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WYKAZ SKRÓTÓW
BIP — Aktywna polityka społeczna
BIP — Biuletyn Informacji Publicznej
CWOP — Centrum wsparcia organizacji pozarządowych
EFS — Europejski Fundusz Społeczny
FGI — (z ang. focus group interview) zogniskowany wywiad grupowy
KNS — Katolicka nauka społeczna
LCAO — Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
LCS — Lubelskie Centrum Sportu
LFOON — Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
LPPS — Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne
MKiDN — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MOPR — Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MPiPS — Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
MUP — Miejski Urząd Pracy
NGO — Organizacja pozarządowa (skrót od ang. non-governmental organization)
NSZZ „Solidarność” — Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
OPP — Organizacja pożytku publicznego
PAPI — (z ang. paper and pencil interview) wywiad bezpośredni realizowany przy użyciu
papierowej ankiety
PFRON — Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PO FIO — Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
PO KL — Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PR — Public relations (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem)
RDPP(L) — Rada Działalności Pożytku Publicznego (Miasta Lublin)
REGON — Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
UDPPiW — Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
UM (Lublin) — Urząd Miasta (Lublin)
WKDS — Wojewódzka komisja dialogu społecznego
(ZS) FLOP — (Związek Stowarzyszeń) Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ZUS — Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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WPROWADZENIE
W epoce globalizacji, która podważyła tożsamość państw narodowych, duże miasta
stanęły przed niespotykanymi wcześniej wyzwaniami. Robert Pyka stwierdza, że „Choć […]
można by powiedzieć, że dzisiejsze miasto funkcjonuje źle, to jednak de facto funkcjonuje,
a zadaniem badacza winno być odtworzenie i zrozumienie przebiegu nowych procesów
decyzyjnych, agregacji rozmaitych wpływów i nacisków, procesów integracji i koordynacji,
które towarzyszą stwierdzonemu wzrostowi fragmentaryzacji i heterogeniczności, a które
łącznie tworzą dzisiejszą politykę miejską”1. Duże miasta poszukują swojej tożsamości,
w procesie tym konfrontowane są z szeregiem kryzysów. Najistotniejszymi są trwające od
pewnego czasu kryzysy finansowe, w tym również kryzys finansów publicznych. Nawet duże
metropolie mają ograniczony wpływ na bezpośrednie rozwiązanie tych kryzysów. Jednakże
istotniejszymi kryzysami dla funkcjonowania aglomeracji miejskich są te, które związane są
z posiadanym kapitałem społecznym. Należą do nich kryzysy zaufania, autonomii, inicjatywy
i posiadanych kompetencji. Prawidłowo rozwiązane decydują o pogłębieniu bliskości między
mieszkańcami, wzroście solidarności społecznej, twórczym uczestnictwie obywateli i ich
organizacji społecznych w kształtowaniu wspólnoty lokalnej. Rezultatem zaś ostatecznym jest
wzrost integracji społecznej. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają organizacje społeczne
i relacje jakie władze samorządowe kształtują z tymi podmiotami.
Współpraca administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi była i jest
wyzwaniem przed jakim stają liderzy procesów przemian zachodzących w Polsce po 1989
roku. Niezależnie od ustroju jaki panuje w konkretnym państwie współpraca, lepsza lub
gorsza, istnieje i jest konieczna. Skrajnym dowodem jest np. rola organizacji katolickich
działających na komunistycznej Kubie, które były moderatorem porozumienia między Kubą
a USA. W najbardziej rozwiniętych państwach świata możemy mówić o konkretnych
modelach współpracy. Najważniejsze z nich to: amerykański (zob. L. M. Salamon2), brytyjski
(zob. N. Deakin3), niemiecki (zob. A. Zimmer4, H. K. Anheier), czy szwedzki (V. Pestoff5).
Te najlepsze podlegają stałemu procesowi ulepszeń, ale i czasem bolesnych zmian
ograniczających tą współpracę. W tzw. nowoczesnych państwach opiekuńczych mamy do
czynienia z jednej strony z niezależnością, korporacyjnym charakterem funkcjonowania tych
organizacji oraz partnerstwem w relacjach między państwem i trzecim sektorem. Z drugiej

1

R. Pyka, Lokalne „governance” jako przejaw dehierarchizacji procesów decyzyjnych oraz nowa forma dialogu
społecznego, XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 13-15 września 2007, Grupa tematyczna nr 10:
Społeczeństwo obywatelskie. Ile idei ile praktyki? (http://obserwatorium-metropolii.org/Robert_Pyka_
Gouvernance_SRiL.pdf, [s. 9].
2

Zob. L. M. Salamon, Sektor non profit na rozstajach. Przypadek Stanów Zjednoczonych, w: Trzeci sektor dla
zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe. Wybór tekstów, Stowarzyszenie
Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 57-72.
3

Zob. N. Deakin, Przeciw umysłowej ciasnocie: Brytyjski sektor pozarządowy w nowym millenium, w: Trzeci
sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe. Wybór tekstów, Stowarzyszenie
Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 73-87.
4

Zob. A. Zimmer, Korporacjonizm na nowo. Uwarunkowania historyczne a niemiecki sektor organizacji
pozarządowych, w: Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe. Wybór
tekstów, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 89-101.
5

Zob. V. Pestoff, Rozwój i przyszłość ekonomii społecznej w Szwecji, w: Trzeci sektor dla zaawansowanych.
Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe. Wybór tekstów, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008,
s. 103-120.

7

Wprowadzenie

strony pojawia się problem instrumentalizacji organizacji społecznych (zob. J. Lewis6)
i wyłaniających się organizacji hybrydowych, które stają się elementem mieszanego systemu
opieki społecznej w zmieniającym się ładzie organizacyjnym w zakresie świadczenia usług
społecznych. Ten ostatni trend, choć określany jest jako tzw. strategia przetrwania
(zob. A. Evers7), skutkuje żywiołowym rozwojem podmiotów tzw. nowej ekonomii
społecznej8, które w większości przypadków należałoby określać podmiotami ekonomii
socjalnej. Niestety w krajach tzw. transformacji ustrojowej, w których trzeba było
odbudowywać, czy wręcz tworzyć na nowo podstawową tkankę życia społecznego, w tym
również organizacje społeczne, współpraca między państwami i organizacjami społecznymi
nadal pozostawia wiele do życzenia. Świadczą o tym:


mała i, w wielu parametrach, zmniejszająca się aktywność społeczna Polaków9;



emigracja z Polski głównie młodych ludzi, którzy w swoich społecznościach
lokalnych nie dostrzegają możliwości zaangażowania się w życie rodzinne, pracę
i szersze społeczeństwo (skala zjawiska jest tak duża, że za jego wywołanie nie można
obarczać wyłącznie władze samorządowe);



relatywnie mały zakres usług publicznych realizowanych przez organizacje społeczne.
Niewielki jest także zakres wsparcia inicjatyw społecznych przez administrację
samorządową.

Wyzwaniem w zakresie współpracy międzysektorowej na obszarach wiejskich są
fundusze sołeckie, a w miastach tzw. budżety partycypacyjne (błędnie i myląco określane
czasem jako obywatelskie). Z jednej strony stworzono te narzędzia finansowe, by zwiększyć
możliwości działania obywateli na najniższych poziomach samorządowych, z drugiej jednak
strony uruchomienie tego typu budżetów wymaga dla ich wydatkowania uczestnictwa
obywateli w procesie dokonywania wyboru działań możliwych i potrzebnych dla
społeczności. Niekiedy jest to niestety forma ukrywania przez samorządy podwójnego
finansowania, czasem forma obarczania obywateli odpowiedzialnością za trudne decyzje
administracyjne związane z wyborem inwestycji. Oba te kierunki są niedopuszczalne. Czym
innym jest bowiem konsultacja społeczna trudnych kwestii, a czym innym decyzja
administracyjna, która nie zwalnia z dalszej odpowiedzialności za dokonywane wybory
i decyzje. Budżet partycypacyjny powinien obejmować finansowanie takich działań,
w których obywatele mają możliwość pełnej partycypacji od początku do końca. Wybór
konkretnego działania (obejmującego także w niektórych przypadkach konieczne inwestycje)
jest równoznaczny z utworzeniem partnerstwa między obywatelami i konkretnymi agendami
miasta w celu zaplanowania działań, ich realizacji oraz pełnego monitorowania i ewaluacji
uzyskanych rezultatów. Tylko takie zaangażowanie mieszkańców w proces wykonania
zaplanowanego działania wypełnia minimalne wymogi budżetu partycypacyjnego. Dla pełnej
realizacji wymaga to przynajmniej dostatecznej aktywności obywatelskiej, bazującej na

6

Zob. J. Lewis, Państwo i trzeci sektor w nowoczesnych państwach opiekuńczych: niezależność,
instrumentalizacja, partnerstwo, w: Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje
pozarządowe. Wybór tekstów, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 13-30.
7

Zob. A. Evers, Mieszane systemy opieki społecznej i organizacje hybrydowe, w: Trzeci sektor dla
zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe – Wybór tekstów, Stowarzyszenie
Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 187-198.
8

Tzw. starą ekonomię społeczną tworzą przede wszystkim tradycyjne formy spółdzielcze.

9

Zob. m.in. Diagnoza Społeczna – Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada
Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013 (www.diagnoza.com).
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spontaniczności, oddolnym charakterze inicjatyw, wykorzystania naturalnych więzi i relacji
społecznych.
Niestety w tym samym czasie, gdy inicjowane są budżety partycypacyjne mamy do
czynienia z coraz głębszym formalizowaniem procedur, które towarzyszą współpracy
administracji publicznej z organizacjami społecznymi. Biurokratyzowane jest zarówno
otoczenie organizacji pozarządowych, jak i wewnętrzne funkcjonowanie organizacji. To
ostatnie zresztą jest najczęściej konsekwencją biurokracji i rozrostu procedur10. Znajduje to
wyraz między innymi w różnego rodzaju standardach, modelach, zasadach formalnych,
procedurach, sprawozdaniach, mechanizmach kontroli, audytu. Rodzi się jednak pytanie
komu to służy? Czy w wyniku wprowadzania w życie tego systemu biurokratycznych
procedur przestrzeń współpracy jest szersza, bardziej przyjazna, czy też paradoksalnie zawęża
się, a możliwości współpracy i podejmowania działań stają się coraz trudniejsze? Jak wygląda
aktywność obywatelska w tym obszarze współpracy? W 32 numerze kwartalnika „Trzeci
Sektor”, z tematem przewodnim „Społeczeństwo obywatelskie: 25 lat później”, w komentarzu
odredakcyjnym zostały przywołane dwa kluczowe postulaty strony solidarnościowospołecznej, sformułowane w rozmowach okrągłego stołu: przywrócenie praw NSZZ
„Solidarność” i zagwarantowanie prawa do zakładania niezależnych stowarzyszeń. Niestety
z perspektywy 25 lat należy stwierdzić, że podjęty kierunek przemian politycznych
i gospodarczo-finansowych w Polsce spowodował, że zagwarantowanie tych dwu praw
(niezależnej działalności związkowej i obywatelskiej) nie przyniosło spodziewanej skali
odbudowy kapitału społecznego. Europa, która po roku 1989 deklarowała potrzebę importu
polskiej „Solidarności”, okazała się eksporterem liberalizmu ekonomicznego
i ideologicznego. Efektem jest jeden z najniższych wskaźników uzwiązkowienia w Europie
(26 miejsce na 29 sklasyfikowanych państw, z wynikiem 12% – dwukrotnie niższym niż
średnia dla UE)11. Jednak nie sam wynik jest tutaj najistotniejszy, gdyż dużo poważniejszym
problemem jest brak wpływu ruchu „Solidarność” (już nie tylko NSZZ „Solidarność”)12 na
przemiany społeczno-gospodarcze, czego dobitnym dowodem jest zawieszenie uczestnictwa
związków zawodowych w tzw. dialogu społecznym. Jak jest po 25 latach z wykorzystaniem
prawa do zakładania niezależnych stowarzyszeń? Czy kondycja organizacji społecznych jest
dobra i czy wreszcie współpraca tych organizacji z dwoma pozostałymi sektorami układa się
poprawnie i służy rozwojowi kraju? Wydaje się, że są to pytania w dużej mierze retoryczne.
Rzeczywistość pokazuje jednak, że mamy wiele do zrobienia w tym zakresie.
Jakie są uwarunkowania zewnętrzne tych procesów? Z jednej strony wielkie
aglomeracje dotknięte są przez procesy dezintegracyjne spowodowane niepowodzeniem
polityki państwa opiekuńczego (welfare state). Z drugiej strony stają się „relatywnie”
autonomicznymi podmiotami gry globalnej, która sprawia, że w ich obszarze dokonują się
próby kształtowania tzw. polityki społeczności opiekuńczej (welfare society), która pod
wpływem liberalnego podejścia przybiera ostatecznie kształt opiekuńczości eklektycznej
(welfare mix). W procesie kształtowania nowego ładu społecznego dochodzi do zacierania
granic między państwem, społeczeństwem obywatelskim, samorządem i rynkiem. Dla dialogu
społecznego poszukuje się także nowych form, mówi się np. o deliberacji. Natomiast
10

