Sprawozdanie z realizacji Rocznego
Programu Współpracy Miasta Poznania
z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok

Miasto Poznań
ul. 3 Maja 46
tel. 61 878 57 34
ngo@um.poznan.pl
www.poznan.pl/organizacje

Spis treści
1.

POZNAŃSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W LICZBACH...................................... 3

2.

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE TWORZENIA POLITYK PUBLICZNYCH........................... 5

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Harmonogram prac nad Rocznym Programem Współpracy na 2016 rok ............ 6
Wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań..... 8
Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego ...................................................... 8
Komisje dialogu obywatelskiego ........................................................................................10
Inne rady z przedstawicielami organizacji pozarządowych......................................12
Elektroniczne narzędzia wzajemnego informowania .................................................13
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi ................................................................15
Konsultacje projektów uchwał i programów..................................................................16
Zaproś nas do siebie – porozmawiajmy o Rocznym Programie .............................17

3.

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH .............................17

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Realizacja zadań z wykorzystaniem form finansowych..............................................17
Otwarte konkursy ofert ...........................................................................................................24
Małe granty ..................................................................................................................................26
Inne formy realizacji zadań publicznych we współpracy z organizacjami
pozarządowymi..........................................................................................................................29
3.2. Współpraca niefinansowa przy realizacji zadań publicznych ..................................30
3.2.1. Patronaty.......................................................................................................................................31
3.2.2. Komisje konkursowe ................................................................................................................32
3.2.3. Udostępnianie zasobów lokalowych.................................................................................34
4.

INFRASTRUKTURA WSPÓŁPRACY I TWORZENIE WARUNKÓW DO
SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI ...................................................................................................35

4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.3.
4.4.
4.5.

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 35
Integracja i promowanie sektora organizacji pozarządowych................................36
VI Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych ...........................................................36
Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych............................................................38
Konkurs Poznański Wolontariusz Roku 2016..................................................................39
Konkurs na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową INICJATORY.............40
Akcja 1% dla Poznania.............................................................................................................41
Elektroniczna platforma obsługi dotacji www.witkac.pl ...........................................42
Szkolenia dla organizacji pozarządowych .......................................................................43
Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .....................43

5.

WNIOSKI I REKOMENDACJE ...................................................................................................45

5.1.
5.2.
5.3.

Ocena współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi w 2016
roku .................................................................................................................................................45
Wnioski wynikające z analizy realizacji Rocznego Programu Współpracy na
2016 rok.........................................................................................................................................47
Rekomendacje na 2017 rok ...................................................................................................47

2

1. POZNAŃSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W LICZBACH
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie status
organizacji pozarządowej mogą mieć podmioty:
a) niebędące jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub
przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, banki i spółki prawa
handlowego, będące państwową lub samorządową osobą prawną,
b) nie działające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki
organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym Fundacje i Stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem ust. 4 ww. ustawy.
Takich podmiotów według Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Poznania
na dzień 31 grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 4.121 organizacji
pozarządowych oraz 185 kościołów i związków wyznaniowych. Zatem od
31 grudnia 2015 r. powstało 200 organizacji pozarządowych, w tym 101 fundacji
i 98 stowarzyszeń.
W Poznaniu zarejestrowanych jest 4.774 organizacji pozarządowych. Liczba ta
obejmuje 4.121 podmiotów zarejestrowanych w GUS oraz 653 stowarzyszeń
zwykłych, których rejestr nadzoruje Prezydent Miasta Poznania. W 2016 roku
powstało 67 stowarzyszeń zwykłych, natomiast 9 zadeklarowało zakończenie
swojej działalności.
W 2016 r. nastąpiły też zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, co miało
wpływ na zweryfikowanie liczby istniejących stowarzyszeń zwykłych. Do ww.
ustawy wprowadzono także bardzo istotny zapis: „Stowarzyszenie zwykłe może we
własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać
zobowiązania, pozywać i być pozywane”, co oznacza, że stowarzyszenia zwykłe
uzyskały możliwość ubiegania się o dotacje.
Dane według Krajowego Rejestru Sądowego (stan na 31 grudnia 2016 r):
Ilość organizacji pozarządowych wg kryteriów:
Województwo: Wielkopolskie, Powiat: M. Poznań
Gmina: M. Poznań, Miejscowość: Poznań
2015
2.345

2016
2.255
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Dane według GUS
2408 2506

2015
2016
905

1006
608 609

184 185
Kościoły i związki
wyznaniowe

Fundacje

Stowarzyszenia

Pozostałe

Dodatkowo Urząd Miasta Poznania prowadzi rejestr organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, z którymi jest w stałym kontakcie i nawiązuje
współpracę finansową lub pozafinansową. Organizacje pozarządowe po
dostarczeniu osobiście lub drogą mailową (na adres ngo@um.poznan.pl) do
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP wypełnionego formularza, dodawane
są do Poznańskiej Bazy Organizacji Pozarządowych, zamieszczonej na stronie
www.poznan.pl/organizacje. Na koniec 2016 roku wpisanych do Bazy były 592
organizacje.
Na stronie www.poznan.pl/organizacje można również znaleźć listę organizacji
pozarządowych, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (tOPP).
Dane do Bazy Poznańskich Organizacji Pożytku Publicznego czerpane są z wykazu
Departamentu Pożytku Publicznego, aktualizowanego co najmniej raz w roku
(konieczność aktualizacji wynika z art. 27a ust.5 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, po 30 listopada roku poprzedzającego rok
rozliczeniowy). Organizacja posiadająca status OPP ma prawo do otrzymania 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na koniec 2016 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym, zarejestrowanych było 197
organizacji pozarządowych posiadających status OPP, a więc uprawnionych do
otrzymywania 1% podatku, działających na terenie Poznania.
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2. WSPÓŁPRACA W
POLITYK PUBLICZNYCH

ZAKRESIE

TWORZENIA

Podstawa prawna: ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o
działalności
pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Lokalne polityki publiczne można uznać za sumę
systemowych działań podejmowanych przez samorząd w celu poprawy jakości
życia, systematycznego rozwoju oraz pełniejszego zaspokajania potrzeb
wszystkich grup społecznych.
Na poziomie lokalnym można wymienić wiele polityk publicznych, za które
odpowiadają samorządy (np. polityka społeczna, polityka w dziedzinie ochrony
środowiska, polityka edukacji).
Dokumentem wyznaczającym kierunki działań na terenie Poznania jest Strategia
Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. W jej ramach zawarty jest m.in. program
strategiczny Obywatelski Poznań, który bezpośrednio odnosi się do zasad oraz
form współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Celem
nadrzędnym programu jest podniesienie aktywności i świadomości mieszkańców
oraz inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich poprzez:
• opracowanie skutecznego systemu konsultacji społecznych i tym samym
włączenie mieszkańców Poznania w proces podejmowania decyzji,
• ściślejszą współpracę z organizacjami pozarządowymi,
• wzmocnienie relacji instytucji miejskich z liderami lokalnych społeczności,
• stałe informowanie mieszkańców o działaniach władz samorządowych,
• promowanie dobrych praktyk (wolontariat, pomocniczość, akcje charytatywne),
• organizowanie różnorodnych form aktywności obywatelskiej.
Dokumentem określającym cele, zasady, przedmiot i formy współpracy Miasta
Poznania z organizacjami pozarządowymi jest Roczny Program Współpracy
Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program ten definiuje przede wszystkim obszary działalności pożytku publicznego
oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Miasta
Poznania z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie miasta i/lub na rzecz jego mieszkańców.
Współpraca w zakresie wspólnego tworzenia polityk publicznych obejmowała
głównie współtworzenie i konsultowanie dokumentów dotyczących działalności
organizacji pozarządowych.
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2.1.

Harmonogram prac nad Rocznym
Programem Współpracy na 2016 rok

Podstawa prawna: ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o
działalności
pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Realizacja programu
01.01.2016 -31.12.2016
Przyjęcie uchwały przez Radę
Miasta Poznania

2

K
O
N

Otwarte spotkanie konsultacyjne,
w którym wzięły udział 2 organizacje
pozarządowe

0
1

S
U
L

14 organizacji pozarządowych oraz
PRDPP zgłosiły 42 uwagi, z których
17 zostało uwzględnionych
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C

23.0914.10
2014 r.

10.11.2015 r.
Opiniowanie projektu przez
poszczególne komisje Rady Miasta
Poznania

01.08 – 22.09.2015 r.
2 wizyty konsultacyjne
(5 uwag zgłoszonych przez 2
organizacje pozarządowe)

Zbieranie propozycji
priorytetowych zadań
publicznych
13.05-15.06 2015 r.

J
E

Przekazanie projektu uchwały
do Biura Rady Miasta Poznania

Opracowanie projektu programu

T
A

17.11.2015 r.

2
Opinia oraz rekomendacje
Poznańskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego (7 uwag)

0
1
5

(łącznie zgłoszonych zostało 36
propozycji przez 15 organizacji
pozarządowych oraz KDO przy
Wydziale Oświaty)

Spotkanie 1

Spotkanie 2

05.05.2015 r.

14.05.2015 r.

Spotkanie 3

Spotkanie 4

21.05.2015 r.

28.05.2015 r.
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Opracowywanie projektu uchwały Roczny Program Współpracy Miasta Poznania
z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r. trwało ok. pół roku (od maja do
listopada 2015 r.). W celu stworzenia uchwały odpowiadającej na potrzeby
zarówno Miasta, jak i środowiska III sektora, zaproszono organizacje pozarządowe
do aktywnego udziału w pracach nad projektem Rocznego Programu Współpracy.
Zorganizowano 4 spotkania warsztatowe:
Spotkanie 1 – tematyka: podsumowanie dotychczasowej współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi; cele współpracy na 2016 r. - w warsztacie wzięło
udział 18 osób;
Spotkanie 2 – tematyka: formy współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi planowane na 2016 r. – w warsztacie wzięło udział 17 osób;
Spotkanie 3 – tematyka: propozycje zadań priorytetowych do Rocznego
Programu Współpracy na 2016 r. – ciąg dalszy – w warsztacie wzięło udział
21 osób;
Spotkanie 4 – tematyka: powoływanie i funkcjonowanie Komisji Konkursowych;
podsumowanie prac na dotychczasowych warsztatach – w warsztacie wzięło
udział 16 osób;
Po spotkaniach warsztatowych, przygotowano projekt uchwały, który poddano
konsultacjom. Podobnie, jak w latach poprzednich poza umożliwieniem zgłaszania
uwag na formularzu konsultacyjnym, zaproponowano również konsultacje
w formie wizyt w siedzibach organizacji. W roku 2015 z takiej możliwości
skorzystały dwie organizacje pozarządowe. Na zaplanowanym spotkaniu
konsultacyjnym pojawiło się dwoje przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Łącznie do Urzędu wpłynęło 161 uwag, z których uwzględniono w całości 32,
a 10 częściowo.
Projekt programu przekazano do Biura Rady Miasta 10 listopada 2015 r. Rada
Miasta uchwaliła Roczny Program Współpracy 17 listopada 2015 r., dzięki czemu
pod koniec listopada możliwe było ogłoszenie otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w 2016 r.
Ponadto w 2016 roku po raz pierwszy uchwalony został (Uchwałą Nr
XXXVI/612/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2016r.) Wieloletni
Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata
2017-2020.
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2.2.

Wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach
działań

System wzajemnego informowania się o planach, zamierzeniach i kierunkach
działań samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jest ważnym
elementem wzmacniania zaangażowania organizacji i grup społecznych.
W jego skład wchodzą różne elementy – z jednej strony wspólne ciała doradcze
i konsultacyjne (np. Rada Działalności Pożytku Publicznego, komisje dialogu
obywatelskiego), a z drugiej inne, głównie elektroniczne narzędzia wzajemnego
informowania się (strony internetowe, media społecznościowe, mailing,
newslettery itp.).
Podstawa prawna: Uchwała NR
2.2.1. Poznańska Rada Działalności Pożytku
Publicznego

XXIV/328/VII/2016 Rady Miasta
Poznania z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu
działania PRDPP.

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest
organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta
Miasta Poznania, a do jej kompetencji należy m.in.:
• opiniowanie projektów Strategii Rozwoju Miasta
Poznania,
• opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery
zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji
pozarządowych,
• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania
tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach
rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
• termin wyrażenia opinii przez Poznańską Radę Działalności Pożytku Publicznego
wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektów dokumentów. Natomiast brak
opinii w ustawowym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
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•

Rada obecnej kadencji (2016 - 2019) została powołana Zarządzeniem Nr 338/2016/P
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 kwietnia 2016 r.

•
•
•

kadencja – 3 lata (do 20 kwietnia 2019 r.)
w 2016r. odbyło się 6 posiedzeń Rady
średnia frekwencja na spotkaniach rady to 76%, w tym:
o
o
o

przedstawicieli organizacji pozarządowych: 74% ( w 2015r. - 65 %)
przedstawicieli Prezydenta Miasta: 75% (w 2015 r. - 75%)
przedstawicieli Rady Miasta Poznania: 83% (w 2015 r. 31%)

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji
2016-2019

Czworo przedstawicieli
Prezydenta Miasta
Andrzej Białas
Justyna Makowska
Magdalena Pietrusik–Adamska
Marzena Warchoł

Dziesięcioro
przedstawicieli organizacji
pozarządowych
Ewa Gałka
Edyta Czernecka
Łukasz Garczewski
Paweł Gogołek
Andrzej Górczyńśki
Marcin Halicki
Tomacz Kujaczyńśki
Krzysztof Mączkowski
Justyna Kalina Ochędzan
Robert Werle

Czworo przedstawicieli
Rady Miasta Poznania
Przemysław Alexandrowicz
Tomasz Kayser
Halina Owsianna
Małgorzata Woźniak

Posiedzenie inauguracyjne Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
V kadencji odbyło się 14 czerwca 2016 r. a od tego czasu Rada zajmowała się m. in.:
•
•
•

•
•

rekomendacjami wynikającymi z raportu z samooceny Rady,
założeniami do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
pogłębianiem wiedzy o działaniach Wydziału Sportu, Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych, Wydziału Kultury, Wydziału Ochrony Środowiska oraz
Wydziału Oświaty,
pracą nad projektem uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy
Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 r.,
pracą nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy
Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017 – 2020,
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•
•

•
•

•

•
•

standardami funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego,
powołaniem zespołów zadaniowych do spraw:
- działalności organizacji pozarządowych
- współpracy organizacje pozarządowe – Miasto Poznań
- polityki lokalowej
- strategii,
rekomendowaniem działań podejmowanych przez Miasto na rzecz
dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
opiniowaniem projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy
Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok,
opiniowaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu
Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017 –
2020,
stworzeniem nowego Regulaminu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego,
objęciem patronatem VI Poznańskiego Dnia i Tygodnia Organizacji
Pozarządowych.

Więcej informacji na temat Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
można znaleźć na stronie www.poznan.pl/organizacje w zakładce „Rada Pożytku”.
2.2.2.

Komisje dialogu obywatelskiego

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy o działalności
146/2016/P Prezydenta Miasta Poznania
pożytku publicznego i o wolontariacie, jedną z
z dnia 19 litego 2016 r. w sprawie trybu
powoływania i organizacji Komisji
form
współpracy
organów
administracji
Dialogu Obywatelskiego.
publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy jest tworzenie wspólnych
zespołów o charakterze doradczymi inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli
organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz
przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
Powstanie komisji dialogu obywatelskiego może zainicjować minimum dziesięć
organizacji, zgłaszając pisemnie dyrektorowi właściwej komórki (Wydziału) wolę
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utworzenia Komisji. W jej skład wchodzi co najmniej jeden pracownik UMP oraz po
jednym przedstawicielu każdej z organizacji założycielskich.
Do zadań komisji dialogu obywatelskiego należy w szczególności:
•

•

•
•

współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu
Miasta Poznania (Wydziałem, przy którym KDO zostało powołane) w celu
polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do
mieszkańców Poznania,
opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych
przez organy Miasta w zakresie działalności danej Komisji Dialogu
Obywatelskiego,
określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
występowanie do organów Miasta Poznania z odpowiednimi wnioskami
w zakresie swojej działalności oraz aktywna współpraca z Poznańską Radą
Działalności Pożytku Publicznego, w tym opiniowanie projektów aktów
prawnych na jej wniosek.

KDO przy Pełnomocniku
Prezydenta ds. Osób
Niepełnosprawnych
55 członków
10 posiedzeń
Średnia frekwencja: 37%

KDO przy
Wydziale Ochrony
Środowiska

KDO przy
Wydziale Kultury
i Dziedzictwa
42członków
8 posiedzeń
Średnia frekwencja: 14%

KDO przy
Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych

26 członków

66 członków

3 posiedzeń

11 posiedzeń

Średnia frekwencja: 25%

Średnia frekwencja: 18%
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KDO przy
Wydziale
Oświaty
31 członków
4 posiedzeń
Średnia frekwencja: 34%

2.2.3. Inne rady z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Poza Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego w mieście aktywnie
działają inne rady zrzeszające między innymi przedstawicieli Prezydenta Miasta
Poznania, organizacji pozarządowych, rad osiedli i klubów seniora.
Inne rady z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – III kadencja
•
Powołana zarządzeniem nr 737/2015/P Prezydenta Miasta z dnia 4 listopada 2015 r,
•
Kadencja Rady trwa 4 lata - 2015-2019
Do zadań rady należy między innymi:
•
opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
•
ocena realizacji projektów,
•
inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych.
W skład rady wchodzą:
•
4 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe,
•
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych.
Miejska Rada Seniorów – III kadencja
•
Powołana uchwałą nr XV/134/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 14 lipca 2015 r.
•
Kadencja rady trwa 4 lata – 2015-2019
W skład rady wchodzą:
•
3 osoby reprezentujące Radę Miasta Poznania,
•
3 osoby reprezentujące Prezydenta Miasta Poznania,
•
9 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, rady osiedli i kluby seniora.
Do zadań rady należy między innymi:
•
zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
•
wspieranie aktywności ludzi starszych,
•
profilaktyka i promocja zdrowia seniorów.
22 listopada 2016 w sali Białej odbyła się konferencja MRS pod tytułem: "Wyzwania Polityki Senioralnej.
Doświadczenia Miasta Poznania". Jej celem było omówienie i przedyskutowanie wybranych, ważnych
wyzwań polityki senioralnej, doświadczeń Poznania i kilku innych polskich miast w tym względzie oraz
zebranie opinii, postulatów i pomysłów związanych z potrzebami i funkcjonowaniem osób starszych.
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Inne rady z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Rada Rodziny Dużej – II kadencja
Powołana zarządzeniem nr 235/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z 14 kwietnia 2015 r.
• Kadencja rady trwa 4 lata - 2015-2019
W skład rady wchodzą:
3 osoby reprezentujące Radę Miasta Poznania,
3 osoby reprezentujące Prezydenta Miasta Poznania,
• 7 osób reprezentujących organizacje pozarządowe.
Do zadań rady należy między innymi:
• reprezentowanie środowiska rodzin wielodzietnych,
• współuczestniczenie w tworzeniu polityki pro-rodzinnej Miasta Poznania,
• monitorowanie potrzeb poznańskich rodzin wielodzietnych.
W roku 2016 Rada Rodziny Dużej zajmowała się między innymi: Kontynuacją działań na rzecz
polepszenia polityki mieszkaniowej na rzecz rodzin wielodzietnych. Wsparciem i kontynuacją
prac nad Koncepcją Centrum Inicjatyw Rodzinnych, która zakończyła się otwarciem CIR w
grudniu 2016 r. Rada aktywnie wspierała Poznańskie Dni Rodziny 2016 jak również poparła
program "Polityka Prorodzinna dla miasta Poznania na lata 2016-2020”.

