnego do których mogliby się
odwołać w ramach swojej działalności.
 92% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie
Miasta i Gminy, do którego mógłby zwrócić się po radę, 29% respondentów
jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie Marszałkowskim,
82% procent respondentów zna i potrafi wskazać jednostkę lub jej
reprezentanta w Urzędzie Starostwa Powiatowego.
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Rysunek 301 Znajomość Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród organizacji
w powiecie złotoryjskim

29%
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zna

Gminny

Program

Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi.
Rysunek 302 Znajomość Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wśród organizacji w
powiecie złotoryjskim

36% zna Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

293

Rysunek 303 Znajomość Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim
wśród organizacji w powiecie złotoryjskim

58% organizacji słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
Rysunek 304 Preferowana forma informacyjno-doradcza dotycząca aplikowania o środki unijne wśród
organizacji w powiecie złotoryjskim

66% respondentów preferuje Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych
w miejscowości działania, 34% respondentów preferuje szkolenie prowadzone przez
profesjonalną firmę we Wrocławiu.
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Rysunek 305 Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych w powiecie złotoryjskim

Najczęściej

zgłaszane

przez

organizacje
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szkoleniowe

dotyczą

pozyskiwania funduszy (81%) i przygotowania wniosków unijnych (74%). W następnej
kolejności są to szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (36%), oraz dotyczące
współpracy z wolontariuszami, księgowości dla organizacji oraz zarządzania organizacją
(po 19%)..
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Rysunek 306 Pozyskiwanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe w powiecie złotoryjskim

5% organizacji w powiecie pozyskuje środki z Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE
Większość organizacji w tym powiecie to fundacje. Ich działania skupiają się na
kilku wybranych obszarach: niepełnosprawni, młodzież i dzieci. Połowa organizacji w
powiecie. W większości są to organizacje skupiające od 21 do 50 członków. Generalnie
organizacje z tego powiatu nie oceniają dobrze swojej kondycji (51% ocenia średnio).
Główne źródła finansowania działań to składki członkowskie oraz środki z Urzędu Miasta
lub Gminy. Organizacje pozarządowe w tym powiecie współpracują najczęściej z
Urzędami i szkołami. 49% organizacji deklaruje współpracę z radnymi. Zdecydowana
większość organizacji wolałaby punkt konsultacyjny w ich miejscowości (66%). Istnieje
spore zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu przygotowania wniosków unijnych oraz
pozyskiwania funduszy. Tylko 5% organizacji pozyskuje środki unijne.
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PODSUMOWANIE

W części podsumowującej odwołano się do wyników badań na temat organizacji
pozarządowych w Polsce, zrealizowanych przez stowarzyszenie Klon Jawor w roku 2006.
Pełny raport z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon Jawor w roku 2008
nie był opublikowany w momencie sporządzania tego raportu, wykorzystano natomiast
dane cząstkowe dostępne w streszczeniu raportu Stowarzyszenia Klon Jawor 2008.
INFORMACJE OGÓLNE O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH BIORĄCYCH
UDZIAŁ W BADANIU
W badaniu wzięło udział 1778 organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska. W
badaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z dwudziestu powiatów
ziemskich oraz powiatu grodzkiego wrocławskiego. Największy udział w próbie miały
stowarzyszenia, kluby i fundacje.
16% organizacji to organizacje młode – działające nie więcej niż 4 lata (powstałe w latach
2005 – 2008). Kolejne 22% organizacji powstało w latach 2001-2004. W okresie 1989 –
2000 powstało 27% wśród organizacji biorących udział w badaniu, a kolejne 23%
stanowiły organizacje powstałe przed rokiem 1989. Od przedstawicieli 12% organizacji
nie uzyskano informacji na temat momentu ich utworzenia.
Najwięcej jest na Dolnym Śląsku organizacji pozarządowych działających w obszarach
dotyczących dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (odpowiednio 55% i 47%
organizacji wskazuje te obszary jako pola swoich działań). Inne obszary wskazywane
najczęściej przez organizacje jako pola działania to: „sport, turystyka, rekreacja, turystyka
i wypoczynek” (41% organizacji) „nauka, oświata, edukacja i wychowanie” (35%
organizacji), „usługi socjalne i pomoc społeczna” (28% organizacji) oraz „współpraca z
regionami” (27%). Pozostałe obszary działalności zostały wskazywane przez mniej niż
jedną czwartą respondentów.
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Dla całej Polski struktura obszarów działalności organizacji pozarządowych w roku 2008
przedstawiała się nieco odmiennie:


„sport, turystyka, rekreacja, hobby” – 38%;



„kultura i sztuka” – 13%;



„edukacja i wychowanie” – 13%



„ usługi socjalne i pomoc społeczna” – 11%



„ ochrona i promocja zdrowia” – 8%

Znaczenie ma jednak w tym wypadku fakt, że w badaniu Stowarzyszenia Klon Jawor
pytano o główne obszary działalności organizacji.
43% organizacji to organizacje o charakterze młodzieżowym.