A. Juros, Wpływ polityki formalizowania otoczenia organizacji pozarządowych na kondycję społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce, w: Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, red. M. Rymsza,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 63-75.
11

M. Kowalówka, Polskie związki zawodowe w kontekście europejskim, http://rynekpracy.pl/artykul.php/
wpis.716 (dostęp: 29.06.2014).
12

To nie związek zawodowy sformułował 21 postulatów i to nie on podpisał porozumienia gdańskie. Warto
o tym pamiętać podchodząc krytycznie do samego terminu „Solidarność”.
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w procesach kształtowania rzeczywistości instytucjonalnej mamy do czynienia
z hybrydyzacją, odzwierciedlającą zacieranie granic między sektorami. W innych kategoriach
opisu mówi się o konieczności prowadzenia polityki tzw. local governance. Governance to
międzysektorowe zarządzanie sferami publicznymi poprzez ukształtowane wzory relacji i ról
na poziomie lokalnym, których najbardziej rozwiniętą formę stanowi partnerstwo, współpraca
partnerów publicznych i prywatnych od fazy decyzyjnej, przez etap realizacji, do
monitorowania i ewaluacji13. Szczególną rolę w tym nowym procesie odgrywają właśnie
organizacje społeczne. Governance oznacza zwiększone uczestnictwo obywatelskie, większą
liczbę aktorów lokalnej sceny. Stwarza to konieczność konsultowania, negocjowania,
uzgadniania i poszukiwania przestrzeni do debaty publicznej, nowych procedur działań
zbiorowych. Z jednej strony wymaga to, jak stwierdza Pyka, zdolności „do integrowania
i nadawania kształtu lokalnym interesom grup społecznych i organizacji, z drugiej
reprezentowania ich na zewnątrz, rozwoju strategii […]”14. Zdaniem tego autora „klasyczne
teorie socjologiczne wyjaśniające rzeczywistość społeczną z uwzględnieniem ograniczonej
liczby czynników sprawczych, stają się coraz mniej owocne pod względem naukowego
poznania”15. Istotne jest uważne analizowanie rzeczywistości społecznej, głęboki wgląd,
wsłuchiwanie się. Dopiero na tej bazie możliwe jest formułowanie nowych programów.
W poszukiwaniu nowej syntezy jedną z propozycji jest model aktywnej polityki
społecznej (APS)16. Jednak i tego typu działania nie są w pełni skuteczne. Marek Rymsza
wskazuje na trzy zasadnicze przyczyny niepowodzenia APS w Polsce17: 1) Dwutorowość
polityki społecznej (niska zdolność decydentów publicznych do integrowania programów
unijnych z programami finansowymi z budżetu państwa); 2) Brak integracji działań różnych
służb społecznych; 3) Niedocenianie kapitału społecznego. Kwestii, które mogą i powinny
być przedmiotem dialogu społecznego i obywatelskiego jest wiele, ale czy dialog ten
prawidłowo się rozwija?
Niniejszy raport przedstawia wyniki badań, które zostały przeprowadzone w 2014
roku przez Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
wspólnie ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
i Urzędem Miasta Lublin w ramach „Lubelskiego Obserwatorium Partycypacji Społecznej”.
Badania były częścią projektu „Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju systemu
konsultacji
społecznych
Gminy
Lublin
z
organizacjami
pozarządowymi”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem badania była ocena rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy
Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz wskazanie możliwości wzmocnienia
uczestnictwa mieszkańców Lublina, reprezentowanych przez lokalnie działające organizacje
społeczne, w konsultacjach społecznych.

13

Społeczność lokalna w działaniu. Kapitał społeczny. Potencjał społeczny. Lokalne „governance”,
red. K. Hernik, T. Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, s. 8.
14

R. Pyka, Lokalne „governance” jako przejaw dehierarchizacji procesów decyzyjnych oraz nowa forma
dialogu społecznego, s. 13.
15

Tamże.

16

M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: W stronę aktywnej polityki społecznej,
red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 29.
17

Zob. M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w Polsce. Szanse i ograniczenia upowszechniania koncepcji,
w: Polityka aktywizacji w Polsce, red. A. Karwacki, H. Kaszyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 59-62.
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Konsultacje społeczne są jednym z elementów dialogu obywatelskiego. W znaczeniu
szerokim dialog obywatelski oznacza debatę obejmującą wszelkie zagadnienia związane
z miejscem grup obywateli w państwie i społeczeństwie, prowadzoną niekoniecznie
z bezpośrednim uczestnictwem władz publicznych (w jakimś stopniu jest to forma
autonomicznego dialogu obywatelskiego). Gdyby zapewniono odpowiednią autonomię,
możliwość inicjowania oraz odpowiednią przestrzeń i środki do działania dla organizacji
społecznych, to wówczas większość kwestii w przestrzeni publicznej podejmowałyby
organizacje społeczne, zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości. Nie potrzebna byłaby
ingerencja władz. W wąskim rozumieniu dialog obywatelski oznacza różne formy
wzajemnego komunikowania się między władzą publiczną a organizacjami trzeciego sektora.
Dialog rozumiany jest wówczas jako udział zorganizowanych grup obywateli w procesie
podejmowania przez władze decyzji publicznych18. W przeprowadzonych badaniach
odwołano się do stosunkowo szeroko akceptowanego modelu dialogu obywatelskiego
autorstwa David’a Wilcox’a, który wyróżnia co najmniej pięć poziomów angażowania
obywateli w proces zwiększania partycypacji publicznej19:
1) informowanie obywateli/ organizacji – jest to poziom podstawowy, który polega na
przekazywaniu obywatelom/ organizacjom informacji o planach administracji
publicznej i decyzjach przez nią podejmowanych. Przykładowymi technikami
informacji są: wydawnictwa, sprawozdania, raporty, szkolenia, warsztaty, konferencje,
wystawy, komunikacja elektroniczna;
2) konsultacje są formą dialogu polegającą na zaprezentowaniu obywatelom i ich
przedstawicielom jednej lub kilka opcji, a przedstawiane przez nich uwagi, stanowiska
i propozycje są uwzględniane, bądź nie, podczas podejmowania ostatecznej decyzji.
Należy zaznaczyć, że konsultacje nie są negocjacjami, których efektem bywa wspólnie
uzgodniona decyzja. Przykładowymi technikami konsultacyjnymi są: skargi i wnioski,
wysłuchanie opinii publicznej, spotkania publiczne, grupy fokusowe, panele
obywatelskie, prośby o propozycje, konsultacje pisemne.
3) współdecydowanie – na tym poziomie władze publiczne współpracują z obywatelami
i reprezentującymi ich organizacjami w celu identyfikacji ich potrzeb. Ostateczna
decyzja, co do sposobów realizacji tych potrzeb podejmowana jest wspólnie
z partnerami
społecznymi,
najczęściej
drogą
negocjacji.
Technikami
współdecydowania są np.: sądy obywatelskie, warsztaty obywatelskie, konferencje
uzgodnieniowe, rady opiniodawczo-doradcze;
4) współrealizacja polega na wspólnej identyfikacji potrzeb, a następnie na ich
partnerskim realizowaniu w oparciu o wcześniej uzgodniony program/projekt działań
(przykładem może być realizacja partnerskich projektów/działań);
5) delegowanie/ przekazywanie zadań publicznych i wspieranie niezależnych inicjatyw
społecznych jest najbardziej zaawansowaną formą dialogu obywatelskiego, która
najpełniej realizuje zasadę pomocniczości. Władze lokalne wycofują się
z diagnozowania potrzeb społecznych, definiowania i wdrażania rozwiązań,
pozostawiając to zadanie zorganizowanym wspólnotom lokalnym czy organizacjom,
wspierając je np. poprzez system dotacji.

18

Por. T. Schimanek, Dialog obywatelski. Polska 2007. Ocena wybranych instytucji dających obywatelom
możliwość wpływania na podejmowanie decyzji publicznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 8.
19

Por. tamże, s. 12; W. Misztal, Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 152, 155-162.
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Należy podkreślić, że realizacja dialogu obywatelskiego na kolejnych wyższych
poziomach wymaga dobrej jego realizacji na poziomach niższych. Przykładowo nie da się
w prawidłowy sposób przeprowadzić konsultacji społecznych bez dobrze zorganizowanej
i aktywnej „polityki informacyjnej”. Potwierdzają to wyniki badań, które zostaną
przedstawione w dalszej części raportu. Wynika z nich m.in., że to właśnie słaby przekaz
„informacyjny” (np. o konsultacjach – informacja o tym procesie ogranicza się zwykle do
zamieszczenia komunikatu na stronie internetowej Ratusza, czy na tablicy ogłoszeń) jest
najsłabszym ogniwem konsultacji społecznych.
Pomimo ustawowego zagwarantowania obywatelom możliwości dostępu do
informacji publicznej, a także obowiązku konsultowania przez władze szeregu kwestii
społecznych i gospodarczych, zarówno proces praktycznej realizacji tych gwarancji przez
władze, jak również poziom korzystania z informacji i uczestnictwa obywateli
w konsultacjach jest niesatysfakcjonujący. Nie jest to odosobnione zjawisko, ograniczone
tylko do Lublina. Przystępując do badań wyszliśmy z założenia, że organizacje społeczne,
niezależnie od różnorodności swoich działań realizowanych poprzez swoich członków, mają
lokalne zakorzenienie. Znaczna część ich działań dokonuje się lokalnie i dla społeczności
lokalnej. W tej sytuacji władze lokalne są ważnym partnerem dla organizacji społecznych.
Właściwe ich funkcjonowanie wpływa na możliwości działania organizacji oraz ich
skuteczność.
Główny problem badań sprowadza się do podjęcia próby odpowiedzi na pytanie
o możliwości wzmocnienia dialogu obywatelskiego w Lublinie. Badania obejmowały szeroką
analizę danych uzyskanych z trzech źródeł:


dokumentów źródłowych, m.in. sprawozdań ze współpracy UM Lublin
z organizacjami pozarządowymi, czy sprawozdań UM Lublin z konsultacji
społecznych, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych;



wyników ankietyzacji aktywnie działających w Lublinie organizacji społecznych,
współpracujących z Urzędem Miasta Lublin. Autorzy projektu zakładali, że będzie to
co najmniej 10% organizacji (n=12720);



informacji uzyskanych w trakcie trzech badań fokusowych z przedstawicielami
organizacji społecznych i UM Lublin.