Młodzieżowa Rada Konsultacyjna przy Prezydencie Miasta Poznania
• Kadencja rady trwa 4 lata równorzędnie z kadencja Prezydenta Miasta Poznania – 20142018
• Rada liczy 16 członków, są to organizacje pozarządowe
• Rada nie ma formalnej struktury –realizuje inicjatywy własne we wsparciu Miasta.
• Członkami Rady nie są poszczególne osoby, a organizacje. Członkowie Rady powoływani i
odwoływani są przez Prezydenta na wniosek Rady. Każda organizacja ma prawo do
zmiany delegata w dowolnym momencie, warunkiem powołania jest wiek delegata, który
musi mieć nie więcej niż 26 lat. Organy Rady mają roczną kadencję. Spotkania Rady
odbywają się raz w miesiącu w Urzędzie Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych i ich rola w poszczególnych
radach jest różna i zależy przede wszystkim od specyfiki organizacyjnej oraz
kompetencji danej rady.
2.2.4. Elektroniczne narzędzia wzajemnego informowania
Narzędziem, które w pierwszej kolejności wykorzystywane jest przez Urząd Miasta
Poznania do kontaktu z organizacjami pozarządowym, jest wortal Pozarządowy
Poznań www.poznan.pl/organizacje. Na stronie zamieszczane są bieżące
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informacje dotyczące współpracy na linii miasto – organizacje pozarządowe,
pojawiają się także inne wiadomości dedykowane III sektorowi w Poznaniu. Można
znaleźć tu m. in. ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, informacje o konkursach
grantowych czy ciekawych inicjatywach realizowanych przez organizacje
pozarządowe lub na ich rzecz. Informacje zamieszczane są zarówno przez
administratora, jak i same organizacje.
Do kontaktu z organizacjami pozarządowymi w działającymi w mieście służy
również poczta elektroniczna ngo@um.poznan.pl. Z jej wykorzystaniem przesyłane
są wiadomości z Urzędu Miasta do organizacji pozarządowych, które zgłosiły swój
akces do Poznańskiej Bazy Organizacji Pozarządowych. Adres ten może być
używany także przez organizacje, które chcą się skontaktować z Urzędem Miasta
drogą mailową.
Raz w miesiącu wydawany jest elektroniczny Newsletter Pozarządowy Poznań,
w którym przekazywane są organizacjom informacje o najważniejszych bieżących
wydarzeniach.
Informacje do poznańskich organizacji trafiają także za pośrednictwem portalu na
Facebooku – www.facebook.com/Pozarzadowy.Poznan. Pojawiają się tam
wiadomości zamieszczane nie tylko przez pracowników Urzędu Miasta, ale także
przez osoby związane ze środowiskiem III sektora. Narzędzie to wykorzystywane
jest również do codziennej komunikacji w tematach, które dotyczą poznańskich
organizacji pozarządowych.
W porównaniu z rokiem 2015 zauważalny jest wzrost popularności powyższych
narzędzi (np. liczba wizyt na portalu www.poznan.pl/organiacje wzrosła z 46.760
do prawie 70.000, liczba wpisów umieszczonych na Tablicy ogłoszeń z 47 do 57
w 2016 r., a liczba subskrybentów newslettera Pozarządowy Poznań ze 167 do
221). Pokazuje, to że wysiłek wkładany w poprawę komunikacji na linii urząd –
organizacje przynosi rezultaty.
Wzajemne informowanie się Urzędu Miasta Poznania i organizacji pozarządowych
odbywa się najczęściej za pomocą narzędzi elektronicznych. Dzieje się tak z dwóch
powodów. Po pierwsze narzędzia te generują stosunkowo najniższe koszty lub nie
generują ich wcale i to zarówno po stronie urzędu, jak i organizacji
pozarządowych. Po drugie są dużo szybsze i skuteczniejsze - wiadomość przesłana
np. e-mailem po chwili może być odczytana przez odbiorcę. Biorąc pod uwagę
ilość przekazywanych wiadomości, a także to, że czasami bardzo ważny jest czas
dostępu do informacji i możliwość szybkiej reakcji na nią, elektroniczne narzędzia
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informowania mają duże znaczenie i powodują, że ta forma dzielenia się
informacjami jest najbardziej efektywna.
Wortal
www.poznan.pl/organizacje
• 55 762 unikatowych gości
• łączna liczba wizyt: 103 174
• średnio 153 gości i 283 wizyt dziennie

Skrzynka mailowa ngo@um.poznan.pl
• 64 wysłane wiadomości, z tego
• 16 przesłanych na prośbę organizacji
(o szkoleniach, konferencjach itp.)
• 48 wiadomości z Urzędu Miasta (zaproszenia
na spotkania, informacje o konsultacjach,
komunikaty
o ogłaszanych konkursach ofert itp.)

NARZĘDZIA WZAJEMNEGO
INFORMOWANIA

Poznańska Baza Danych Organizacji
Pozarządowych
• 592 zarejestrowane podmioty

Baza Poznańskich Organizacji Pożytku
Publicznego
• 192 organizacje posiadające status
organizacji pożytku publicznego

2.3.

Konsultacje z organizacjami
pozarządowymi

Newsletter Pozarządowy Poznań
• 11 wysłanych newsletterów
• 246 subskrybentów

Profil facebookowy
Pozarządowy Poznań
• 1294 osób „polubiło” i śledzi na
bieżąco zamieszczane tam informacje

Podstawa prawna: Uchwała Nr LXXX/1201/V/2010
Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z Poznańską Radą Działalności
Pożytku
Publicznego
lub
organizacjami
pozarządowymi

Konsultacje
projektów
aktów
normatywnych oraz zasad realizacji
innych przedsięwzięć istotnych dla społeczności lokalnej miasta prowadzone są
w celu poznania opinii oraz uzyskania głosu doradczego organizacji
pozarządowych, Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz
funkcjonujących w mieście komisji dialogu obywatelskiego. Taka forma dialogu
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władz miasta z mieszkańcami pozwala na skuteczne i efektywne tworzenie
lokalnych polityk publicznych. Konsultacje odbywają się w formie elektronicznej
oraz tradycyjnej, ogłoszenia o ich przeprowadzaniu znaleźć można na stronie
www.poznan.pl/organizacje w zakładce „Konsultacje”.
2.3.1. Konsultacje projektów uchwał i programów
W 2016 r. konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, Poznańską Radą
Działalności Pożytku Publicznego oraz z Komisja Dialogu Obywatelskiego
poddanych zostało 7 projektów uchwał i programów:
• projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie
miasta Poznania w roku 2016,
• projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Wieloletniego Programu
Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2017 – 2020,
• projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Rocznego Programu
Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok,
• projekt uchwały Rady Miasta Poznania Rady Miasta Poznania w sprawie
ustanowienia użytku ekologicznego "Łęgi Potoku Różanego",
• projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Programu "Polityka
Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020",
• projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Poznańskiego
programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016-2020,
• projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania.
6 rekomendacji do
projektów

9 organizacji zgłosiło
37 uwag

13 uwag zostało
uwzględnionych*

* w tym 7 uwag uwzględnione w całości i 6 w części.
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W roku 2016 w konsultacjach wzięło udział 9 organizacji pozarządowych, które
zgłosiły 37 uwag do projektów i programów, spośród których uwzględniono
w całości 7, natomiast kolejnych 6 zostało uwzględnionych częściowo. Podczas
konsultacji w roku 2016 wystosowanych zostało również 6 rekomendacji.
Powyższe dane nie wyczerpują tematyki konsultacji prowadzonych przez Urząd
Miasta Poznania, ponieważ zdecydowana ich większość odbywa się w trybie
konsultacji z mieszkańcami, które nie są opisane w niniejszym sprawozdaniu.
2.3.2. Zaproś nas do siebie – porozmawiajmy o Rocznym Programie
W celu zachęcenia organizacji pozarządowych do brania udziału w konsultacjach
projektów aktów prawa normatywnego w 2015 r. w ramach konsultacji Rocznego
Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.
wprowadzono nową formę konsultacji – „wizytę konsultacyjną”.
Forma ta pozwala na omówienie projektu opracowywanego dokumentu
w siedzibie organizacji pozarządowej. Wizyty w siedzibach organizacji odbywają
się w dowolnych, dogodnych dla gospodarzy terminach, dzięki czemu szanse na
wyjaśnienie wątpliwości, omówienie i zgłoszenie uwag zwiększają się.
Przy pracach nad Rocznym Programem na 2016 rok z tej możliwości skorzystały
dwie organizacje pozarządowe.
3. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE
REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Istnieje wiele możliwości i form współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi, jednak współrealizowanie zadań publicznych przez samorząd
i organizacje pozarządowe odbywa się przede wszystkim w formie współpracy
finansowej (zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych)
oraz współpracy niefinansowej (np. komisje konkursowe, projekty partnerskie,
patronaty, udostępnianie zasobów lokalowych).
3.1.

Realizacja zadań z wykorzystaniem form finansowych

Podstawową formą współpracy finansowej jest zlecanie realizacji zadań
publicznych poprzez otwarte konkursy ofert oraz w pozakonkursowym trybie
udzielania dotacji (tzw. małe granty, zgodnie z art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
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W obu trybach zadania mogą być zlecane w formie wspierania (gdy wymagany
jest wkład własny organizacji) lub powierzania (gdy realizacja zadania jest w całości
finansowana ze środków budżetu Miasta). W przypadku otwartych konkursów
ofert decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Poznania na mocy
zarządzenia, po zapoznaniu się z wynikami prac komisji konkursowej oceniającej
oferty w danym konkursie. O celowości dotacji w trybie pozakonkursowym
rozstrzyga dyrektor wydziału merytorycznego lub biura.
Poniższy schemat przedstawia sumę wszystkich środków przekazanych
w 2016 roku organizacjom pozarządowym na realizację konkretnych zadań
pożytku publicznego z podziałem na źródło i tryb przekazywania. Wszystkie
poniższe dane zostały przedstawione zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2016 r.
Środki na realizację zadań we współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
Łącznie: 151.128.514,15 zł

Dotacje
78.324.333,32 zł *

Inicjatywa
lokalna

Miejski Konserwator
Zabytków
522.000,00 zł

2.461.725,56 zł
Subwencja
oświatowa
Otwarte konkursy
ofert

Małe granty

76.612.328,21 zł

1.712.005,11 zł

69.619.419,27 zł

Konkurs Centrum Warte
Poznania
201.036,00 zł

* Na podstawie decyzji z dnia 20 września 2016 r. została zwrócona kwota w wysokości 14 000,00 zł po
stronie dochodów ( zamiast wykonania) tym samym nie umniejszano wydatku.

W stosunku do roku 2015 łączna kwota przekazana organizacjom pozarządowym
na realizację zadań w powyższych trybach wzrosła o ponad 16 milionów złotych.
W przypadku środków przekazywanych na realizację zadań zlecanych
organizacjom pozarządowym w formie dotacji wartość projektów
realizowanych w 2016 roku wyniosła 112.445.365,03 zł, z czego
78.324.333,32 zł (69,65%) to środki pochodzące z budżetu Miasta Poznania,
natomiast 34.121.031,71 zł (30,35%) to wkład własny organizacji
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pozarządowych (finansowy
2.494.612,26 zł (2,22%).