ZASOBY LUDZKIE
Najwięcej, bo 44% organizacji wśród organizacji biorących udział w badaniu liczy sobie
od 21 do 50 członków. Co piąta organizacja posiada od 11 do 20 członków. Organizacje
liczące od 51 do 100 członków stanowią kolejne 13% w próbie. 11% stanowią organizacje
duże – o liczbie członków przekraczającej 100.

Na podstawie badania na

reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków łączną liczbę członków organizacji w Polsce
w 2008 roku można szacować na ok. 4 mln (Klon Jawor 2008).
Co trzecia (33%) organizacja pozarządowa na Dolnym Śląsku współpracuje z
wolontariuszami, jednak tylko 69 organizacji ma podpisane umowy o wolontariacie. W
2008 roku w całej Polsce 44% organizacji zadeklarowało, że ich działania wspierają
wolontariusze (Klon Jawor 2008). Wskaźnik ten dla województwa dolnośląskiego jest
więc niższy o 11 punktów procentowych.
KONDYCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ICH FINANSE
Z analizy oczekiwań trzeciego sektora wynika prosty wniosek, że najbardziej palące
potrzeby organizacji pozarządowych mają charakter finansowy.
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Ponad połowa respondentów oceniła kondycję swojej organizacji jako bardzo dobrą lub
raczej dobrą. Kolejne 34% stwierdziło, że ich organizacja znajduje się w średniej kondycji.
Co dwudziesty respondent wystawił ocenił funkcjonowanie swojej organizacji jako „raczej
złe”, jeden na stu respondentów ocenę „bardzo złą”. 6% respondentów

nie potrafi

jednoznacznie określić kondycji swojej organizacji.
75% organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich, ponad połowa organizacji (56%)
korzysta ze wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta lub Gminy. Kolejnym – choć
mniej powszechnym - źródłem utrzymania jest sponsoring (19%) oraz dochody z
działalności gospodarczej (7%). Środki ze Starostwa Powiatowego wykorzystuje 6%
organizacji.

PARTNERZY
Niemal trzy czwarte organizacji w województwie dolnośląskim (73%) współpracuje z
urzędami, z radnymi współpracuje 47% organizacji. W Polsce kontakty z samorządem
lokalnym na poziomie gminy lub powiatu w roku 2008 deklarowało – 83% organizacji (w
tym 63% często lub co pewien czas i 20% sporadycznie) (Klon Jawor 2008).
Ze szkołami współpracuje 64% organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. W skali
całej Polski instytucje użyteczności publicznej, takie jak szkoły, szpitale czy muzea, są
partnerem, z którym kontakty są niemal tak częste, jak z samorządem – 58% organizacji
utrzymuje z nimi kontakty, z czego dla co trzeciej (34%) są one częste i regularne. (Klon
Jawor 2008)

Ponad połowa organizacji w województwie dolnośląskim (53%) nawiązuje współpracę z
innymi organizacjami z trzeciego sektora. W Polsce inne organizacje pozarządowe
pojawiają się wśród partnerów dla 46% organizacji. Chociaż wydawałoby się, że to
najbardziej naturalny partner, ponad połowa organizacji w ogóle nie utrzymuje z nim
kontaktu. (Klon Jawor 2008).
45% organizacji biorących udział w badaniu kontaktuje się mediami, jest to wskaźnik
zbliżony do wskaźnika dla całej Polski, który wynosi 50%.
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45% organizacji współpracuje również z osobami prywatnymi.
Zdecydowanie częściej niż to jest w stanie obecnym organizacje chciałyby
nawiązać kontakt i współpracę ze środowiskami biznesowymi, chętnie kontynuowano lub
nawiązano współpracę z urzędami; radnymi, nieco rzadziej z innymi organizacjami
pozarządowymi oraz ze szkołami.
Oczekiwania wobec Urzędów są bardzo zróżnicowanie. Poza faktem, że
dominującą potrzebą w większości powiatów jest potrzeba wsparcia finansowego można
– biorąc pod uwagę trzy najczęściej wybierane potrzeby w każdym z powiatów sformułować następujące wnioski:
1.Od Urzędu Marszałkowskiego organizacje oczekują wsparcia finansowego, pomocy w
pozyskiwaniu

środków

unijnych,

spełniania

funkcji

informacyjnej

oraz

wsparcia

merytorycznego.
2. Jeśli chodzi o Urzędy Gmin czy Miasta to na pierwszym miejscu pojawiają się również
oczekiwania odnośnie finansowania. 13% organizacji chce kontynuowania współpracy na
dotychczasowym poziomie.
3. Od Starostwa Powiatowego organizacje pozarządowe oprócz wsparcia finansowego
oczekują zainteresowania swoją działalnością oraz promocji działań organizacji
pozarządowych. 5% organizacji chce kontynuowania współpracy na dotychczasowym
poziomie.