Raport składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym omówiono metodologiczne
podstawy badań: cel, pytania badawcze oraz zastosowane metody wykorzystane w realizacji
badań i w analizie uzyskanych wyników. Ponadto przedstawiono przebieg procesu
badawczego, dobór próby i charakterystykę narzędzi badawczych. Rozdział drugi poświęcono
charakterystyce organizacji, tj. kiedy te podmioty rozpoczęły swoją działalność, czy mają
status organizacji pożytku publicznego (OPP), a także jaka jest ich forma prawna i wiodący
profil działalności. Kolejny rozdział jest przedłużeniem drugiego. Dotyczy charakterystyki
respondentów, przedstawicieli organizacji, które wzięły udział w badaniu kwestionariuszem
wywiadu. Zaprezentowano w nim liczbę respondentów biorących udział w badaniu, jaką
wiodącą funkcję pełnią w organizacji i jak długo są z nią związani. W rozdziale czwartym
omówiono sposoby i częstotliwość kontaktowania się organizacji z UM Lublin, formy
i zakres współpracy międzysektorowej w Lublinie, jak ta współpraca zmieniała się w ciągu
20

Badania przeprowadzone w 2013 roku w ramach projektu „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele”
wykazały, że w Lublinie jest ok. 1279 fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji oddzielnie niewymienionych,
przy czym tych aktywnie działających jest ok. 550 – zob. A. Juros, A. Biały, Świat lubelskich organizacji
społecznych: od uczestnictwa społecznego do pracy. Mapa aktywności obywatelskiej. Raport z badań, Związek
Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lublin 2013, s. 8, 73, 80.
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4 lat i jak jest oceniana obecnie. Rozdział zamyka analiza oceny dialogu UM Lublin z szeroko
rozumianym społeczeństwem obywatelskim. W następnym rozdziale akcent położony został
na analizie uczestnictwa organizacji w konsultacjach społecznych np. strategii, programów,
uchwał itp. Przybliżono w nim zagadnienia dotyczące preferowanych przez respondentów
sposobów udziału organizacji w konsultacjach społecznych, jak według nich powinny one
przebiegać, jak są oceniane przez liderów organizacji społecznych, a także czy postulaty
i sugestie zgłaszane przez organizacje są uwzględniane przez urzędników. W rozdziale
szóstym przeanalizowano, w aspekcie dialogu, aktywność Rady Działalności Pożytku
Publicznego Miasta Lublin w okresie 2012-2014 (I-sza kadencja). W ostatnim rozdziale
przedstawiono propozycje działań, które – według respondentów – powinny podjąć władze
samorządowe, aby poprawić jakość dialogu z organizacjami pozarządowymi. Analizę
wyników badań zwieńczają rekomendacje oraz streszczenie, w którym w punktach
przedstawiono najważniejsze wyniki badań.
W drugiej części raportu znajdują się załączniki, m.in. tabele i wykresy prezentujące
szczegółowe dane dotyczące czasu trwania wywiadów i charakterystyki respondentów.
Znajdują się tam również pogrupowane wypowiedzi badanych, uzasadniające oceny jakości
współpracy międzysektorowej, jakości konsultacji społecznych w Lublinie, powody
nieuczestniczenia w konsultacjach (dotyczy to organizacji, które zadeklarowały w badaniach,
że nie uczestniczyły w konsultacjach społecznych), czy też oceny działalności Rady
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w I-szej kadencji (2012-2014).
W załączniku zamieszczono ponadto wypowiedzi dotyczące propozycji działań, które
powinny podjąć władze samorządowe, aby poprawić jakość współpracy z mieszkańcami
i organizacjami społecznymi w Lublinie. W aneksie są również narzędzia badawcze:
kwestionariusz wywiadu i scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego.
Niniejszy raport jest kontynuacją badań pn. „Mapa aktywności obywatelskiej
w Lublinie”, przeprowadzonych w 2013 roku w ramach projektu Związku Stowarzyszeń
Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zatytułowanego: „Lubelskie Forum – Aktywni
Obywatele”. Ich celem była ocena aktywności lubelskich organizacji społecznych i ich
potencjału w zakresie tworzenia warunków do działań wspólnototwórczych, świadczenia
usług oraz rzecznictwa interesów w poszczególnych dzielnicach Lublina. Na podstawie tych
badań opublikowano 5 opracowań21:
1. Aktywność organizacji społecznych w Lublinie. Analiza na podstawie danych
zastanych22;
2. Organizacje pozarządowe w
kwestionariuszem wywiadu23;

Lublinie.

Raport

z

badań

przeprowadzonych

3. Zaangażowanie społeczne i aktywność obywatelska w Lublinie. Wyniki badań
fokusowych24;

21

Wszystkie raporty znajdują się na stronie Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji
Pozarządowych, w zakładce „Publikacje”: http://www.flop.lublin.pl/pages/publikacje.php.
22

A. Juros, A. Biały, Aktywność organizacji społecznych w Lublinie. Analiza na podstawie danych zastanych,
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lublin 2013.
23

A. Juros, A. Biały, Organizacje pozarządowe w Lublinie. Raport z badań przeprowadzonych
kwestionariuszem wywiadu, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lublin
2013.
24

A. Juros, A. Biały, Zaangażowanie społeczne i aktywność obywatelska w Lublinie. Wyniki badań fokusowych,
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lublin 2013.
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4. Świat lubelskich organizacji społecznych: od uczestnictwa społecznego do pracy.
Mapa aktywności obywatelskiej. Raport z badań25;
5. Mapa aktywności obywatelskiej w Lublinie. Aktywność organizacji pozarządowych
w 27 dzielnicach w Lublinie (broszura)26.
Autorzy dziękują wszystkim osobom, bez których ten raport nie mógłby powstać.
Szczególne podziękowania należą się Szymonowi Jurosowi oraz Sławomirowi
Chrześcijankowi za nieocenioną pomoc przy realizacji badań. Wyrazy wdzięczności należą
się wszystkim respondentom, którzy zgodzili się poświęcić swój cenny czas, by wziąć udział
w badaniach. Dzięki ich opiniom można było sformułować wiele interesujących wniosków
i rekomendacji.

25

A. Juros, A. Biały, Świat lubelskich organizacji społecznych: od uczestnictwa społecznego do pracy. Mapa
aktywności obywatelskiej. Raport z badań, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji
Pozarządowych, Lublin 2013.
26

A. Juros, A. Biały, Mapa aktywności obywatelskiej w Lublinie. Aktywność organizacji pozarządowych
w 27 dzielnicach w Lublinie, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,
Lublin 2013.
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W rozdziale pierwszym przedstawiono założenia istotne dla podjętego problemu
badawczego – cel badań, pytania badawcze i metodologię. Ponadto omówiono przebieg badań
i dobór próby oraz scharakteryzowano zastosowane narzędzia badawcze.
1. Cel badań, pytania badawcze i zastosowana metodologia
Zasadniczym celem badań była ocena rozwoju systemu konsultacji społecznych
Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz wskazanie możliwości wzmocnienia
konsultacji społecznych. Podjęte badania były próbą odpowiedzi na następujące pytania
badawcze:


Jak oceniana jest współpraca organizacji społecznych z UM Lublin?



Jak często i w jaki sposób organizacje pozarządowe w Lublinie współpracują
z UM Lublin?



Jak przebiega komunikacja między organizacjami społecznymi i urzędnikami
UM Lublin?



Jak oceniana jest jakość konsultacji społecznych przeprowadzanych przez
UM Lublin?



Jak przebiega rozwój systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami
pozarządowymi?



Jakie działania, zdaniem badanych, należałoby podjąć, aby poprawić jakość dialogu
UM Lublin z organizacjami pozarządowymi?



Jak oceniana jest działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin?

Ze względu na złożone cele badań, zastosowano metodologię łączącą metody:
ilościową (rolę narzędzia badawczego pełnił kwestionariusz wywiadu, a w przypadku osób,
które życzyły sobie wersję do samodzielnego wypełnienia – kwestionariusz ankiety)
i jakościowe (analiza źródeł wtórnych, badania fokusowe).
2. Przebieg badań i dobór próby
Badania przeprowadzono w 2014 roku na terenie Miasta Lublin, wśród przedstawicieli
organizacji społecznych dobranych w sposób celowy, tj. takich, które współpracowały
z UM Lublin przynajmniej przez rok od momentu wywiadu. W badaniach uczestniczyli
również przedstawiciele UM Lublin. Ponadto analizie poddano wybrane dokumenty
urzędowe dostępne na stronie BIP UM Lublin. Badania podzielono na 3 etapy:
1) Pierwszy etap obejmował analizę danych zastanych dostępnych m.in. na stronie
UM Lublin27, szczególnie w zakładce „Miasto Lublin” i podzakładce „Organizacje
pozarządowe”. Analizie poddano sprawozdania z realizacji programu współpracy
Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi za lata 2011-2013, protokoły
z posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego, sprawozdania z konsultacji
społecznych, w których udział brały m.in. organizacje pozarządowe, dokumentację
27

Strona BIP UM Lublin: http://bip.lublin.eu/
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wybranych konkursów ofert. Z kolei do weryfikacji liczby organizacji pozarządowych
w Lublinie wykorzystano dane REGON zakupione z Urzędu Statystycznego
w Lublinie oraz wykaz organizacji przekazany przez UM Lublin.
2) Drugi etap badań wiązał się z przeprowadzeniem wywiadów kwestionariuszowych28
na próbie celowej ok. 10% organizacji społecznych zarejestrowanych na terenie
Miasta Lublin. Badania przeprowadzone w 2013 roku w ramach projektu „Lubelskie
Forum – Aktywni Obywatele”29 wykazały, że w Lublinie jest ok. 1279 fundacji,
stowarzyszeń i innych organizacji oddzielnie niewymienionych, dlatego też w kolejnej
edycji badań, której wyniki zaprezentowane są w niniejszym raporcie, w sposób
celowy dobrano ok. 127 podmiotów społecznych. Zasadniczym kryterium doboru
respondentów do badań była współpraca ankietowanej organizacji społecznej z UM
Lublin, przynajmniej przez ostatni rok od momentu przeprowadzenia badania.
3) Na trzecim etapie przeprowadzono 3 badania fokusowe, w których uczestniczyli
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy UM Lublin. Zogniskowane
wywiady grupowe przeprowadzono w oparciu o przygotowany scenariusz wywiadu30.
Uzyskany materiał badawczy poddano obróbce, a następnie zakodowano
i przeanalizowano. W badaniach jakościowych najbardziej odpowiednim sposobem analizy
danych jest jakościowa analiza rozumiejąca. W przypadku badań ilościowych wykorzystano
głównie standardowe statystyki opisowe: częstość (n), średnią (x̅), wynik minimalny
i maksymalny (min. i max.), modalną (Mo), odchylenie standardowe (s) oraz medianę (Me),
dzielącą zbiór danych na dwie równoliczne części. Wyniki badań przedstawiono
w niniejszym raporcie.
3. Charakterystyka narzędzi badawczych
W badaniach ilościowych i jakościowych zastosowano technikę wywiadu.
W przypadku badań ilościowych wykorzystano technikę PAPI (paper and pencil interview),
czyli wywiadu bezpośredniego realizowanego przy użyciu papierowej ankiety wypełnianej
przez wykwalifikowanego ankietera31. Rolę narzędzia badawczego pełnił kwestionariusz
wywiadu dla przedstawicieli organizacji społecznych współpracujących z UM Lublin.
Kwestionariusz składał się z 4 pytań metryczkowych32 i 14 pytań, w których respondent był
proszony o ocenę dialogu obywatelskiego UM Lublin z organizacjami pozarządowymi.
Respondentów pytano m.in.:
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Na czym polegała współpraca ich organizacji z UM Lublin w ciągu ostatniego roku?



