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Wprowadzenie 

 

Podstawowym celem niniejszego Raportu jest przedstawienie organizacji, przebiegu 

realizacji PLANU  DZIAŁANIA przy wdrażaniu standardów współpracy  

w PŁASZCZYŹNIE 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej 

aktywności, w OBSZARZE 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji 

pozarządowych, w DZIAŁANIU: Aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych, 

utworzenie mapy aktywności społecznej w powiecie oleckim.  

Proces wdrażania standardów prowadzony był w okresie od grudnia 2013 r. do 

grudnia 2014 roku. 

Niniejszy raport ma pełnić funkcję informacyjno – edukacyjną, w efekcie wpłynąć na 

podniesienie jakości i efektywności mechanizmów lokalnej współpracy administracji 

publicznej i organizacji pozarządowych. 

 

Przedmiot działania  

 

Przedmiotem działania było wdrożenie standardów współpracy międzysektorowej  

w zakresie prowadzenia bazy danych  organizacji pozarządowych oraz utworzenia mapy 

aktywności społecznej w powiecie oleckim. 
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Ustalono następujące standardy minimalne prowadzenia bazy danych. 

 

Lp. Kryteria Standardy 

I Kryteria i standardy struktury (zasoby rzeczowe, osobowe) 

1 Administrator bazy Starostwo powiatowe  

2 Miejsce publikowania bazy Strona internetowa powiatu 

3 Osoba odpowiedzialna z aktualizację danych Pełnomocnik ds. ngo 

II Kryteria i standardy procesu 

1 Zakres gromadzonych danych  

Dane pobrane z KRS oraz 

udostępnione przez ngo, w tym: 

nazwa organizacji;  data 

zarejestrowania; adres strony 

internetowej; adres siedziby 

(miejscowość); dane kontaktowe 

(tel./ fax, e-mail) 

2 Aktualizacja danych 

Na bieżąco, w miarę uzyskiwania 

informacji, nie rzadziej niż raz  

w roku przy opracowywaniu 

sprawozdania z realizacji programu 

współpracy 

3 Stosowanie zasad współpracy 

Suwerenności, partnerstwa, 

pomocniczości, efektywności, 

jawności, uczciwej konkurencji 

III Kryteria i standardy wyniku 

1 Dostępność informacji o lokalnych ngo 
Informacje o lokalnych ngo są 

ogólnodostępne 

Tabela 1. Standardy minimalne w procesie opracowania i aktualizowania bazy danych 

prowadzonej przez powiat olecki 

 

 Ustalone standardy minimalne mają charakter pozanormatywny, lokalny, są 

rekomendowane do stosowania jako zapewnienie sprawności w procesie komunikacji 

pomiędzy jednostką samorządową a organizacjami pozarządowymi. 
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I. Kryteria i standardy struktury (zasoby rzeczowe, osobowe)  

Standard 1. Administratorem bazy jest Starostwo powiatowe w Olecku 

Standard 2. Miejscem publikowania bazy jest strona internetowa powiatu oleckiego 

Standard 3. Osoba odpowiedzialną z aktualizację danych jest Pełnomocnik ds. ngo 

 

 Starostwo powiatowe w Olecku prowadzi stronę powiatu oleckiego 

http://www.powiat.olecko.pl . Na stronie jest wyodrębniona zakładka dedykowana 

organizacjom pozarządowym ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. Baza danych organizacji 

pozarządowych jest opublikowana na stronie http://www.powiat.olecko.pl/strona-68-

wykaz_organizacji.html. Moderatorem zakładki jest Pełnomocnik ds. ngo. 

  

II. Kryteria i standardy procesu 

Standard 1. Zakres gromadzonych danych obejmuje dane pobrane z KRS oraz udostępnione 

przez ngo, w tym: nazwa organizacji;  data zarejestrowania; adres strony internetowej; adres 

siedziby (miejscowość); dane kontaktowe (tel./ fax, e-mail).  

Baza danych opracowana jest w podziale na formę prawna organizacji oraz ze względu na 

siedzibę organizacji. W bazie znajdują się dane udostępnione przez organizację lub pobrane  

z właściwych rejestrów.   

 

Standard 2. Aktualizacja danych odbywa się na bieżąco, w miarę uzyskiwania informacji, nie 

rzadziej niż raz w roku przy opracowywaniu sprawozdania z realizacji programu współpracy. 

Przy opracowywaniu sprawozdania dokonano aktualizacji bazy danych. 

 

Standard 3. Stosowanie zasad współpracy: Suwerenności, partnerstwa, pomocniczości, 

efektywności, jawności, uczciwej konkurencji. 

Zasada suwerenności - informacje przekazywane mieszczą się w granicach obowiązującego 

prawa, tzn. obowiązkowe jest udostępnianie informacji publicznej, natomiast pozostałe 

informacje przekazywane są przez organizacje pozarządowe dobrowolnie. Żaden z partnerów 

nie był zmuszony do ujawniania informacji podlegających ochronie. 

Zasada partnerstwa – następowała wzajemna wymiana posiadanych informacji przydatnych 

do realizacji polityk publicznych. Partnerzy wspierali się w kolportowaniu tych informacji.  

Zasada pomocniczości - samorząd i organizacje dysponujące odpowiednim potencjałem 

wspierali oddolne ruchy, inicjatywy i małe organizacje w dostępie do informacji. 

Zasada efektywności - system wymiany informacji zapewnił jak największą ilość 

adekwatnej i przystępnej informacji dostarczanej w sposób skuteczny do jak najliczniejszej 

grupy odbiorców za pomocą najtańszych metod dystrybucji.  

Zasada uczciwej konkurencji - dostęp do informacji jest równy dla wszystkich podmiotów 

niezależnie od ich statusu czy potencjału. System wymiany informacji obejmował wiele 

zróżnicowanych kanałów dystrybucji. 

Zasada jawności - wszystkie istotne informacje przydatne do realizacji polityk publicznych 

są dostępne zainteresowanym. 

http://www.powiat.olecko.pl/
http://www.powiat.olecko.pl/strona-68-wykaz_organizacji.html
http://www.powiat.olecko.pl/strona-68-wykaz_organizacji.html
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III. Kryteria i standardy wyniku 

 

Standard 1. Dostępność informacji o lokalnych ngo - informacje o lokalnych ngo są 

ogólnodostępne. 

 

Publikowanie danych o organizacjach pozarządowych na ogólnodostępnym portalu 

internetowym udostępnia te dane dla wszystkich osób zainteresowanych tymi organizacjami  

i lokalną działalnością społeczną. 

 

Podsumowanie 

Określone  standardy współpracy w PŁASZCZYŹNIE 3: Infrastruktura współpracy, 

tworzenie warunków do społecznej aktywności, w OBSZARZE 1: System wspierania 

inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych, w DZIAŁANIU: Aktualizacja bazy 

danych organizacji pozarządowych, utworzenie mapy aktywności społecznej w powiecie 

oleckim zostały wdrożone. 