GRUPY EKSPERCKIE
Wśród wszystkich organizacji, członkowie 37% z nich uczestniczyli w pracach grup
eksperckich lub doradczych powoływanych przez samorządy. Najczęstsze przyczyny nieuczestniczenia w pracach grup eksperckich to brak propozycji ze strony gminy, brak
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informacji na temat istnienia takich grup lub fakt, że w gminie nie powoływano grup
eksperckich. Wydaje się, że skoro częstą przyczyną braku uczestnictwa w pracach grup
eksperckich jest „brak zaproszenia” należałoby położyć nacisk na zwiększenie
proaktywności działań trzeciego sektora w tym zakresie.
WIEDZA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA
33% organizacji nie potrafi wymienić ani jednego lokalnego programu, uchwały bądź
komórki jednostki samorządu terytorialnego, z których mogłyby korzystać w ramach
swojej działalności.
88% respondentów jest w stanie wskazać osobę lub wydział w Urzędzie Miasta i Gminy,
do którego mógłby zwrócić się po radę, 70% procent respondentów zna i potrafi wskazać
jednostkę lub jej reprezentanta w Urzędzie Starostwa Powiatowego. Zdecydowanie mniej,
bo tylko 16% respondentów jest w stanie wskazać taką osobę lub wydział w Urzędzie
Marszałkowskim.
Tylko jedna trzecia (34%) organizacji zna Gminny Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi. Więcej, bo niemal połowa (49%) respondentów zna Gminny Program
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.

48%

reprezentantów

organizacji

pozarządowych deklaruje, że słyszało o istnieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.
57% organizacji preferuje punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych jako lepszą
z form informacyjno-doradczych na temat środków unijnych. Organizacje pozarządowe
oczekują wiedzy i informacji w ubieganiu się o środki unijne i inne fundusze, ograniczają
ich jednak często koszt (organizacje pozarządowe borykają się z problemami
finansowymi) i czas dojazdu (jak wynika z badań ogólnopolskich, rzadko praca w
organizacji pozarządowej bywa pełnoetatowym zajęciem dla jej członków). Z drugiej
strony członkowie organizacji świadomi są również faktu, że praca nad pisaniem wniosku
nie ogranicza się do jednorazowej konsultacji, ważna jest możliwość uzyskania wsparcia
czy porady na bieżąco, w razie potrzeby.
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Pozostałe 29% respondentów, którzy preferowaliby raczej szkolenia niż punkt
informacyjny - jako główne zalety tego rozwiązania wymienia: profesjonalizm i
kompetencję wykładowców oraz możliwość wykorzystania spotkania w czasie szkolenia
jako platformy wymiany doświadczeń.

POTRZEBY SZKOLENIOWE
Najczęściej zgłaszane przez organizacje potrzeby szkoleniowe dotyczą pozyskiwania
funduszy (74%) i przygotowania wniosków unijnych (72%). W następnej kolejności są to
szkolenia dotyczące współpracy z samorządem (55%).
Czterech na dziesięć reprezentantów organizacji pozarządowych wzięłoby chętnie
udział w szkoleniach na temat zarządzania z organizacją, współpracy z wolontariuszami,
księgowości organizacji, zarządzania finansami organizacji.
ŚRODKI FINANSOWE Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zaledwie 8% organizacji korzysta ze środków unijnych.
Potrzeba wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych wysuwa się na pierwszy
plan w kontekście wyników badania. Organizacje pozarządowe nie wykazują jednak
czysto roszczeniowej postawy i zgłaszają zapotrzebowanie na samodzielne poszukiwanie
funduszy

(dwie

z

najczęściej

wskazywanych

potrzeb

szkoleniowych

dotyczą

samodzielnego pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej). Respondenci
zdają sobie sprawę ze swoich niskich kompetencji w tym zakresie. Brak wiedzy i
informacji podawany był jako najczęstsza przyczyna nieubiegania się o środki unijne.
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