Jak oceniają współpracę organizacji społecznych i UM Lublin w ciągu ostatnich 4 lat?

Narzędzie badawcze znajduje się w załączniku Z8.

29

Zob. A. Juros, A. Biały, Świat lubelskich organizacji społecznych: od uczestnictwa społecznego do pracy.
Mapa aktywności obywatelskiej. Raport z badań, s. 8, 73, 80.
30
31

Narzędzie badawcze znajduje się w załączniku Z8.

Techniki
23.05.2014].

ilościowe.

PAPI,

http://www.grupabadawcza.com.pl/pl/Metody-i-techniki/PAPI

32

[dostęp:

Część metryczkową ograniczono do 4 pytań, aby skrócić czas przeznaczony na przeprowadzenie
kwestionariusza wywiadu. Pozostałe informacje na temat badanych organizacji (np. forma prawna organizacji,
kiedy powstała, jaki jest jej profil działalności, czy ma status OPP, a jeśli tak, to od kiedy itp.) pozyskano
z rejestru REGON zakupionego z Urzędu Statystycznego w Lublinie, z portalu bazy.ngo.pl, czy ze stron
internetowych organizacji.
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Jak oceniają obecną współpracę swojej organizacji z UM Lublin?



Czy UM Lublin traktuje ich organizację jak partnera do współpracy?



Jak oceniają dialog UM Lublin ze społeczeństwem obywatelskim?



Jak często i w jaki sposób ich organizacja kontaktowała się z UM Lublin w ciągu
ostatniego roku?



Czy w ciągu ostatnich 2 lat przedstawiciele ich organizacji uczestniczyli
w konsultacjach społecznych Miasta Lublin np. strategii, programów, uchwał itp.?



Czy ewentualne postulaty i sugestie zgłaszane przez organizację w trakcie konsultacji
zostały uwzględnione? Jeśli nie, to dlaczego?



Jak oceniają jakość konsultacji społecznych przeprowadzanych przez UM Lublin
w ciągu ostatnich 2 lat?



Jakie preferują formy uczestnictwa w konsultacjach społecznych?



Czy konsultacje powinny być prowadzone już na etapie tworzenia dokumentów
strategicznych?



Czy czas na zgłoszenie uwag w konsultacjach jest wystarczająco długi?



Czy UM Lublin informuje o rezultatach konsultacji społecznych z organizacjami
pozarządowymi?



Czy konsultacje dokumentów strategicznych powinny być udokumentowane w postaci
szczegółowego sprawozdania?



Jakie działania powinny podjąć władze samorządowe, aby poprawić jakość dialogu
z organizacjami pozarządowymi?



Jak oceniają działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin
w kadencji 2012-2014?



Czy Rada ma wpływ na kształtowanie rozwoju sektora obywatelskiego w Lublinie?

Przeprowadzono 121 wywiadów kwestionariuszowych, które trwały łącznie
ok. 5706 minut, czyli ponad 95 godzin.
Tabela I.3.1. Przybliżony czas trwania wywiadu w minutach –
7 kategorii (próba celowa – n=127)
Czas trwania wywiadu w minutach

n

%

do 15

1

0,8%

16 do 20

6

4,7%

21 do 30

35

27,6%

31 do 60

53

41,7%

61 do 120

24

18,9%

pow. 120

2

1,6%

Ankieta wypełniona samodzielnie

6

4,7%

127

100,00%

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Kolejne 6 ankiet zostało wypełnionych samodzielnie przez respondentów, którzy
wyrazili zgodę na udział w badaniu, jednak ze względu na różne czynniki (głównie brak czasu
po stronie respondenta) nie można się było z nimi spotkać osobiście. Badani poprosili
o przesłanie ankiety w wersji elektronicznej lub papierowej, tak aby można było ją wypełnić
samodzielnie (zob. tabelę I.3.1, I.3.2, wykres I.3.1 i I.3.2 oraz wykres Z1 w załączniku).
Wykres I.3.1. Przybliżony czas trwania wywiadu w minutach (próba celowa – n=127)

Liczba organizacji

60

53

50
40

35

30

24

20
10

6

6
2

1
0
do 15

16 do 20

21 do 30

31 do 60

61 do 120

pow. 120

wypełniona
samodzielnie

Czas w minutach + ankiety wypełnione samodzielnie
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Przeciętny wywiad kwestionariuszowy trwał ok. 40 minut (mediana), średnia –
47 minut. Najkrótszy wywiad trwał 15 minut (minimum), a najdłuższy – 130 minut
(maksimum). W 2 przypadkach przeprowadzono wywiad trwający ponad 2 godziny
(zob. tabelę I.3.2 oraz wykres I.3.2).
Tabela I.3.2. Przybliżony czas trwania
wywiadu w minutach – statystyki opisowe
(próba celowa – n=127)

Wykres I.3.2. Przybliżony czas trwania
wywiadu w minutach – statystyki opisowe
(próba celowa – n=127)

Statystyki opisowe
Średnia (x̅)

47,16 min.

Mediana (Me)

40 min.

Minimum (min)

15 min.

Maksimum (max)

130 min.

Modalna (Mo)

30 min.

Odchylenie standardowe (s)

24,8 min.

Suma ∑ (w minutach)

5706 min.

Suma ∑ (w godzinach)
Liczba ankiet wypełnionych
samodzielnie przez respondenta

95,1 godz.
6

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

18

I. Metodologiczne podstawy badań

Warto również zaznaczyć, że blisko 45% ankietowanych organizacji (n=57), brało
udział także w pierwszej edycji badań realizowanych w 2013 roku w projekcie: „Lubelskie
Forum – Aktywni Obywatele” (zob. tabelę I.3.3 i wykres I.3.3).
Tabela I.3.3. Czy badana organizacja brała udział w poprzednich badaniach realizowanych
w projekcie: „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” (próba celowa – n=127)?
Udział w poprzednich badaniach

n

%

Tak

57

44,9%

Nie

70

55,1%

Razem

127

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres I.3.3. Czy badana organizacja brała udział w poprzednich badaniach realizowanych
w projekcie: „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” (próba celowa – n=127)?

Tak
n=57
45%
Nie
n=70
55%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

W badaniach jakościowych wykorzystano scenariusz zogniskowanego wywiadu
grupowego (FGI – focus group interview). Narzędzie podzielono na trzy części:
1) Pierwsza zakładała przedstawienie się moderatora i przywitanie z uczestnikami badań
oraz zapoznanie ich z tematem spotkania. W dalszej kolejności przedstawione zostały
reguły badania fokusowego, porządkujące jego przebieg i ułatwiające rejestrowanie
materiału badawczego. Na koniec uczestnicy byli proszeni o przedstawienie się: imię
i nazwisko, jaką reprezentują organizację/instytucję, czym ona się zajmuje i jaką
pełnią w niej funkcję?
2) W części drugiej, zatytułowanej „Sposoby włączania mieszkańców Lublina
i organizacji społecznych w dialog obywatelski” w pierwszej kolejności
zaprezentowano uczestnikom drabinę partycypacji Wilcoxa (informowanie →
konsultowanie → współdecydowanie → współrealizacja → delegowanie zadań
publicznych). Prezentacja stanowiła wprowadzenie do dyskusji, która koncentrowała
się na 3 podstawowych zagadnieniach:
19
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Jak do tej pory wyglądała współpraca samorządu Lublina z organizacjami
społecznymi w realizacji zadań publicznych?



Czego potrzeba w działaniach administracji publicznej, by aktywnie włączyć
obywateli i organizacje społeczne w dialog obywatelski, a także realizację
inicjatyw/zadań publicznych?



Jak powinien wyglądać dialog obywatelski/współpraca między samorządem
terytorialnym a organizacjami?

3) Część trzecia scenariusza to podsumowanie i podziękowanie uczestnikom za udział
w badaniu.
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W rozdziale drugim przedstawiono charakterystykę organizacji, które wzięły udział
w badaniu. Dane o badanych organizacjach, np. na temat daty rozpoczęcia ich działalności,
formy prawnej, wiodącej działalności i ich ewentualnego statusu pozyskano przede
wszystkim z bazy REGON oraz serwisu bazy.ngo.pl.
1. Data rozpoczęcia działalności organizacji
W badaniach respondenci reprezentowali przede wszystkim młode organizacje,
zarejestrowane po 2000 roku (63,8%; n=81). Połowa wszystkich badanych organizacji
(mediana) powstała przed 2004 rokiem. Największą grupę stanowiły podmioty, które swoją
działalność rozpoczęły w latach 2006-2010 (31,5% wszystkich ankietowanych – n=40).
Stosunkowo liczną grupę stanowiły również organizacje, które powstały w latach 2001-2005
(20,5%; n=26). Z kolei 15 przedstawicieli przyznało, że ich organizacje działają od niedawna
– 8 powstało w 2011 roku, a 7 w 2012 roku. Zgodnie z założeniami metodologicznymi
w badaniach mogły uczestniczyć tylko te organizacje, które powstały w 2012 roku
(maksimum) lub wcześniej (zob. wykres II.1.1, tabelę II.1.1, wykres II.1.2 oraz tabelę Z2.1.1
i wykres Z2.1.1 w załączniku).
Wykres II.1.1. Data rozpoczęcia działalności organizacji – 6 kategorii
(próba celowa – n=127)
50
40
40
26