31.626.419,45

–

zł

(28,13%),

osobowy

Poniższy wykres pokazuje, jak na przestrzeni ostatnich lat kształtuje się relacja
łącznej wartości projektów do środków z budżetu Miasta oraz wkładu własnego
organizacji pozarządowych (dla większej przejrzystości wykresu kwoty zostały
zaokrąglone do pełnych złotych).
Wartość projektów w latach 2014 - 2016 (w zł.)
112.445.365
89.455.426
78.324.333

86.396.659

68.197.308
61.599.868
34.121.031
24.796.789
24.258.118

Łączna wartość projektów
2014

Środki z budżetu miasta
2015

Wkład organizacji
pozarządowych

2016

W ciągu ostatnich trzech lat wartość projektów realizowanych w ramach dotacji
wzrosła o 26.048.706 zł (30,15%), z tego środki przekazywane z budżetu Miasta
wzrosły o 16.724.465 zł (27,15%), a wysokość wkładu własnego organizacji
wzrosła o 9.324.242 zł (37,6%). Szczególnie wyraźnie widoczny jest wyższy
poziom deklarowanego przez wkładu własnego organizacji w 2016 r.
Łącznie na zadania realizowane w 2016 roku 684 podmioty złożyły do wydziałów
Urzędu Miasta Poznania 1.916 ofert na realizację zadań publicznych
(1.514 w otwartych konkursach ofert na zadanie roczne i wieloletnie oraz 402
w trybie małych grantów, co daje średnio 2,8 oferty na jedną organizację. Po
zakończeniu procedur podpisanych zostało 1.106 umów dotacyjnych, w tym 829
w ramach otwartych konkursów ofert na zadania wieloletnie i jednoroczne,
oraz 277 w trybie pozakonkursowym (małe granty).
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W 2016 roku obowiązywały ponadto 33 umowy wieloletnie na realizację zadań
publicznych, które rozpoczęły się przed 2016 rokiem.
Szczegółowa analiza złożonych ofert i przyznanych dotacji w obu trybach znajduje
się odpowiednio w rozdziale 3.1.1 Otwarte konkursy ofert oraz 3.1.2 Małe granty.
Analiza dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016 r.
do 1 roku
42.189.211,24 zł
53,87 %

wieloletnie
36.135.122,08/ zł
46,13%

stowarzyszenia
51.677.180,97 zł
65,97%

CZAS TRWANIA
UMOWY

fundacje
pozostałe
15 .305.005,23 zł 11.342.097,12 zł
19,54 %
14,49%

FORMA PRAWNA
ORGANIZACJI

Dotacje
78.324.333,32 zł

FORMA
ZLECONEGO
ZADANIA

TRYB UDZIELENIA
DOTACJI

otwarte konkursy
ofert
76.612.328,21 zł
97,81%

małe
granty
1.712.005,11 zł
2,19%
najniższa
500,00 zł

WYSOKOŚĆ
DOTACJI

średnia
68.108,11 zł

powierzanie
33.222.652,51 zł
42,42%

wspieranie
45.101.680,81zł
57,58%

najwyższa
10.699.927,39 zł
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Zestawienie wykonania dotacji (otwarte konkursy ofert + małe granty) z podziałem
na poszczególne obszary pożytku publicznego wraz z kwotami wnioskowanymi,
przyznanymi dotacjami oraz ich wykonaniem wygląda następująco:

Lp.

1

2
3
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Dotacje w 2016roku z podziałem na obszary pożytku publicznego
Kwota
Kwota
Wykonanie
Nazwa obszaru
wnioskowana
przyznana
dotacji
Pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom w
38.003.328,80 zł
35.099.622,09 zł
34.788.888,2 zł
trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych
rodzin i osób
Wspieranie rodziny i systemu
5.772. 477,10 zł
4.842.856 zł
4.828.005,18 zł
pieczy zastępczej
Ochrona i promocja zdrowia
1.316.586 zł
541.547 zł
541.547 zł
Działalność na rzecz integracji
589.598 zł
175.966 zł
175.966 zł
cudzoziemców
Działalność na rzecz osób
7.983.055,72 zł
3.719.291 zł
3.716.204,46 zł
niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób w
3.487.736,62 zł
1.367.743 zł
1.364.776,26 zł
wieku emerytalnym
Działalność wspomagająca
rozwój gospodarczy, w tym
160.978 zł
108.706 zł
104.514,54 zł
rozwój przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot
1.077.466,55 zł
646.387,55 zł
645.444,28 zł
i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata
2.071.355,81 zł
688.137,98 zł
686.208,09 zł
i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
40. 066.580,36 zł
12.117.723,88 zł
11.848.455,14 zł
narodowego
Wspieranie i upowszechnianie
20.088.212,90 zł
10. 493. 811 zł
10. 376.258,22 zł
kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa
332.715 zł
134.085 zł
133.384,95 zł
przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
172.662 zł
114.880 zł
114.630 zł
Działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
122.137,04 zł
96.137,04 zł
94.947,94 zł
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
Promocja i organizacja
wolontariatu

153.078 zł

67.118 zł

67.118 zł
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Lp.

16.

17.

18.

19

20

21

Nazwa obszaru
Działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony
praw dziecka
Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
Działalność na rzecz organizacji
pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w
art. 3. ust. 3 w zakresie
określonym w pkt. 1-32
Udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz
zwiększenia świadomości
prawnej społeczeństwa
Działalność na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym w tym
wypoczynek dzieci i młodzieży
Upowszechniania i ochrony
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających
rozwój demokracji
SUMA:

Kwota
wnioskowana

Kwota
przyznana

Wykonanie
dotacji

1.421. 620 zł

1.117.000 zł

1.041.376,45 zł

9.123.174,36 zł

7 .056.727 zł

7 .043.141,81 zł

71.150 zł

71.150 zł

71.150 zł

2.996.939,80 zł

659.316,80 zł

659.316,80 zł

28.500 zł

23.000 zł

23.000 zł

4.300 zł

0 zł

0 zł

135.043.652,56 zł

79.141.205,34 zł

78.324.333,32 zł

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku obszaru Działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka podana
kwota obejmuje jedynie środki przekazane organizacjom pozarządowym zgodnie
z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie są tu
uwzględnione środki przekazane podmiotom o innej osobowości prawnej na
dofinansowanie żłobków niepublicznych, które stanowią zdecydowaną większość
dotacji w tym obszarze.
Wszystkie obliczenia sporządzone zostały na podstawie wykonania dotacji,
zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2016 roku. W związku z tym ostateczne kwoty
oraz wartości procentowe mogą ulec zmianom wraz z ostatecznym rozliczeniem
dotacji udzielonych przez Miasto Poznań.
Wykonanie dotacji (w stosunku do kwot przyznanych) wyniosło w 2016 roku
98,96%, a kwota przyznanych dotacji stanowi 2,45% wszystkich wydatków
przewidzianych w projekcie budżetu Miasta Poznania (w roku 2015 stosunek ten
wynosił 2,19%).
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Wysokość przyznanych dotacji w latach 2012 - 2016
78 324 333,32
62 045 299,50

68 986 332,13

55 156 769,43
52 145 818,80

2012

2013

2014

2016

2015

W 2016 roku ponownie wzrosła liczba zarówno złożonych ofert, jak i podpisanych
umów (w porównaniu z 2015 r. liczba złożonych ofert wzrosła o ok. 19%,
a podpisanych umów o ok. 15%). Wynika to przede wszystkim z jeszcze większej
liczby zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym, również w
nowych obszarach pożytku publicznego, a co za tym idzie większą liczbą
ogłaszanych konkursów ofert, oraz dalszemu dynamicznemu wzrostowi liczby
składanych ofert i podpisywanych umów w pozakonkursowym trybie udzielanie
dotacji.
2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

Podpisanych umów

736

724

858

967

1106

Złożonych ofert

1404

1152

1551

1609

1916

Stosunek procentowy

52,42% 62,84% 55,31% 60,09% 57,72%
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3.1.1. Otwarte konkursy ofert

Podstawa prawna: Rozdział 2a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o
działalności
pożytku
publicznego i o wolontariacie.
i o wolontariacie.

W ramach ogłoszonych na 2016 rok 50 otwartych
konkursów ofert na 112 zadań jednorocznych
i wieloletnich złożonych zostało 1.514 ofert przez podmioty określonych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po
przeprowadzeniu procedur konkursowych podpisano umowy na realizację 829
projektów.
Dla porównania, w roku 2015 ogłoszono 44 konkursy, w wyniku których
przyznanych zostało 721 dotacji.

50 konkursów ofert na
realizację 112 zadań

1.514 ofert złożonych

829 dotacji przyznanych

przez 596 podmiotów

405 podmiotom

Ponadto, w 2016 roku obowiązywało 76 umów na zadania wieloletnie. Realizacja
33 z nich rozpoczęła się przed 1 stycznia 2016 roku, a realizacja 43 kolejnych
rozpoczęła się w roku 2016.
165 ofert zostało odrzuconych z przyczyn formalnych (np. złożone były w sposób
inny, niż wymagany w konkursie, nie zapewniono wymaganego w ogłoszeniu
konkursowym minimalnego wkładu własnego, lub złożono oferty po terminie) i nie
brały udziału w procedurach konkursowych.
Natomiast oferty, które nie otrzymały dotacji z powodu braku środków, to takie,
które były ocenione pozytywnie (ponad 51 punktów) przez komisje konkursowe,
ale ze względu na wyczerpanie limitu środków w danym konkursie nie otrzymały
dofinansowania. Takich ofert w roku 2016 było 379. Ich przeciwieństwem są oferty
odrzucone ze względu na negatywną ocenę komisji konkursowej, czyli takie, które
nie uzyskały minimalnej wartości oceny w wysokości 51 punktów (98 ofert).
W 24 przypadkach organizacje pozarządowe rezygnowały z realizacji zadania
mimo uzyskanej dotacji (najczęściej w przypadkach, gdy przyznana kwota na dane
zadanie była dużo niższa, niż wnioskowana), a w 9 przypadkach wycofywały
złożone oferty w trakcie trwania procedury konkursowej.
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Liczba ofert złożonych w konkursach ofert na 2016r. w poszczególnych obszarach pożytku publicznego
Lp.

1

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

13

14

15

Nazwa obszaru
Pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
Wspieranie rodziny i systemu
pieczy zastępczej
Ochrona i promocja zdrowia
Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym
Działalność wspomagająca
rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości
Nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i
wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego*
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej**
Ekologia i ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
Promocja i organizacja
wolontariatu
Działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony
praw dziecka
Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym***
Działalność na rzecz
organizacji pozarządowych
oraz podmiotów
wymienionych w art. 3. ust. 3
w zakresie określonym w pkt.
1-32

oferty

umowy

formalna

negatywna

brak
środków

wycofanie
oferty

40

38

-

-

2

-

33

29

-

2

2

-

33

13

3

-

17

-

71

40

7

-

24

-

67

38

4

1

24

-

35

23

-

-

12

-

98

33

16

8

41

-

559

206

69

37

236

2

282

226

24

6

-

4

22

12

7

3

-

-

14

14

-

-

-

-

9

5

-

-

4

-

18

9

4

5

-

-

153

118

16

1

12

3

3

2

1

-

-

-
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Lp.
16

17

18

Nazwa obszaru
Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych
Udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz
zwiększenia świadomości
prawnej społeczeństwa
Działalność na rzecz integracji
cudzoziemców
Suma

oferty

umowy

formalna

negatywna

brak
środków

wycofanie
oferty

15

9

5

1

-

-

50

11

9

30

-

-

12

3

-

4

5

-

1514

829

165

98

379

9

* W obszarze Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 9 przypadkach oferenci rezygnowali
z realizacji zadania mimo przyznanej dotacji.
**W obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Komisja konkursowa w 5 przypadkach odstąpiła od
rozpatrywania ofert, czterokrotnie miało miejsce odstąpienie od realizacji zadania przez Wydział Sportu, a w 13
przypadkach oferenci rezygnowali z realizacji zadania przed podpisaniem umowy.
***W obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Wydział Sportu raz odstąpił od realizacji
zadania, a dwukrotnie uczynili to oferenci.

Szczegółowy wykaz złożonych ofert oraz dotacji przyznanych na realizację zadań
publicznych w trybie otwartych konkursów ofert na 2016 rok dostępny jest
w wersji elektronicznej (tabela Excel) do pobrania ze strony
www.poznan.pl/organizacje w zakładce „Sprawozdania”.
Podstawa prawna: art. 19a ustawy
z
dnia
24
kwietnia
2003
r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

3.1.2. Małe granty

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji (nazywany
małymi grantami) jest najbardziej dynamicznie
rozwijającą się formą przekazywania środków na realizację zadań publicznych.
W porównaniu z rokiem 2015 liczba dotacji przyznanych w tym trybie wzrosła
o 12% (z 246 do 277), natomiast w przeciągu pięciu lat wzrost ten wyniósł ponad
300%.
W 2016 roku w trybie „małych grantów” podpisano umowy na realizację 277
zadań publicznych, na podstawie których przekazanych zostało łącznie
1.712.005,11 zł. Wykonanie dotacji zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2016 r.
wyniosło 98,93%.
402 ofert złożonych

277 dotacji przyznanych

przez 223 podmioty

194 podmiotom

Średnia wysokość
dotacji: 6.180,52 zł
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Wysokość dofinansowania lub finansowania w tym trybie nie może przekraczać
jednorazowo 10.000,00 zł, a zadanie publiczne nie może być realizowane w okresie
dłuższym, niż 90 dni. Dodatkowo jedna organizacja pozarządowa może
w danym roku budżetowym uzyskać na realizację zadań publicznych w tym trybie
maksymalnie 20.000 zł, a łączna wysokość środków przyznanych przez organ
wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych
w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Małe granty w latach 2012 - 2016
Rok

Złożone oferty

Podpisane umowy

Łączna kwota dotacji

2012

156

92

590.699,14 zł

2013

212

145

783.939,26 zł

2014

295

199

1.119.753,50 zł

2015

396

246

1.490.432,89 zł

2016

402

277

1.712.005,11 zł

Środki na realizację zadań w trybie małych grantów częściowo pochodziły
z budżetów 34 Rad Osiedli, które w 2016 roku przekazały na zadania realizowane
przez organizacje pozarządowe w tym trybie łącznie 616.534,00 zł poprzez:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (449.758 zł), Wydział Sportu (144.766 zł),
oraz Wydział Kultury (40.000 zł).
Wykaz ofert złożonych w trybie „małych grantów” w poszczególnych obszarach w 2016 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa obszaru
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób*
Wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej
Ochrona i promocja zdrowia
Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym
Działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości

oferty

umowy

formalna

brak
celowości

rezygn.
oferenta

brak
śr.

8

5

1

-

-

1

29

20

6

-

3

-

11

6

1

2

-

2

18

14

3

-

1

-

52

33

11

5

1

2

1

1

-

-

-

-
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Lp.
7
8

Nazwa obszaru
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja,
oświata i wychowanie**
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

oferty

umowy

formalna

brak
celowo
ści

Rezygn.
oferent
a

brak
śr.

30

-

-

-

-

30

104

63

15

10

4

12

1

3

-

-

9

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej

68

63

1

10

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego

1

1

-

-

11

Turystyka i krajoznawstwo

4

4

-

-

-

-

12

Promocja i organizacja wolontariatu

3

2

1

-

-

-

13

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka

9

9

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

2

1

-

-

-

1

31

31

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

5

3

-

-

2

-

5

3

-

-

2

-

1

-

-

-

-

1

20

17

1

1

1

-

402

277

40

18

14

52

14

15

16
17
18
19

20

21

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym
Działalność na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3. ust. 3 w zakresie
określonym w pkt. 1-32
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w
tym wypoczynek dzieci i młodzieży
Działalność na rzecz integracji
cudzoziemców
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój
demokracji
Działalności na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
Suma:

*Ponadto w obszarze Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób miał miejsce jeden przypadek rozwiązania umowy w trakcie
realizacji zadania.
**Wszystkie oferty dotyczyły tego samego projektu i złożyła je jedna organizacja, mimo iż była
informowana, że Wydział Oświaty nie dysponuje środkami na jego realizację.
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Szczegółowy wykaz złożonych ofert oraz przyznanych dotacji przyznanych na
realizację zadań publicznych w trybie małych grantów na 2016 rok dostępny jest
w wersji elektronicznej (tabelka Excel) do pobrania ze strony
www.poznan.pl/organizacje w zakładce „Sprawozdania”.
3.1.3.
•

Inne formy realizacji zadań publicznych we współpracy
z organizacjami pozarządowymi

Inicjatywa lokalna

Podstawa prawna: Rozdział 2a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

W Poznaniu od lat realizowane są również działania
w ramach inicjatywy lokalnej, które koordynuje Wydział Gospodarki Komunalnej.
W ramach inicjatywy lokalnej organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy miasta
mogą składać wnioski na realizację projektów inwestycyjnych poprawiających
infrastrukturę w ich okolicy. W roku 2016 wartość projektów realizowanych w
ramach inicjatywy lokalnej wyniosła 3.323.599,55 zł, z czego finansowy udział
miasta wyniósł 2.461.725,56 zł, a środki ludności 861 873,99 zł.
W ramach inicjatywy lokalnej największe środki zostały przekazane na budowę
dróg oraz sieci kanalizacyjne:
• Budowa dróg – 2.033.203,15 zł
• Sieć energetyczna – 61.633,00 zł
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23
• Sieć kanalizacyjna – 308.488,06 zł
lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
• Sieć wodociągowa – 920.275,34 zł
•

Środki przekazane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

W roku 2016 w Biurze Miejskiego Koordynatora Zabytków złożonych zostało 29
ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Pozytywnie rozpatrzone zostały 24
oferty, na realizację których zostały podpisane umowy z oferentami. Spośród
dofinansowanych ofert 10, na łączną kwotę 522.000,00 zł, dotyczyło organizacji
pozarządowych lub podmiotów uprawnionych zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym
przyznano dotacje zawarty jest w Uchwale Nr XXVIII/412/VII/2016 Rady Miasta
Poznania z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie udzielenia dotacji w 2016 r. na prace
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konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków.
•

Konkurs Centrum Warte Poznania

Jest to konkurs organizowany przez Wydział Kultury. Ma on na celu uatrakcyjnienie
śródmieścia Poznania poprzez zaproponowanie i przeprowadzenie różnego
rodzaju działań kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych w przestrzeni miejskiej.
W 2016 roku do realizacji wybrano 18 prac konkursowych, z czego 9 realizowały
organizacje pozarządowe:
1. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przystań, "Zmysły kultury", kwota
dofinansowania: 8.600 zł.
2. Stowarzyszenie Antropologów Kultury Etnosfera, "KINO NA RYBITWACH
VOL.4", kwota dofinansowania: 20.706 zł.
3. Fundacja Otwarta Strefa Kultury, "Małeka-Skwer Kreacji", kwota
dofinansowania: 17.870 zł.
4. Fundacja Centrum Amarant, "Kultura na Jeżycach", kwota dofinansowania:
49.700 zł.
5. Stowarzyszenie Teatr Strefa Ciszy, "KRAINA OLIMPIA-skwer sąsiedzki", kwota
dofinansowania: 40.000 zł.
6. Stowarzyszenie Ulepsz Poznań, "Kadry Poznania", kwota dofinansowania:
6.800 zł (rezygnacja z realizacji).
7. Stowarzyszenie Przyjaciół HOKTW, "Parada Sobótkowa na Warcie. Poznańskie
Wianki. Reaktywacja", kwota dofinansowania: 30.000 zł.
8. Stowarzyszenie "Orliczko", "Piwnica artystyczna "Pod Semaforem" - miejsce
spotkań artystycznych i pokoleniowych", kwota dofinansowania: 25.500 zł.
9. Stowarzyszenie Przy Liceum Plastycznym im. Piotra Potworowskiego,
"Ekslibrisy dla dzielnicy", kwota dofinansowania: 8.660 zł.
Łączna pula środków przeznaczona na konkurs i jego realizację to 350.000,00 zł,
z czego wartość projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
wyniosła 201.036,00 zł.
3.2.

Współpraca niefinansowa przy realizacji zadań publicznych

Równie istotne, jak współpraca finansowa, są takie elementy, jak wymiana wiedzy
i doświadczeń, wzajemne korzystanie z zasobów technicznych, lokalowych
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i osobowych, ustalanie procedur i informowanie o przebiegu ich realizacji czy
powoływanie międzysektorowych zespołów koordynacyjnych. Zagadnienia te
zaliczają się do niefinansowych form współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi.
Konsultacje, wspólne zespoły tematyczne (takie jak Poznańska Rada Działalności
Pożytku Publicznego czy komisje dialogu obywatelskiego) oraz korzystanie
z narzędzi promocji i wzajemnego informowania (serwis internetowy, mailing,
newsletter itp.) zostały już opisane w rozdziale „Współpraca w zakresie tworzenia
polityk publicznych”, natomiast charakterystyka pozostałych form współpracy
znajduje się poniżej.
3.2.1.

Patronaty

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Poznania przyznawany jest
przedsięwzięciom i inicjatywom wartościowym społecznie i istotnym dla rozwoju
i promocji Miasta Poznania, takim jak inicjatywy społeczne, kulturalne,
obywatelskie, edukacyjne, sportowe, ekonomiczne, ekologiczne, prozdrowotne,
prośrodowiskowe itp.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Gabinet Prezydenta w 2016 roku
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom uprawnionym udzielono 115
patronatów.
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163

150

115

2013
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Łącznie w latach 2013-2016 projektom realizowanym przez organizacje
pozarządowe wsparcie w postaci patronatu udzielane było 581 razy.
Szczegółowe zasady i procedurę ubiegania się o patronat można znaleźć na
stronie http://www.poznan.pl/mim/rzecznik.
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3.2.2.

Komisje konkursowe

Podstawa prawna:
• Art. 15 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003
r. o
działalności
pożytku
publicznego i owolontariacie,
• Zarządzenie Nr 537/2014/P z dnia 15
września2014 roku.
• Uchwała nr LXXIII/1143/VI/2014 Rady
Miasta Poznania z dnia 23 września 2014
roku

Członkowie komisji konkursowych
opiniują oraz oceniają oferty składane przez
organizacje pozarządowe w otwartych
konkursach
ofert.
W
skład
komisji
konkursowych
wchodzą
przedstawicieli
Prezydenta Miasta Poznania i organizacji pozarządowych. Każda organizacja może
zgłosić swoich kandydatów na członków komisji konkursowej biorąc udział
w naborze kandydatów do komisji konkursowych. Nabory dokonywane są
systematycznie przez Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na potrzeby otwartych konkursów ofert. Utworzona w roku 2016
baza liczyła 46 kandydatów na członków komisji konkursowych ze strony
organizacji pozarządowych. Większość z kandydatów deklarowała gotowość do
pracy w komisja konkursowych w więcej, niż jednym obszarze działalności pożytku
publicznego. W 2016 kandydaci deklarowali chęć udziału w pracach komisji
konkursowych w 19 obszarach działalności pożytku publicznego.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych w 44 powołanych komisjach
oceniających oferty na 2016 rok zasiadali 105 razy. Wielu z nich więcej niż jeden
raz, często bowiem brali udział w pracach kilku komisji w różnych obszarach
pożytku publicznego. Ponadto w komisjach konkursowych opiniujących otwarte
konkursy ofert 110 razy zasiadali przedstawiciele Prezydenta Miasta Poznania.
Bieżące informacje w związku z prowadzonymi naborami do komisji
konkursowych ogłaszane są na stronie internetowej www.poznan.pl/organizacje.