30
20

17

18

1990-1995

1996-2000

15

11
10
0
pon. 1990

2001-2005

2006-2010

pow. 2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela II.1.1. Data rozpoczęcia działalności organizacji – 6 kategorii (próba celowa – n=127)
Data rozpoczęcia działalności

n

%

pon. 1990

11

8,7%

1990-1995

17

13,4%

1996-2000

18

14,2%

2001-2005

26

20,5%

2006-2010

40

31,5%

pow. 2010

15

11,8%

Razem

127

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Co czwarta organizacja uczestnicząca w badaniu powstała w latach 90-tych (27,6%;
n=35). Najmniejszą grupę ankietowanych stanowiły organizacje, które działają 25 lat lub
więcej (8,7%; n=11). Najstarsza organizacja rozpoczęła swoją działalność w 1898 roku
(minimum), 2 organizacje powstały w okresie międzywojennym, a 8 – w czasach PRL-u
(zob. tabelę II.1.2 i wykres II.1.2 oraz tabelę Z2.1.1 i wykres Z2.1.1 w załączniku).
Tabela II.1.2. Data rozpoczęcia działalności organizacji –
statystyki opisowe (próba celowa – n=127)
Statystyki opisowe
Średnia (x̅)

2000

Mediana (Me)

2004

Minimum (min)

1898

Maksimum (max)

2012

Modalna (Mo)

2008

Odchylenie standardowe (s)

15,97

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres II.1.2. Data rozpoczęcia działalności organizacji –
statystyki opisowe (próba celowa – n=127)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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2. Organizacje pożytku publicznego
Od 2004 roku, na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(UDPPiW)33, organizacje w Polsce mogą nabyć status organizacji pożytku publicznego
(OPP). Organizacje ze statusem OPP, to najczęściej podmioty prowadzące systematyczną
działalność społeczną, odpłatną pożytku publicznego, a niektóre nawet i gospodarczą.
Charakteryzuje je wysoki stopień przejrzystości działań, mają bowiem ustawowy obowiązek
publikowania corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych na stronie MPiPS34.
W gronie 127 organizacji biorących udział w badaniu, 57 (45% wszystkich
organizacji) badanych stanowią przedstawiciele podmiotów posiadających status organizacji
pożytku publicznego (OPP). Pozostałe organizacje nie mają tego statusu (55%; n=70)
(zob. tabelę II.2.1, wykres II.2.1).
Tabela II.2.1. Czy organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP)
(próba celowa – n=127)?
Status organizacji

n

%

Ze statusem OPP

57

44,9%

Pozostałe organizacje

70

55,1%

Razem

127

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres II.2.1. Czy organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP)
(próba celowa – n=127)?

Tak
n=57
45%
Nie
n=70
55%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wśród 57 badanych organizacji OPP, co trzecia powstała w latach 2006-2010 (n=19;
33,3%), a co piąta – w latach 2001-2005 (n=12; 21,1%). W latach 90-tych powstało 35%
organizacji posiadających status OPP (n=20) (zob. tabelę II.2.2 i wykres II.2.2).

33

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2003 nr 96
poz. 873, z późn. zm.
34

Zob. art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
sprawozdania organizacji OPP publikowane są na stronie: Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych
organizacji pożytku publicznego, http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
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Tabela II.2.2. Data rozpoczęcia działalności organizacji posiadających status OPP –
6 kategorii (próba celowa – n=57)
Data rozpoczęcia działalności

n

%

pon. 1990

4

7,0%

1990-1995

10

17,5%

1996-2000

10

17,5%

2001-2005

12

21,1%

2006-2010

19

33,3%

pow. 2010

2

3,5%

Razem

57

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres II.2.2. Data rozpoczęcia działalności organizacji posiadających status OPP –
6 kategorii (próba celowa – n=57)
19

20
15

12
10

10

10
5

4
2

0
pon. 1990

1990-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

pow. 2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Warto ponadto zauważyć, że niższy odsetek organizacji OPP występuje wśród
podmiotów, które rozpoczęły działalność przed 1990 rokiem albo po 2010 roku
(zob. wykres II.2.3).
Wykres II.2.3. Data rozpoczęcia działalności wszystkich badanych organizacji (n=127)
i tych, które posiadają status OPP (n=57) – 6 kategorii
33,3%
31,5%

35,0%
30,0%
25,0%
17,5%

20,0%

13,4%

15,0%
10,0%

17,5%
14,2%

21,1%
20,5%
11,8%

8,7%
7,0%
3,5%

5,0%
0,0%
pon. 1990

1990-1995

1996-2000

Wszystkie badane organizacje (n=127)

2001-2005

2006-2010

Organizacje OPP (n=57)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Zgodnie z nowelizacją UDPPiW z 2010 roku organizacje pozarządowe mogą uzyskać
status organizacji pożytku publicznego jeśli prowadzą nieprzerwalną działalność określoną
w art. 20 UDPPiW przez co najmniej 2 lata. Wymóg ten mógł znacząco wpłynąć na spadek
liczby organizacji ubiegających się o status OPP, czym również można wyjaśnić niski udział
w badaniach organizacji OPP, które powstały po 2010 roku.
3. Forma prawna organizacji
Ankietowanych pytano m.in. o formę prawną organizacji, którą reprezentują.
Największą grupę badanych organizacji stanowiły stowarzyszenia (55,1%; n=70) i fundacje,
(30,7%; n=39) (zob. tabelę II.3.1 i wykres II.3.1)
Tabela II.3.1. Forma prawna organizacji (próba celowa – n=127)
Forma prawna organizacji

n

%

Stowarzyszenie

70

55,1%

Fundacja

39

30,7%

Klub sportowy / stowarzyszenie kultury fizycznej

6

4,7%

Inna

4

3,1%

Związek sportowy/związek stowarzyszeń

4

3,1%

Organizacja powstała na mocy umowy Państwo-Kościół

2

1,6%

Uczniowski klub sportowy

2

1,6%

127

100,00%

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres II.3.1. Forma prawna organizacji (próba celowa – n=127)
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Stowarzyszenie
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Fundacja

39

Klub sportowy / stowarzyszenie kultury
fizycznej

6

Inna

4
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stowarzyszeń

4

Organizacja powstała na mocy umowy
Państwo - Kościół

2

Uczniowski klub sportowy

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Pojedyncze głosy wskazywały również na takie formy prawne organizacji jak:


klub sportowy / stowarzyszenie kultury fizycznej (n=6);
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związek sportowy / związek stowarzyszeń (n=4);



uczniowski klub sportowy (n=2);



organizacja powstała na mocy umowy Państwo-Kościół (n=2);



lub inna forma prawna (np. nieformalna grupa, forum, organizacja społeczna
i zawodowa, organizacja samorządu gospodarczego) (n=4).

4. Wiodący obszar działalności organizacji
W badaniach uczestniczyli przedstawiciele organizacji o różnych profilach
działalności. Analiza podmiotów pod kątem wiodącej działalności statutowej wykazała, że
najwięcej organizacji zajmuje się kulturą i sztuką (n=26; 20,5%), pomocą społeczną i socjalną
(n=19; 15,0%), pomocą osobom niepełnosprawnym (n=18; 14,2%) i sportem (n=17; 13,4%)
(zob. wykres II.4.1 i tabelę II.4.1).
Wykres II.4.1. Wiodący obszar działalności organizacji (próba celowa – n=127)
0
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ekonomicznym
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pozarządowych i inicjatyw obywatelskich

10
7

Turystyka, rekreacja, hobby

5

Ochrona środowiska

5

Prawo i jego ochrona, prawa człowieka

5

Ochrona zdrowia

3

Rynek pracy, aktywizacja zawodowa

1

Religia

1

Działalność naukowo-badawcza, badania
naukowe

0

Działalność międzynarodowa

0

Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe

0

Pozostała działalność

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Jeszcze inne badane podmioty zajmują się edukacją i wychowaniem (n=10; 7,9%)
oraz rozwojem lokalnym w wymiarze społecznym i ekonomicznym (n=10; 7,9%). Dla
7 (5,5%) podmiotów wiodącym obszarem działalności statutowej jest wsparcie instytucji,
organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich.
Wśród 127 badanych organizacji znalazły się również takie, które zajmują się
turystyką, rekreacją, hobby (n=5; 3,9%), ochroną środowiska (n=5; 3,9%), czy prawami
człowieka (n=5; 3,9%). Ochroną zdrowia zajmują 3 organizacje. Wiodącym obszarem
działalności pojedynczych podmiotów jest rynek pracy, aktywizacja zawodowa (n=1) oraz
religia (n=1).
Tabela II.4.1. Wiodący obszar działalności organizacji (próba celowa – n=127)
Wiodący obszar działalności

n

%

Kultura i sztuka

26

20,5%

Pomoc społeczna i socjalna

19

15,0%

Pomoc osobom niepełnosprawnym

18

14,2%

Sport

17

13,4%

Edukacja i wychowanie

10

7,9%

Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym

10

7,9%

Wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich

7

5,5%

Turystyka, rekreacja, hobby

5

3,9%

Ochrona środowiska

5

3,9%

Prawo i jego ochrona, prawa człowieka

5

3,9%

Ochrona zdrowia

3

2,4%

Rynek pracy, aktywizacja zawodowa

1

0,8%

Religia

1

0,8%

Działalność naukowo-badawcza, badania naukowe

0

0,0%

Działalność międzynarodowa

0

0,0%

Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe

0

0,0%

Pozostała działalność

0

0,0%

127

100,0%

Razem
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

W badaniach nie uczestniczyły organizacje, dla których wiodącym obszarem
działalności są:


sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe;



działalność międzynarodowa;



działalność naukowo-badawcza, badania naukowe.
***

Podsumowując charakterystykę organizacji biorących udział w badaniu warto jeszcze
raz przypomnieć, że są to podmioty, które swoją działalność rozpoczęły po 1990 roku
(91,3%). Największą grupę stanowiły organizacje powstałe w latach 2006-2010 (31,5%).
Najmniej liczną grupą były organizacje działające dłużej niż 25 lat (8,7%). Co druga
organizacja (55,1%) była stowarzyszeniem, a co trzecia – fundacją (30,7%). Pozostałe formy
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prawne organizacji (kluby sportowe / stowarzyszenia kultury fizycznej, związki
sportowe/związki stowarzyszeń, organizacje powstałe na mocy umowy Państwo-Kościół,
uczniowskie kluby sportowe) stanowiły 14,1% badanych organizacji. Status organizacji
pożytku publicznego (OPP) posiadało 45% podmiotów. W badaniach uczestniczyły
organizacje zajmujące się przede wszystkim kulturą i sztuką (20,5%), pomocą społeczną
i socjalną (15,0%), pomocą osobom niepełnosprawnym (14,2%), czy sportem (13,4%).
Mniejszą grupę stanowiły podmioty, dla których wiodącym obszarem działalności jest:


edukacja i wychowanie,



rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym,



wsparcie instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich,



turystyka, rekreacja, hobby,



ochrona zdrowia,



rynek pracy, aktywizacja zawodowa,



religia.
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III. Charakterystyka respondentów
Rozdział trzeci dotyczy charakterystyki respondentów – przedstawicieli organizacji
społecznych, którzy wzięli udział w badaniu PAPI. Prezentacja wyników badań sprowadza się
do przedstawienia danych na temat liczby respondentów, którzy brali w nich udział, jaka jest
ich wiodąca funkcja w organizacji oraz jak długo są z nią związani.
1. Liczba respondentów biorących udział w badaniu
W badaniach uczestniczyli przedstawiciele 127 organizacji społecznych,
zarejestrowanych na terenie Lublina. W 121 przypadkach kwestionariusz ankiety wypełniany
był w obecności jednego respondenta, natomiast w 6 sytuacjach przy wypełnianiu ankiety
obecne były dwie osoby – w badaniach uczestniczyło łącznie 133 ankietowanych
(zob. tabelę III.1.1 i wykres III.1.1).
Tabela III.1.1. Liczba respondentów biorących udział w badaniu (próba celowa – n=127)
Liczba respondentów
1 respondent
2 respondentów
Razem

n

%

121

95,3%

6

4,7%

127

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Liczba organizacji

Wykres III.1.1. Liczba respondentów biorących udział w badaniu (próba celowa – n=127)
150