Wydział
Wydział Zdrowia
i Spraw
Społecznych

Komisje konkursowe w otwartych konkursach ofert na 2016 r.
Przedst.
Liczba
Obszar
Prezydenta
komisji
Miasta
Wspieranie rodziny i systemu
2
4
pieczy zastępczej

Przedst.
organizacji
5

Pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych
rodzin i osób

6

12

21

Działalność na rzecz osób w
wieku emerytalnym

3

6

9
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Wydział Kultury

Wydział Sportu

Wydział Oświaty
Wydział Ochrony
Środowiska
Gabinet
Prezydenta
Wydział
Organizacyjny
Wydział
Działalności
Gospodarczej
i Rolnictwa

Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

1

2

2

Ochrona i promocja zdrowia

1

2

2

Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

6

17

12

Działalność na rzecz integracji
cudzoziemców

2

5

5

1

3

2

2

5

5

6

18

18

7

14

14

1

2

2

1

2

2

4

9

9

1

2

2

2

4

4

1

2

2

1

3

3

48

112

119

Promocja i organizacja
wolontariatu
Działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony
praw dziecka
Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej oraz
Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej oraz Turystyka i
krajoznawstwo
Nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i wychowanie
Ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
Udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej
Działalność gospodarcza
wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
Łącznie

W pracach komisji konkursowych mogą również brać udział eksperci z głosem
doradczym. Taka sytuacja w 2016 r. miała miejsce 21 razy.
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Szczegółowy tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych opisane
zostały w rozdziale 8 Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania
z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.
3.2.3.

Udostępnianie zasobów lokalowych

Organizacje pozarządowe mogą również ubiegać się o najem lokalu użytkowego
w trybie bezprzetargowym na prowadzoną działalność ze stawką czynszu
adekwatną do stanu technicznego i lokalizacji budynku. Jednostką współpracującą
z organizacjami pozarządowymi poszukującymi lokali użytkowych jest Zarząd
Komunalnych Zasobów Lokalowych, który udziela szczegółowych informacji
o trybie i warunkach najmu oraz zaprasza organizacje do skorzystania
z oferty wolnych lokali użytkowych.
1
2

Łączna liczba podmiotów korzystających z lokali
Liczba umów zawartych w 2016 roku

101
10

3

Liczba umów zawartych w latach poprzednich i obowiązujących
w 2016 roku

121

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Liczba wygasłych, zerwanych lub rozwiązanych umów w 2016
roku
Liczba podmiotów korzystających z lokali bezumownie
Liczba podmiotów, które uzyskały lokal w trybie
bezprzetargowym
Liczba podmiotów, które uzyskały lokal w trybie przetargowym
Liczba podmiotów korzystających z lokali na czas nieoznaczony
Liczba podmiotów korzystających z lokali na czas oznaczony
Liczba organizacji korzystających z lokali na zasadzie użyczenia
Liczba organizacji korzystających z lokali na zasadzie wynajmu
Stosunek procentowy liczby lokali udostępnianych
organizacjom pozarządowym do ogólnej liczby lokali miejskich

3
0
10
0
79
26
25
76
9,2%
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4. INFRASTRUKTURA WSPÓŁPRACY
SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI

I

TWORZENIE

WARUNKÓW

DO

Współpraca pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi jest
efektywna wtedy, kiedy oprócz płaszczyzny finansowej tworzone są odpowiednie
warunki do społecznej aktywności. Niektóre z elementów tego systemu opisane
zostały we wcześniejszych rozdziałach (np. elektroniczne formy wzajemnego
informowania, udostępnianie miejskich zasobów lokalowych, inicjatywa lokalna).
Jednak w celu pełniejszego opisania funkcjonującej w Poznaniu infrastruktury
współpracy należy wymienić również: Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu, działania integrujące środowisko organizacji
pozarządowych i nagradzające lokalnych liderów, koordynowanie działań
wspólnych Miasta i organizacji pozarządowych.
4.1.

Poznańskie Centrum
i Wolontariatu

Wspierania

Organizacji

Pozarządowych

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu działa na rzecz
Miasta Poznania oraz jego mieszkańców już od
roku 2012. Centrum funkcjonuje pod szyldem
związanym z nazwą ulicy, na której się znajduje
(ul. Bukowska 27/29). W 2016 roku Centrum
prowadzone było przez cztery organizacje pozarządowe: Wielkopolską Radę
Koordynacji Związek Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Wielkopolskie Forum
Organizacji
Osób
z Niepełnosprawnościami oraz Stowarzyszenie Na Tak.
W ofercie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu jest m.in:
• promocja i rozwój partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami
pozarządowymi oraz wewnątrz środowiska organizacji pozarządowych,
• profesjonalizacja poznańskich organizacji pozarządowych,
• wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie doradztwa prowadzenia
stowarzyszeń i fundacji,
• wspieranie w zakresie zakładania organizacji pozarządowych,
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•
•
•
•

prowadzenie szkoleń i warsztatów dla liderów wolontariatu i samych
wolontariuszy,
pośrednictwo w zakresie wolontariatu,
udostępnianie sal konferencyjnych i szkoleniowych,
analiza potrzeb i oczekiwań poznańskich organizacji pozarządowych.

Dodatkowo w związku z ogłoszonym w roku 2015 otwartym konkursem ofert na
realizację zadania publicznego pt: „Prowadzenie nieodpłatnych punktu porad
prawnych” w Centrum Bukowska funkcjonowały cztery punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej prowadzone przez Wielkopolską Radę Koordynacji
i Wielkopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Osób z Niepełnosprawnościami.
Szczegóły związane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnego poradnictwa
prawnego dostępne są na stronie internetowej www.poznan.pl.
4.2.

Integracja i promowanie sektora organizacji pozarządowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych, Miasto Poznań
cyklicznie organizuje imprezy i kampanie społeczne mające na celu integrowanie
i promowanie środowiska organizacji pozarządowych oraz osób szczególnie
zaangażowanych w działalność społeczną. Najważniejszymi imprezami, które
odbyły się w 2016 roku, były przede wszystkim: VI Poznański Dzień i Tydzień
Organizacji Pozarządowych, 17 edycja konkursu Poznański Wolontariusz Roku oraz
I edycja konkursu INICJATORY na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową.
4.2.1.

VI Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych

Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych to
wydarzenie mające na celu promowanie poznańskich
organizacji pozarządowych, które mimo, iż pracują na
rzecz Poznania i jego mieszkańców, czasami pozostają
anonimowe. Poznaniacy korzystając z oferty fundacji czy
stowarzyszeń nie zawsze wiedzą, kto jest organizatorem
tych działań. Dlatego Miasto Poznań każdego roku stara
się docenić wkład organizacji pozarządowych w rozwój
Poznania i pomoc jego mieszkańcom poprzez
zorganizowanie plenerowej imprezy promującej poznański III sektor. Wydarzenie
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od
kilku
lat
odbywa
się
we
wrześniu
na
Placu
Wolności.
Dzień Organizacji Pozarządowych jest organizowany wspólnie przez Miasto
Poznań i organizacje pozarządowe, co przy okazji stanowi wartość dodaną.
Co roku ok. 80 organizacji pozarządowych prezentuje się w domkach
wystawienniczych, organizuje konkursy, warsztaty, pokazy występy muzyczne
i teatralne. Pozwala to organizacjom pozarządowym na wyjście z cienia,
a mieszkańcom na poznanie autorów wielu działań do nich skierowanych. Impreza
przynosi wiele dodatkowych korzyści, m.in. uświadamia mieszkańcom, że
organizacje pozarządowe istnieją i prężnie się rozwijają, daje możliwość
zapoznania się z ich ofertą, zachęca poznaniaków do działań w charakterze czy to
członka organizacji, czy wolontariusza.
W roku 2016 wydarzenie odbyło się 24 września na Placu Wolności pod
hasłem „Rośniemy w siłę”. Przede wszystkim miało ono podkreślać zwiększanie
liczby i roli organizacji pozarządowych w Poznaniu. Punktualnie o godzinie 13:00,
w kulminacyjnym momencie wszyscy uczestnicy ułożyli z sadzonek wielki napis
NGO, który następnie został sfotografowany z wysokości za pomocą drona.
Zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i przechodnie biorący
udział w wydarzeniu mogli wziąć sadzonkę do domu.
Dodatkowo impreza została uświetniona licznymi atrakcjami zaproponowanymi
i przeprowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Część organizacji
prezentowała się w strefach tematycznych, pozostałe w domkach
wystawienniczych. W 2016 r. zorganizowano dwie strefy tematyczne:
• Strefa Dziecka – koordynowana przez Fundację Wspierania Twórczości, Kultury
i Sztuki ARS, w której atrakcje zapewniły również: Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych "Otwarte Drzwi", Klub Sportowy Akademia Judo, Fundacja
Wspierania Rozwoju Dziecka "Cali Mali", Wielkopolskie Stowarzyszenie
Edukacyjne, a odbyły się tam m.in.:
• plener malarski przy sztalugach,
• warsztaty artystyczne "W warsztacie wesołego fotografa"
• zdjęciowe w poznańskiej fotobudce,
• warsztaty edukacyjne "Wolontariat. Lubię to!",
• warsztaty taneczne i sportowe,
• gry i zabawy podwórkowe,
• animacje chustą Klauza,
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• warsztaty plastyczne "Szkoła marzeń",
• Strefa Zdrowia i Bezpieczeństwa koordynowana przez Miasto Poznań, w której
uczestniczyły: Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparciaw Zespole Turnera,
Fundacja ORCHidea, Stowarzyszenie na rzecz Hipoterapii Korekcji wad Postawy
i Ekologii LAJKONIK, Fundacja Star of Life, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Edukacji Obywatelskiej CREO, Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS, Fundacja
Aktywnej Rehabilitacji/ Balian Sport. Na odwiedzających strefę czekały m.in:
• przesiewowe badania wzrostu i wagi, cukru i ciśnienia,
• konsultacje neurologa, neurologopedy, psychologa,
• pokazy i tańce integracyjne, prezentacja działań organizacji,
• pomiary cukru, ciśnienia, dyżury instruktorów I pomocy,
• warsztat z symulatorem starości,
• dyżury specjalistów: dietetyk, psychoonkolog - porady w obszarze
zdrowia i dobrego stylu życia,
W Strefie Zdrowia i Bezpieczeństwa aktywnie uczestniczyły również Państwowa
Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe. Przez cały czas trwania imprezy istniała również możliwość oddania
krwi w krwiobusie należącym do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu, lub odwiedzić wystawę aut zorganizowaną przez
Automobilklub Wielkopolski.
Wydarzenie objęte było patronatem Poznańskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
4.2.2.

Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych

Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych to czas, w którym organizacje
pozarządowe zapraszają mieszkańców Poznania do swoich siedzib, aby
zaprezentować, jak wygląda ich praca na co dzień. Podczas Tygodnia Organizacji
mają miejsce imprezy plenerowe, na których poznaniacy mają możliwość
spotkania członków organizacji, porozmawiania z nimi, zadania pytań.
W Tygodniu Organizacji Pozarządowych, który trwał od 24 września do
1 października br. udział wzięło 24 fundacje, stowarzyszenia, itp. Zaproponowane
wydarzenia i atrakcje były skierowane do każdej grupy wiekowej, a były to m.in.:
• Spotkanie wojewódzkie w ramach akcji Masz Głos 2016/17,
• Konsultacje neurologiczne
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•
•
•
•
•
•

Crowdfunding charytatywny - jak zdobywać pieniądze w Internecie,
Warsztaty Aktywny Senior,
Elementarny kurs pierwszej pomocy,
W labiryncie rynku pracy - konsultacje z doradcą zawodowym,
Warsztaty dla rodziców,
Szkolenia z pierwszej pomocy (zajęcia warsztatowe) oraz wiele innych.

4.2.3.

Konkurs Poznański Wolontariusz Roku 2016

Konkurs Poznański Wolontariusz Roku jest
przedsięwzięciem mającym na celu
promowanie
wolontariatu
oraz
wyróżnianie i nagradzanie osób oraz
organizacji szczególnie zaangażowanych
w działalność wolontaryjną na rzecz Poznania i jego mieszkańców. W 2016 roku
odbyła się siedemnasta edycja, w ramach której Kapituła Konkursu wybierała
wolontariuszy w pięciu kategoriach: młodzieżowej (do 19 lat), indywidualnej, 50+,
zespołowej oraz wolontariat pracowniczy.
Łącznie do konkursu zgłoszono 42 kandydatury, z których Kapituła Konkursu
postanowiła wyróżnić następujące:
w kategorii młodzieżowej tytuł Poznański Wolontariusz Roku 2016 otrzymała
Agnieszka Rabiza, uczennica II LO w Poznaniu.
w kategorii indywidualnej tytuł Poznański Wolontariusz Roku 2016 otrzymała
Pani Marzena Nowaczyk z Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami
Nowotworowymi.
w kategorii 50+ tytuł Poznański Wolontariusz Roku 2016 otrzymały Maria Witak
oraz Julita Gemza, które od 1992 roku tworzą Fundację Pomocy Dzieciom
z Chorobami Nowotworowymi.
w kategorii zespołowej tytuł Poznański Wolontariusz Roku 2016 otrzymała
Fundacja Pomocna Mama, która od 4 lat opiekuje się rodzinami, samotnymi
matkami i samotnymi ojcami.
w kategorii wolontariat pracowniczy tytuł Poznański Wolontariusz Roku 2016
otrzymali pracownicy MediaExpert Poznań Galeria Malta.
Podsumowaniem konkursu była uroczysta gala, która odbyła się 15 grudnia 2016 r.
w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola
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Marcinkowskiego w Poznaniu, którego Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski objął
Honorowy Patronat nad konkursem. Atrakcją gali był koncert zespołu Zakopower.
4.2.4.

Konkurs na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową
INICJATORY

Konkurs INICJATORY jest kolejnym
elementem systemu wspierania lokalnych,
oddolnych inicjatyw podejmowanych
przez
środowisko
organizacji
pozarządowych.
Ideą konkursu jest promowanie inicjatyw pozarządowych oraz wyróżnienie
najlepszych projektów realizowanych na rzecz Poznania i jego mieszkańców.
INICJATORY mają również na celu zachęcić do działania jeszcze większą liczbę
poznaniaków oraz zainspirować do tworzenia nowych inicjatyw.
W konkursie startować mogły zarówno organizacje pozarządowe, grupy
nieformalne jak i lokalne inicjatywy społeczne. Mogły to być inicjatywy zarówno
wieloletnie, jak i krótsze, nawet jednodniowe przedsięwzięcia. Jedynym kryterium
było to, aby realizacja danego projektu miała miejsce (częściowo lub w całości)
w 2015 roku. Kandydatów do konkursu zgłaszać mógł każdy w jednej z pięciu
kategorii.
Ilość zgłoszeń łącznie – 48 (Edukacja– 8, Kultura – 17, Sport – 6, Środowisko – 1,
Zdrowie – 16).
Ostatecznego wyboru zwycięskich inicjatyw dokonała Kapituła Konkursu po
indywidualnych rozmowach z osobami i organizacjami w pięciu kategoriach:
I. Kategoria Edukacja
Nazwa Inicjatywy: „Prowadzenie Ośrodka Rewilidacyjno– Wychowawczego im. bł.
Sancji Szymkowiak. Edukacja osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością”.
Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Równy Start.
II. Kategoria Kultura
Nazwa Inicjatywy: „Schron Kultury Europa”;
Realizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Rolna
i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przystań.
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III. Kategoria Sport
Nazwa Inicjatywy: „Trener Osiedlowy i Trener Senioralny – darmowe zajęcia
rekreacyjne dla mieszkańców Poznania”.
Realizator: Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu.
IV. Kategoria Środowisko
Nazwa Inicjatywy: „Kajakowa Masa Krytyczna”.
Realizator: Akademicki Klub Kajakowy Panta Rei.
V. Kategoria Zdrowie
Nazwa Inicjatywy: „Lśnienie”.
Realizator: Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych Riposta
Laureat Nagrody Mieszkańców:
Tytuł Inicjatywy: Ewakuacja i renowacja mostu zwodzonego z Fortu la.
Realizator: Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji „Kernwerk”.
Podsumowaniem konkursu była uroczysta gala, która odbyła się 15 czerwca 2016
roku o godz. 18:00 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. W trakcie gali laureaci
odebrali z rąk Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka - listy gratulacyjne
oraz statuetki Inicjator 2016 w każdej z kategorii. Atrakcją wieczoru był spektakl
teatralny „Mayday”.
4.2.5.

Akcja 1% dla Poznania

Akcja 1% to kampania zachęcająca
mieszkańców
Poznania
do
przekazywania
1%
podatku
dochodowego
na
poznańskie
organizacje pożytku publicznego
(OPP). Wspierając lokalne OPP,
poznaniacy wspomagają działania na
rzecz własnej okolicy czy samych
siebie, ponieważ organizacje pożytku publicznego swoją aktywnością obejmują
niemal każdą dziedzinę życia.
Kampania prowadzona w 2016 roku miała charakter informacyjny i odbywała się
pod hasłem „Jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego!”. Organizacji
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uprawnionych do otrzymywania 1% podatku było 193. W ramach akcji
przygotowano ulotkę dla mieszkańców Poznania z informacjami, w jaki sposób
przekazać 1% podatku. Ulotka była dostępna w Centrach Informacji Miejskiej.
Dodatkowo przygotowano również ulotkę dedykowaną seniorom, która była
dystrybuowana przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w tzw. „Tytce Seniora.”
Informacja o podmiotach uprawnionych do otrzymywania 1% podatku ukazywała
się na stronie Pozarządowy Poznań, była również udostępniana na profilu
Pozarządowy Poznań na portalu społecznościowym Facebook.
W 2015 r. uprawnionych do otrzymywania od podatników 1% na terenie Poznania
było 191 organizacji pożytku publicznego. Do 2016 r. 20 z nich utraciło swój status
OPP, jednak 22 innym organizacjom udało się go uzyskać, dlatego w 2016 r.
uprawnione do otrzymywania od podatników 1% na terenie Poznania były
193 organizacje pożytku publicznego.
W informowanie o możliwości wsparcia lokalnych organizacji pożytku publicznego
włączyło się Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
„Centrum Bukowska”, a także inne organizacje pozarządowe, które na swoich
stronach internetowych zamieszczały informacje o możliwości przekazywania 1%
podatku na lokalne organizacje pożytku publicznego.
Poznaniacy, rozliczając się w 2016 r. za rok 2015 przekazali łącznie 14,745,386.01
zł, z czego 3,335,165.02 zł (22,6%) trafiło do poznańskich organizacji pożytku
publicznego. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła zarówno łączna kwota
przekazana w ramach tego mechanizmu (z 13.544.846,41 zł), jak i kwota, która
trafiła do poznańskich OPP (z 3.192.801,65 zł).
Z możliwości przekazania swojego 1% skorzystało 185 032 mieszkańców Poznania.
4.3.

Elektroniczna platforma obsługi dotacji www.witkac.pl

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym od lat
oczekiwaniom
poznańskich
organizacji
pozarządowych Miasto Poznań wprowadziło w 2016
roku elektroniczny system obsługi dotacji Witkac.pl
(www.witkac.pl). Jest to platforma, która znacząco ułatwia współpracę w obszarze
udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych. Jest to
kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów
ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie
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i weryfikację sprawozdań. Dzięki niemu przedstawiciele samorządów i organizacji
pozarządowych mogą skierować więcej energii na realizację zadań dla
społeczności lokalnych, poświęcając niezbędne minimum czasu na formalności.
Urząd Miasta Poznania w 2016 roku przeprowadził szkolenia z obsługi platformy
dla siedemdziesięciorga pracowników Urzędu Miasta oraz przedstawicieli
organizacji pozarządowych. Łącznie odbyło się 38 godzin szkoleń dla 19 grup. Do
udziału w szkoleniu zgłosiły się 366 osób, przeszkolono 323 osoby działające
w organizacjach pozarządowych. Wszystkie zadania zlecane przez Miasto Poznań,
a których termin realizacji rozpoczął się po 1 stycznia 2017 roku są w pełni
obsługiwane
(zlecenie,
realizacja,
sprawozdanie)
poprzez
platformę
www.witkac.pl.
4.4. Szkolenia dla organizacji pozarządowych
Oprócz opisanych powyżej szkoleń związanych z wdrożeniem platformy
www.witkac.pl Miasto Poznań w 2016 roku zorganizowało szkolenia dla organizacji
pozarządowych z zakresu dotacji udzielanych im z budżetu Miasta Poznania.
Podczas szkoleń uczestnicy zapoznawali się z zasadami współpracy na linii Miasto
– organizacje pozarządowe opisanym w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz nabywali wiedzę z zakresu poprawnego
tworzenia ofert realizacji zadań publicznych, jak i sprawozdań z ich realizacji.
Łącznie w dwóch edycjach szkoleń wzięło udział 286 przedstawicieli poznańskich
organizacji pozarządowych.
4.5. Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest jednostką
koordynującą współpracę Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.
Znajduje się w strukturze Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. W 2016
roku odpowiadał się m.in. za:
• koordynowanie działań Urzędu Miasta w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
• przygotowanie
Rocznego
Programu
Współpracy
Miasta
Poznania
z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok,
• przygotowanie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania
z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017-2020,

43

• wdrożenie w Urzędzie Miasta Poznania elektronicznej platformy obsługi dotacji
www.witkac.pl,
• aktualizację i uproszczenie wewnętrznych procedur regulujących tryb i zasady
przyznawania dotacji na zadania zlecane organizacjom pozarządowym,
• zorganizowanie szkoleń z zakresu udzielania dotacji organizacjom
pozarządowym z budżetu Miasta Poznania
• prowadzenie rejestrów dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym
zarówno w trybie otwartych konkursów ofert, jak i w trybie pozakonkursowym,
• koordynację konsultacji z organizacjami pozarządowymi, w szczególności
poprzez udostępnianie organizacjom do zaopiniowania w formie elektronicznej
(strona www, mailing, informacje w newsletterze) projektów aktów prawa
miejscowego,
• przygotowanie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta
Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok i analizą efektów tej
współpracy,
• organizację i obsługę spotkań Poznańskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego,
• prowadzenie miejskiego wortalu dla organizacji pozarządowych oraz innych
elektronicznych narzędzi wzajemnego informowania,
• upowszechnianie informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania
organizacji pozarządowych,
• promowanie środowiska poznańskich organizacji pozarządowych, idei
wolontariatu oraz aktywności społecznej (akcja 1% dla Poznania, VI Poznański
Dzień i Tydzień Organizacji Pozarządowych, Inicjatory 2015, Poznański
Wolontariusz Roku 2016),
• prowadzenie i aktualizowanie bazy danych poznańskich organizacji
pozarządowych,
• wymianę dobrych praktyk dotyczących współpracy z organizacjami
pozarządowymi, m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w Unii Metropolii Polskich
oraz innych projektach mających na celu podniesienie poziomu współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi,
• nadzorem nad prowadzeniem Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu.
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Więcej informacji o oddziale: www.poznan.pl/organizacje, ngo@um.poznan.pl,
tel. 61 878 57 34, 61 878 58 52.
5.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Analiza realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania
z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok pokazuje kluczowe kwestie z punktu
widzenia ciągłej poprawy jakości współpracy Miasta Poznania z organizacjami
pozarządowymi. Dla większej przejrzystości wnioski i rekomendacje zostały
oddzielone i zostały poprzedzone wstępem będącym próbą oceny współpracy
Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.
5.1. Ocena współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi
w 2016 roku
Podobnie, jak w latach ubiegłych tak i w tym roku, zgodnie z założeniami Modelu
współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Sprawozdaniu
z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami
Pozarządowymi zawarte zostały rekomendacje dotyczące trzech płaszczyzn
współpracy. Określały one podstawowe obszary i zadania, na które należy położyć
szczególny nacisk przy realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania
z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Poniżej przedstawiona jest krótka
analiza efektów realizacji rekomendacji w 2016 roku:
Płaszczyzna 1 – Współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych.
Liczba organizacji zaangażowanych w tworzenie polityk publicznych nadal jest
stosunkowo niska (zwłaszcza w kontekście ogólnej liczby organizacji
funkcjonujących w Poznaniu). Podobnie rzecz się ma z aktami prawnymi
przedstawianymi do konsultacji organizacjom pozarządowym. Warto jednak
pamiętać, że organizacje pozarządowe często biorą udział w konsultacjach
z mieszkańcami, które odbywają się w innym trybie.
Wprowadzone w roku 2015 nowe zasady wyborów członków do Poznańskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego (w tym zwiększenie liczby przedstawicieli
organizacji pozarządowych w Radzie, wprowadzenie mechanizmu delegowania
przedstawicieli poszczególnych komisji dialogu obywatelskiego do prac w Radzie
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oraz powołanie zespołów roboczych) spowodowało zdynamizowanie prac rady
oraz wyraźny wzrost frekwencji na jej posiedzeniach.
Z drugiej strony wyraźnie widoczny jest spadek frekwencji na posiedzeniach
komisji dialogu obywatelskiego. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na to,
że część organizacji pozarządowych zrezygnowała w pracach KDO jednocześnie
formalnie pozostając ich członkami.
Istotnym elementem w zakresie tworzenia polityk publicznych było również
uchwalenie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami
Pozarządowymi na lata 2017-2020 wraz z zaplanowaną na koniec 2018 roku jego
ewalucją.
Płaszczyzna 2 – Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych.
Pojawiającym się od wielu lat problemem we współpracy Miasto – organizacje
pozarządowe jest niewielka liczba kandydatów ze środowiska pozarządowego do
prac w komisjach oceniających oferty realizacji zadań publicznych składanych
w ramach otwartych konkursów ofert. Wprowadzone w tym zakresie w 2015 roku
zmiany nie przyniosły oczekiwanej poprawy w tym temacie i wciąż są obszary
pożytku publicznego, gdzie trudno jest znaleźć osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami do zasiadania w komisjach konkursowych.
Stale i dynamicznie rośnie liczba zlecanych organizacjom zadań publicznych,
w coraz większej liczbie obszarów pożytku publicznego Miasto Poznań zleca
zadania organizacjom pozarządowym i co równie istotne, idą za tym coraz większe
środki finansowe oraz wkłady własne organizacji pozarządowych.
Uproszczone zostały procedury dotacyjne, co jest powiązane z oparciem całego
miejskiego systemu obsługi dotacji o nowoczesne rozwiązanie elektroniczne i
ograniczenie papierowego obiegu dokumentów.
Podjęto wytężone prace nad zwiększeniem liczby projektów partnerskich i/lub
realizowanych ze źródeł zewnętrznych, których wymierne efekty widoczne będą
już w 2017 roku.
Płaszczyzna 3 – Infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do społecznej
aktywności.
Jednym z większych sukcesów ostatnich lat jest uruchomienie platformy obsługi
dotacji www.witkac.pl, czy zrealizowanie postulatu, który od lat pod adresem
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Urzędu Miasta Poznania kierowały organizacje pozarządowe. Ponadto Miasto
Poznań w 2016 roku w sposób istotny wspierało poznańskie organizacje
pozarządowej organizując dla nich bezpłatne szkolenia w szeroko pojętym
obszarze dotacji.
Więcej jest też podejmowanych przez Miasto Poznań działań mających na celu
promowanie III sektora w Poznaniu (np. poprzez konkurs INICJATORY).
5.2. Wnioski wynikające z analizy realizacji Rocznego Programu Współpracy
na 2016 rok
Z punktu widzenia realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania
z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok oraz mając na celu efektywniejszą
współpracę w latach kolejnych należy zwrócić uwagę szczególnie na:
• niską liczbę dokumentów opiniowanych przez organizacje pozarządowe oraz
stosunkowo małą liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach,
• niewystarczający poziom informacji na temat organizacji funkcjonujących
w Poznaniu, które na co dzień nie współpracują z Urzędem Miasta,
• wzrost środków przeznaczanych przez Miasto Poznań na zadania zlecane
organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym,
• stały wzrost liczby składanych ofert i przyznawanych dotacji zarówno w trybie
„małych grantów”, jak w trybie otwartych konkursów,
• dynamicznie rosnącą liczbę podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu
Miasta,
• niski odsetek ofert odrzucanych ze względów formalnych (ok. 10%),
• rosnącą aktywność Rad Osiedli w zakresie zlecania zadań publicznych
organizacjom pozarządowym,
• wzrost wysokości kwot przekazanych w ramach mechanizmu 1% przez
poznańskich podatników na rzecz organizacji pożytku publicznego
zarejestrowanych w Poznaniu.
5.3. Rekomendacje na 2017 rok
Podobnie, jak wcześniejsze elementy, także rekomendacje zostały podzielone na
trzy płaszczyzny:
Płaszczyzna 1 – Współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych
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•

•

•
•

większe angażowanie organizacji pozarządowych w tworzenie polityk
publicznych, już na etapie tworzenia projektów aktów prawnych oraz poprzez
wprowadzanie nowych form konsultacji odpowiadających na potrzeby
organizacji pozarządowych,
zwiększenie liczby projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji
organizacjom pozarządowym Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego, oraz komisjom dialogu obywatelskiego,
kontynuowanie i rozwijanie polityki informacyjnej skierowanej do organizacji
pozarządowych,
usprawnienie funkcjonowania komisji dialogu obywatelskiego.

Płaszczyzna 2 – Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych
•
•

zwiększenie liczby zadań zlecanych w formie regrantingu (ogłoszenie
otwartego konkursu ofert na prowadzenie centrów inicjatyw lokalnych),
zawiązywanie partnerstw i wdrażanie projektów finansowanych ze źródeł
zewnętrznych.

Płaszczyzna 3 – Infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do społecznej
aktywności
•
•
•

•

•

•

dalsze upraszczanie procedur związanych z przyznawaniem dotacji w oparciu
o elektroniczną platformę obsługi dotacji www.witkac.pl,
przeprowadzenie diagnozy stanu III sektora w Poznaniu wraz z oceną jakości
współpracy Miasto – organizacje pozarządowe,
zwiększanie zaangażowania poznańskich firm w działania na rzecz organizacji
pozarządowych i wolontariatu poprzez zainicjowanie prac nad stworzeniem
platformy współpracy międzysektorowej,
prowadzenie działań promujących poznańskie organizacje pozarządowe (m.
in. akcja 1% dla Poznania, konkurs Poznański Wolontariusz Roku, Dzień
i Tydzień Organizacji Pozarządowych, Konkurs Na Najlepszą Poznańską
Inicjatywę Pozarządową INICJATORY).
rozwój wolontariatu w Poznaniu (m. in. poprzez stworzenie Miejskiego
Modelu Wolontariatu, uruchomienie portalu pośrednictwa wolontariatu,
zorganizowanie kampanii społecznej promującej wolontariat),
stworzenie Miejskiego Modelu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
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Opracowanie:
Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP
61 878 57 34,
ngo@um.poznan.pl
www.poznan.pl/organizacje
facebook.com/Pozarządowy.Poznan

Wersja elektroniczna sprawozdania wraz z załącznikiem do pobrania ze strony
www.poznan.pl/organizacje, zakładka Sprawozdania/Sprawozdanie z realizacji
Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi
na 2016 rok.
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Miasto Poznań
ul. 3 Maja 46
tel. 61 878 57 34
ngo@um.poznan.pl
www.poznan.pl/organizacje