121

100
50
6
0
2 respondentów

1 respondent

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

2. Wiodąca funkcja respondenta w organizacji
Ankietowanych poproszono o określenie wiodącej funkcji jaką pełnią w badanej
organizacji (np. prezes, wiceprezes, członek zarządu, członek organizacji, wolontariusz,
pracownik itp.).
Osoby działające w organizacji społecznej mogą pełnić zwykle kilka funkcji
jednocześnie (np. prezesa, pracownika, wolontariusza i członka organizacji), dlatego też
ankietowanych poproszono o wskazanie tej wiodącej. W gronie 133 osób, które wzięły udział
w badaniu, 83,5% z nich (n=111) to członkowie zarządu, kolejne 6% badanych (n=8)
wskazało na funkcję kierowniczą (np. dyrektora), 8 osób (6%) było pracownikami
organizacji, 6 respondentów wskazywało na jeszcze inne funkcje, jak np. członek organizacji,
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pełnomocnik zarządu lub organizacji w terenie, członek komisji rewizyjnej (zob. tabelę III.2.1
i wykres III.2.1).
Tabela III.2.1. Wiodąca funkcja respondenta w organizacji (próba celowa – n=133*)
Wiodąca funkcja

n

%

111

83,5%

funkcja kierownicza

8

6,0%

pracownik

8

6,0%

inna

6

4,5%

133

100,0%

członek zarządu

Razem

* w n=6 przypadkach odpowiedzi udzielało po dwóch respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres III.2.1. Wiodąca funkcja respondenta w organizacji (próba celowa – n=133*)
120

111

100
80
60
40
20

8

8

6

funkcja kierownicza

pracownik

inna

0
członek zarządu

* w n=6 przypadkach odpowiedzi udzielało po dwóch respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Ponad połowę członków zarządu stanowili prezesi organizacji (niektórzy określani
byli inną nazwą funkcji, jak np. komendant, prezydent, czy przewodniczący organizacji)
(63,1%; n=70). Kolejne 19% osób (n=21) zasiadających w zarządzie to wiceprezesi lub
wiceprzewodniczący. Wśród badanych członków zarządu znalazło się ponadto: 8 sekretarzy
(7,2%), 1 skarbnik i 11 osób bez żadnej konkretnej funkcji w zarządzie (zob. tabelę III.2.2
i wykres III.2.2).
Tabela III.2.2. Pełniona funkcja członka w zarządzie organizacji (próba celowa – n=111)
Pełniona funkcja

n

%

prezes/przewodniczący/
komendant/ prezydent

70

63,1%

wiceprezes/ wiceprzewodniczący

21

18,9%

sekretarz

8

7,2%

skarbnik

1

0,9%

członek zarządu

11

9,9%

Razem

111

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres III.2.2. Pełniona funkcja członka zarządu (próba celowa – n=111)
80

70

60

40
21
20

11

8
1
0
prezes/
wiceprezes/
przewodniczący/ wiceprzewodniczący
komendant/…

sekretarz

skarbnik

członek zarządu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

3. Staż pracy w organizacji
Niemal wszystkie osoby, które wzięły udział w badaniu deklarowały, że ich staż pracy
w badanej organizacji wynosi rok lub więcej czasu. Tylko dwie osoby zaznaczyły, że
współpracują z organizacją niecały rok, co związane było z objęciem funkcji prezesa w nowej
organizacji (zob. tabelę III.3.1 i wykres III.3.1 oraz tabelę Z2.2.1 i wykres Z2.2.1
w załączniku).
Tabela III.3.1. Jak długo respondent jest związany z organizacją (w latach) – 8 kategorii
(próba celowa – n=133*)?
Staż w organizacji (w latach)

n

%

pon. 1 roku

2

1,5%

od 1 do 5 lat

45

33,8%

od 6 do 10 lat

41

30,8%

od 11 do 15 lat

15

11,3%

od 16 do 20 lat

17

12,8%

od 21 do 30 lat

7

5,3%

pow. 30 lat

5

3,8%

Brak danych

1

0,8%

133

100,0%

Razem

* w n=6 przypadkach odpowiedzi udzielało po dwóch respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Największą grupę badanych stanowią respondenci, których staż działalności
w badanej organizacji wynosił od 1 roku do 5 lat (n=45; 33,8%) oraz od 6 do 10 lat (n=41;
30,8%). 15 badanych działa w badanym podmiocie od 11 do 15 lat, z kolei w przypadku
17 ankietowanych ten staż wynosił od 16 do 20 lat. Wśród badanych znalazły się również
i takie osoby, które działają w organizacji ponad 20 lat (n=12; 9,1%).
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Wykres III.3.1. Jak długo respondent jest związany z organizacją (w latach) –
8 kategorii (próba celowa – n=133*)?
Liczba respondentów
0

10

staż w organizacji (w latach)

pon. 1 roku

20

30

40

50

2

od 1 do 5 lat

45

od 6 do 10 lat

41

od 11 do 15 lat

15

od 16 do 20 lat

17

od 21 do 30 lat

7

pow. 30 lat
Brak danych

5
1

* w n=6 przypadkach odpowiedzi udzielało po dwóch respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Analizując podstawowe statystyki opisowe można zauważyć, że przeciętny staż
działalności respondentów w organizacjach współpracujących z UM Lublin wynosi 7 lat
(mediana), natomiast średnia – 9,9 lat. Najkrótszy staż (minimum) ankietowanego to
3 miesiące, najdłuższy (maksimum) – 45 lat. Najwięcej jest respondentów, którzy
z organizacją związani są ok. 3 lat (modalna; n=13 ankietowanych) (zob. tabelę III.3.2
i wykres III.3.2).
Tabela III.3.2. Jak długo respondent jest związany z organizacją (w latach)
– statystyki opisowe (próba celowa – n=133*)?
Statystyki opisowe
Średnia (x̅)

9,9

Mediana (Me)

7

Minimum (min)

0,25

Maksimum (max)

45

Modalna (Mo)

3

Odchylenie standardowe (s)

8,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres III.3.2. Jak długo respondent jest związany z organizacją (w latach)
– statystyki opisowe (próba celowa – n=133*)?

* w n=6 przypadkach odpowiedzi udzielało po 2 respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

***
Reasumując – w badaniach uczestniczyło łącznie 133 ankietowanych ze
127 organizacji, przy czym w 6 przypadkach kwestionariusz ankiety wypełniany był
w obecności dwóch respondentów. Zdecydowaną większość stanowili członkowie zarządu
(83,5%), a kolejne 6% badanych (n=8) były osobami na wysokich stanowiskach w organizacji
(np. dyrektor). Pozostali ankietowani to pracownicy organizacji lub osoby pełniące inne
funkcje, np. członka komisji rewizyjnej, pełnomocnika zarządu lub organizacji w terenie,
czy zwykłego członka organizacji. Niemal wszystkie osoby deklarowały, że ich staż pracy
w organizacji wynosił rok lub więcej czasu. Największą grupę badanych stanowili
respondenci o stażu od 1 roku do 5 lat (33,8%) i od 6 do 10 lat (30,8%). Przeciętny staż
kształtował się na poziomie 7 lat (mediana), natomiast najdłuższy staż wynosił 45 lat.
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Rozdział czwarty poświęcony jest analizie jakości dialogu i współpracy między
organizacjami społecznymi i UM Lublin. Omówiono w nim sposoby i częstotliwość
kontaktowania się z UM Lublin, formy i zakres współpracy międzysektorowej w Lublinie, jak
zmieniała się w ciągu 4 lat i jak jest oceniana obecnie. Rozdział kończy analiza oceny dialogu
UM Lublin z szeroko rozumianym społeczeństwem obywatelskim.
1. Komunikacja organizacji z Urzędem Miasta Lublin
Kwestionariusz wywiadu zawierał pytanie dotyczące różnych sposobów
kontaktowania się respondentów z UM Lublin. Kafeteria liczyła 13 propozycji, w tym
kategorię „inne”, przy której badani mogli wymienić inne sposoby kontaktowania się, których
nie było na przedstawionej liście. Ankietowanych pytano, czy dana forma kontaktu
występowała, czy też nie (zob. tabelę IV.1.1). Jeśli tak, to z jaką częstotliwością
(zob. wykres IV.1.1 i tabelę IV.1.2)?
Tabela IV.1.1. Sposoby kontaktowania się organizacji społecznych z Urzędem Miasta Lublin
(próba celowa – n=127)
Tak

Nie

Rodzaj kontaktu:

Razem
n

%

n

%

Strona internetowa Urzędu Miasta Lublin: http://bip.lublin.eu,
120
www.lublin.eu

94,5%

7

5,5%

127

Rozmowy, konsultacje telefoniczne

119

93,7%

8

6,3%

127

Kontakt mailowy

115

90,6%

12

9,4%

127

Indywidualne spotkania z urzędnikami Urzędu Miasta Lublin
(poza Referatem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 114
i partycypacji społecznej)

89,8%

13

10,2%

127

Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Miasto
112
(np. konsultacje, konferencje, seminaria, kongresy)

88,2%

15

11,8%

127

Korespondencja listowna

94

74,0%

33

26,0%

127

83

65,4%

44

34,6%

127

Indywidualne spotkania z urzędnikami Referatu ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej
(m.in. Piotr Choroś)

66

52,0%

61

48,0%

127

Portal społecznościowy dla organizacji pozarządowych z Lublina:
www.facebook.com/ngoLublin

55

43,3%

72

56,7%

127

Udział w posiedzeniach ciał konsultacyjno-doradczych (np. Rada
Działalności Pożytku Publicznego, Społeczna Rada Seniorów
Miasta Lublin)

47

37,0%

80

63,0%

127

Udział w sesjach Rady Miasta

34

26,8%

93

73,2%

127

Inny rodzaj komunikacji

28

22,0%

99

78,0%

127

Udział w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert
ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Lublin

17

13,4%

110

86,6%

127

Portal
dla
lubelskich
http://lublin.ngo.pl

organizacji

pozarządowych:

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Badania wykazały, że głównym źródłem informacji jest strona internetowa Urzędu
Miasta Lublin (http://bip.lublin.eu, www.lublin.eu) (94,5%) – jest to najczęściej
wykorzystywana forma pozyskiwania informacji np. na temat konkursów, konferencji,
konsultacji itp. (aż 65% badanych korzysta z niej często lub bardzo często).
Drugim najczęściej wykorzystywanym sposobem komunikowania się z UM Lublin są
indywidualne spotkania liderów organizacji społecznych z urzędnikami. Do tej formy
kontaktu przyznało się 114 badanych. Stanowią oni 89,8% ankietowanych, gdzie aż 60,5%
z nich zadeklarowało, że robi to często lub bardzo często.
Wykres IV.1.1. Częstotliwość kontaktowania się organizacji z przedstawicielami UM Lublin
w ciągu ostatniego roku (próba celowa – n=127)
0

50

Strona internetowa Urzędu Miasta Lublin:
4 16
http://bip.lublin.eu, www.lublin.eu

22

Rozmowy, konsultacje telefoniczne 5 15

Kontakt mailowy

8

Korespondencja listowna
Portal dla lubelskich organizacji pozarządowych:
http://lublin.ngo.pl

45

28

15

40

19

40

13

33

27

10 16

46

23

38

30

18

27

22

150

33

40

21

Indywidualne spotkania z urzędnikami Urzędu
Miasta Lublin (poza Referatem ds. współpracy z 4 14
organizacjami pozarządowymi i partycypacji…
Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez
Miasto (np. konsultacje, konferencje, seminaria,
13
kongresy)

100

26

7

17 5

17

Indywidualne spotkania z urzędnikami Referatu ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi i
7 16
20 13 10
partycypacji społecznej (m.in. Piotr Choroś)
Portal społecznościowy dla organizacji
pozarządowych z Lublina:
6 8 20 9 12
www.facebook.com/ngoLublin
Udział w posiedzeniach ciał konsultacyjnodoradczych (np. Rada Działalności Pożytku
8 11 10 8 10
Publicznego, Społeczna Rada Seniorów Miasta…
Udział w sesjach Rady Miasta

10 13 6 23

Inny rodzaj komunikacji 14 4 8 8 3
Udział w komisjach konkursowych w otwartych
konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta 3 5 522
Miasta Lublin
Bardzo rzadko -1

Rzadko - 2

Przeciętnie - 3

Często - 4

Bardzo często - 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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IV. Współpraca organizacji społecznych z Urzędem Miasta Lublin

Popularną formą komunikowania się z urzędnikami Miasta Lublin są ponadto
rozmowy telefoniczne (93,7%) oraz kontakt mailowy (90,6%). Uczestnictwo w spotkaniach
organizowanych przez Miasto (np. konsultacje, konferencje, seminaria, kongresy)
deklarowało 88,2% respondentów, przy czym badani zaznaczali, że jest to przeciętna lub
rzadka forma spotykania się z przedstawicielami władz samorządowych. Podobnie jest z
korespondencją listowną, z której korzystało 74% badanych, ale robili to (bardzo) rzadko lub
przeciętnie.
Na portal dla lubelskich organizacji pozarządowych (http://lublin.ngo.pl), który
powstał stosunkowo niedawno, zagląda 65,4% respondentów. Często lub bardzo często robi
to 47% z nich, przeciętnie – 21,7%, rzadko lub bardzo rzadko – 31,3%. Natomiast na portal
społecznościowy dla organizacji pozarządowych z Lublina www.facebook.com/ngoLublin
wchodzi 43,3% badanych. Co druga osoba umawiała się na indywidualne spotkania
z urzędnikami Referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji
społecznej (52%), którego kierownikiem jest Piotr Choroś.
Warto jednak podkreślić, iż znaczna część badanych dopiero w trakcie badań
dowiadywała się, że działają takie strony internetowe jak http://lublin.ngo.pl
i www.facebook.com/ngoLublin, a także, że w UM Lublin działa komórka odpowiedzialna za
współpracę z organizacjami społecznymi.
Niewiele organizacji bierze aktywny udział w posiedzeniach ciał konsultacyjnodoradczych (np. Rada Działalności Pożytku Publicznego, Społeczna Rada Seniorów Miasta
Lublin) (37,0%), czy w sesjach Rady Miasta (26,8%). Z kolei w komisjach konkursowych
w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Lublin uczestniczyło
zaledwie 13,4% podmiotów non-profit współpracujących z Miastem.
Na inne formy komunikacji z UM Lublin wskazywało 22% badanych. Najczęściej
były to:


spotkania z prezydentem lub jego zastępcami,



spotkania z przedstawicielami władz Miasta w kuluarach w trakcie różnych spotkań
czy konferencji,



kontakty w ramach Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego (LPPS),



kontakty poprzez radnych dzielnicowych lud radnych Rady Miasta Lublin,



newslettery przesyłane przez urzędników,



uczestnictwo w różnych wydarzeniach historycznych (np. z okazji 3 maja,
11 listopada).
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Tabela IV.1.2. Częstotliwość kontaktowania się organizacji z UM Lublin w ciągu ostatniego roku (próba celowa – n=127)
Bardzo
rzadko
(1)

Częstotliwość
Rodzaj kontaktu

Rzadko

Przeciętnie

Często

(2)

(3)

(4)

n

%

4

3,3%

16

13,3%

22 18,3% 45 37,5% 33 27,5% 0

0,0% 120 100,0%

Rozmowy, konsultacje telefoniczne

5

4,2%

15

12,6%

40 33,6% 40 33,6% 19 16,0% 0

0,0% 119 100,0%

Kontakt mailowy

8

7,0%

21

18,3%

33 28,7% 40 34,8% 13 11,3% 0

0,0% 115 100,0%

Indywidualne spotkania z urzędnikami Urzędu Miasta Lublin (poza
Referatem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji
społecznej)

4

3,5%

14

12,3%

27 23,7% 46 40,4% 23 20,2% 0

0,0% 114 100,0%

Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Miasto (np. konsultacje,
13
konferencje, seminaria, kongresy)

11,6%

28

25,0%

38 33,9% 26 23,2%

7

6,3%

0

0,0% 112 100,0%

Korespondencja listowna

15

16,0%

30

31,9%

27 28,7% 17 18,1%

5

5,3%

0

0,0%

94 100,0%

Portal dla lubelskich organizacji pozarządowych: http://lublin.ngo.pl

10

12,0%

16

19,3%

18 21,7% 22 26,5% 17 20,5% 0

0,0%

83 100,0%

Indywidualne spotkania z urzędnikami Referatu ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (m.in. Piotr
Choroś)

7

10,6%

16

24,2%

20 30,3% 13 19,7% 10 15,2% 0

0,0%

66 100,0%

Portal społecznościowy dla organizacji
www.facebook.com/ngoLublin

6

10,9%

8

14,5%

20 36,4%

9

16,4% 12 21,8% 0

0,0%

55 100,0%

Udział w posiedzeniach ciał konsultacyjno-doradczych (np. Rada
Działalności Pożytku Publicznego, Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin)

8

17,0%

11

23,4%

10 21,3%

8

17,0% 10 21,3% 0

0,0%

47 100,0%

Udział w sesjach Rady Miasta

10

29,4%

13

38,2%

6

17,6%

2

5,9%

3

8,8%

0,0%

34 100,0%

Inny rodzaj komunikacji

1

3,6%

4

14,3%

4

14,3%

8

28,6%

8

28,6% 3 10,7% 28 100,0%

Udział w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert
ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Lublin

3

17,6%

5

29,4%

5

29,4%

2

11,8%

2

11,8% 0

Miasta

Lublin:

http://bip.lublin.eu,

pozarządowych

z

Lublina:

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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%
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%

n

0

%

Razem

%
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n

Strona internetowa
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n

Bardzo
często
(5)

0,0%

n

%
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2. Formy współpracy międzysektorowej
W jednym z pytań w kwestionariuszu wywiadu respondent mógł wskazać
11 przykładowych form współpracy z UM Lublin – 10 kategorii miało charakter zamknięty,
natomiast w kategorii „inne” respondenci mogli wymieniać również pozostałe formy
współpracy międzysektorowej, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku od chwili
badania, a których nie było w przedstawionej kafeterii. Ankietowani wymieniali do 9 różnych
sposobów współpracy z UM Lublin. Najczęściej zaznaczali od 4 do 5 form współpracy. Tylko
dwóch badanych nie wskazało na żadną z wymienionych form (zob. tabelę IV.2.1).
Tabela IV.2.1. Liczba zaznaczonych form współpracy z Urzędem Miasta Lublin
w ciągu ostatniego roku (próba celowa – n=127)
Liczba form współpracy

n

%

0

2

1,6%

1

8

6,3%

2

17

13,4%

3

17

13,4%

4

23

18,1%

5

19

15,0%

6

17

13,4%

7

11

8,7%

8

11

8,7%

9

2

1,6%

10

0

0,0%

11

0

0,0%

127

100,0%

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Najpopularniejszą formą współpracy organizacji z UM Lublin jest realizacja przez
organizacje zadań publicznych zleconych przez Miasto w otwartych konkursach ofert, na
którą wskazywało aż ¾ badanych (74,8%). Drugą w kolejności najczęściej wybieraną formą
współdziałania jest wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
(63,8%). Więcej niż połowa badanych uzyskała patronat Urzędu Miasta nad działaniami
podejmowanymi przez ich organizację (59,8%). Co druga (47,2%) realizowała zadania
publiczne w partnerstwie z Urzędem Miasta Lublin lub z jednostkami organizacyjnymi
Miasta (np. MUP, MOPR). Wsparcie lokalowe w formie przekazania, użyczenia lub
wynajmowania na preferencyjnych warunkach otrzymało 42,5% ankietowanych, a co trzecia
uczestniczyła w konsultowaniu projektów aktów normatywnych (programy, strategie,
uchwały itp.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (36,2%)
(zob. tabelę IV.2.2 i wykres IV.2.1).
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Tabela IV.2.2. Formy współpracy z Urzędem Miasta Lublin w ciągu ostatniego roku
(próba celowa – n=127):
Rodzaj współpracy

n

%

realizacja zadań publicznych zleconych przez Urząd Miasta Lublin w otwartym
konkursie ofert

95

74,8%

wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności

81

63,8%

Urząd Miasta udzielał patronatu nad działaniami podejmowanymi przez naszą
Organizację

76

59,8%

realizacja zadań publicznych w partnerstwie z Urzędem Miasta Lublin lub z jednostkami
organizacyjnymi Miasta (np. MUP, MOPR)

60

47,2%

Urząd Miasta udziela naszej Organizacji wsparcia lokalowego (przekazanie/ użyczenie/
wynajmowanie na preferencyjnych warunkach)

54

42,5%

konsultowanie innych projektów aktów normatywnych (programy, strategie, uchwały
itp.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

46

36,2%

Inne formy współpracy

37

29,1%

udział w zespole (jednym lub kilku) o charakterze doradczym i inicjatywnym,
działającym przy Urzędzie Miasta Lublin

35

27,6%

konsultowanie projektów rocznych
z organizacjami pozarządowymi

34

26,8%

realizacja zadań publicznych w trybie małych grantów (na podstawie art. 19 a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

30

23,6%

udział w komisjach konkursowych

17

13,4%

programów

współpracy

Miasta

Lublin

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Na inne formy współpracy wskazywało 37 respondentów (29,1%). Badani wymieniali
przykładowo takie sposoby współdziałania, jak:


współorganizowanie z UM Lublin konferencji, kongresów, seminariów (n=5);



UM Lublin jest członkiem w niektórych organizacjach (n=3);



przekazywanie subwencji na prowadzenie szkoły (n=2);



udzielanie organizacjom referencji (n=2);



możliwość umieszczania na portalach UM Lublin informacji o akcjach i działaniach
podejmowanych przez organizacje;



redagowanie przez urzędników UM Lublin newslettera dotyczącego problematyki
trzeciego sektora w Lublinie;



szkolenia organizowane przez UM Lublin dot. pisania wniosków projektowych, ich
rozliczania i składania sprawozdań;



organizacja starowała w przetargu ogłoszonym przez UM Lublin;



organizacja jest członkiem w Lubelskim Partnerstwie Publiczno-Społecznym (LPPS),
do którego należy również UM Lublin;



wsparcie techniczne i organizacyjne ze strony UM Lublin;
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udział w kapitułach konkursowych (np. na najlepsze wyroby cukiernicze, ogródek
działkowy);



udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Miasta;



uczestnictwo urzędników UM Lublin w szkoleniach organizowanych przez
organizacje.

Wykres IV.2.1. Formy współpracy z Urzędem Miasta Lublin w ciągu ostatniego roku
(próba celowa – n=127)
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kierunkach działalności

81

Urząd Miasta udzielał patronatu nad działaniami
podejmowanymi przez naszą Organizację

76

realizacja zadań publicznych w partnerstwie z
Urzędem Miasta Lublin lub z jednostkami
organizacyjnymi Miasta (np. MUP, MOPR)

60

Urząd Miasta udziela naszej Organizacji wsparcia
lokalowego
(przekazanie/użyczenie/wynajmowanie na…

54

konsultowanie innych projektów aktów
normatywnych (programy, strategie, uchwały itp.)
w dziedzinach dotyczących działalności…

46

Inne formy współpracy

37

udział w zespole (w jednym lub kilku) o
charakterze doradczym i inicjatywnym,
działającym przy Urzędzie Miasta Lublin

35

konsultowanie projektów rocznych programów
współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi

34

realizacja zadań publicznych w trybie małych
grantów (na podstawie art. 19 a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o…

30

udział w komisjach konkursowych

17

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Uczestnictwo w zespole (jednym lub kilku) o charakterze doradczym i inicjatywnym,
działającym przy UM Lublin deklarowało 27,6% organizacji. Niepokojący jest jednak niski
odsetek organizacji (26,8%) uczestniczących w procesie konsultowania projektów rocznych
programów współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi. Na ten stan rzeczy
składają się przypuszczalnie następujące przyczyny:


roczne programy współpracy cieszą się małym zainteresowaniem wśród organizacji
społecznych, zawierają bowiem ogólne ramy współpracy między lokalnym
samorządem terytorialnym i organizacjami społecznymi;



dokument jest hermetyczny, trudno dopisać do niego coś nowego;



blisko połowa wszystkich organizacji zarejestrowanych w Lublinie działa w sposób
niesystematyczny, a ich członkowie udzielają się społecznie35. Świadczy o tym
przykładowa wypowiedź jednego z badanych:
„Pracuję zawodowo, działalność sportowa to moje hobby, nie mamy na to czasu, nie mamy
etatowych pracowników w klubie, którzy mogliby pójść na takie spotkanie konsultacyjne
i zgłosić propozycje w imieniu naszej organizacji”.



organizacje skupiają się przede wszystkim na własnych problemach, z którymi się
borykają. Nie mają czasu na to, żeby angażować się w konsultacje rocznych
programów współpracy.

Do realizacji zadań publicznych w trybie małych grantów (na podstawie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przyznało się 23,6%
organizacji. Z kolei udział w komisjach konkursowych oceniających wnioski ofertowe
zadeklarowało tylko 17 badanych podmiotów (13,4%).
3. Ocena współpracy międzysektorowej
Ankietowanych poproszono o ocenę współpracy organizacji społecznych i UM Lublin
w ciągu ostatnich 4 lat. Ocenę mierzono na 7-stopniowej skali: od -3, oznaczającej,
że współpraca w danym okresie „znacznie się pogorszyła” do +3 – oceny informującej,
że „znacznie się polepszyła”. Cezura czasowa obejmująca lata 2010-2014 wybrana została
nieprzypadkowo. W 2010 roku zostały wybrane nowe władze samorządowe. W 2011 roku
w Urzędzie Miasta Lublin utworzono referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
i partycypacji społecznej, którego kierownikiem został wieloletni działacz w sektorze
pozarządowym. W 2012 roku miał miejsce I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta
Lublin, podczas którego wyłoniono pierwszych członków nowoutworzonej Rady Działalności
Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Ponadto w analizowanym okresie wprowadzono szereg
nowych rozwiązań ułatwiających współpracę między UM Lublin i organizacjami
społecznymi (np. wprowadzono tryb małych grantów, inicjatywę lokalną, konkurs na wkłady
własne, uruchomiono profil na portalu społecznościowym, za pośrednictwem którego
UM Lublin przekazuje informacje istotne dla lubelskich organizacji społecznych, działa portal
www.ngo.lublin.pl finansowany przez UM Lublin, przesyłany jest newsletter z informacjami
dot. trzeciego sektora, ponadto referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
i partycypacji społecznej przygotowuje i obsługuje coroczne edycje budżetu obywatelskiego).
Zdaniem zdecydowanej większości (82,7%) przedstawicieli organizacji społecznych
współpracujących z UM Lublin współpraca międzysektorowa w ciągu ostatnich 4 lat
35

Zob. A. Juros, A. Biały, Świat lubelskich organizacji społecznych: od uczestnictwa społecznego do pracy.
Mapa aktywności obywatelskiej. Raport z badań, s. 19.
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poprawiła się. W ocenie co dziesiątego respondenta (9,4%) nie uległa ona istotnej zmianie.
Tylko 7 osób (5,5%) uważa, że od tamtego czasu relacje się pogorszyły, 3 ankietowanych nie
miało zdania w tej kwestii (zob. tabelę IV.3.1 i wykres IV.3.1).
Tabela IV.3.1. Ocena współpracy organizacji społecznych i Urzędu Miasta Lublin
w ciągu ostatnich 4 lat (próba celowa – n=127)
Ocena współpracy

n

%

(-) 3 (Znacznie się pogorszyła)

2

1,6%

(-) 2

1

0,8%

(-) 1

4

3,1%

0

12

9,4%

(+) 1

24

18,9%

(+) 2

51

40,2%

(+) 3 (Znacznie się polepszyła)

30

23,6%

Trudno powiedzieć

3

2,4%

127

100,0%

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres IV.3.1. Ocena współpracy organizacji społecznych i Urzędu Miasta Lublin
w ciągu ostatnich 4 lat (próba celowa – n=127)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Respondentów zapytano także o to, jak oceniają obecną współpracę swojej organizacji
z UM Lublin. Ocena dokonywana była na 7-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało, że badany
uważa ją za bardzo złą, a 7 – za „bardzo dobrą”. Również i w tym przypadku więcej niż
połowa badanych (62,2%) oceniła ją dobrze lub bardzo dobrze, a źle lub bardzo źle – 11,8%
ankietowanych. 22% respondentów ocenia ją na przeciętnym poziomie, 5 osób nie potrafiło
odpowiedzieć na to pytanie (zob. tabelę IV.3.2 i wykres IV.3.2).
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Tabela IV.3.2. Ocena obecnej współpracy badanej organizacji z Urzędem Miasta Lublin
(próba celowa – n=127)
Ocena współpracy

n

%

1 (Oceniam bardzo źle)

3

2,4%

2

3

2,4%

3

9

7,1%

4

28

22,0%

5

28

22,0%

6

25

19,7%

7 (Oceniam bardzo dobrze)

26

20,5%

Trudno powiedzieć

5

3,9%

127

100,0%

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres IV.3.2. Ocena obecnej współpracy badanej organizacji z Urzędem Miasta Lublin
(próba celowa – n=127)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Badanych poproszono o krótkie uzasadnienie oceny jakości obecnej współpracy ich
organizacji z UM Lublin. Na wstępie warto zaznaczyć, iż 38,6% (n=49) respondentów
pozytywnie wyrażało się na temat współpracy międzysektorowej z władzami samorządowymi
Lublina, tylko 22% ankietowanych (n=28) zgłosiło wyłącznie negatywne opinie. Z kolei
wypowiedzi kolejnych 39,4% (n=50) osób zawierały opinie zarówno pozytywne, jak
i negatywne – badani przychylnie wyrażali się na temat współpracy z UM Lublin, ale
zgłaszali też swoje zastrzeżenia i problemy, które ich zdaniem utrudniają te relacje
(zob. wykres IV.3.3).
Szczegółowa analiza wypowiedzi respondentów, uzasadniających ocenę współpracy
ich organizacji z UM Lublin znajduje się w załączniku na końcu raportu („Z3. Uzasadnienie
oceny jakości współpracy międzysektorowej”). Poniżej przedstawiono jedynie przykładowe
stwierdzenia badanych na temat jakości współdziałania.
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Wykres IV.3.3. Współpraca z UM Lublin w opinii badanych (n=127)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

W grupie opinii pozytywnych (zob. tabelę IV.3.3 i wykres IV.3.4 oraz wykresy
Z3.1.1, Z3.3.1 i tabele Z3.1.1, Z3.3.1 w załączniku) dominowały wypowiedzi wskazujące na
dobrą komunikację badanych organizacji z UM Lublin (62,6%):
„Działamy również w innych miastach Polski i mamy porównanie. W innych miastach nie jest tak
dobrze jak w Lublinie. Tu jest o wiele lepiej, zawsze są jakieś rozwiązania, które są wdrażane,
testowane […]”.
„W ostatnim czasie współpraca z UM Lublin bardzo się poprawiła, widoczny jest duży skok do
przodu pod każdym względem (kontaktów, doradztwa itp.) […]”.
„Samorząd jest bardzo otwarty na kontakt z organizacjami, współpracują z nimi (można mówić
o lubelskim systemie współpracy). Istnieje Referat ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi […]. Uważam, że jest to gigantyczny skok względem tego, co było”.
„Jest zdecydowanie lepsza komunikacja niż kiedyś […]”.

Dobrze oceniane są również relacje z wybranymi jednostkami (MUP, MOPR) lub
wydziałami UM Lublin (głównie Wydział Sportu i Turystyki oraz Wydział Kultury) (38,4%):
„Oceniam tę współpracę na bazie MUP i MOPR, czyli wzajemnego wspierania się, uzupełniania
się w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych (głównie staże). Kontakt z urzędnikami
oceniam na b. dobry […]”.
„Mamy dobre doświadczenia z MOPR-em […]”.
„Ja współpracuję z Wydziałem Sportu i z Wydziałem Zdrowia i w moim przypadku urzędnicy
zawsze mi pomagają, udzielają wyjaśnień, kontakt jest łatwy zarówno telefoniczny, mailowy, czy
osobisty. Uzyskujemy pełne wsparcie”.
„Urzędnicy są do nas nastawieni życzliwie, są pomocni, podejmują dyskusje (mowa o Wydziale
Kultury). Tę współpracę uznajemy za wzorową”.
„Współpraca z Wydziałem Kultury jest bardzo owocna […]”.
„Bardzo dobrze nam się współpracuje z Wydziałem Kultury (mają racjonalną ocenę sytuacji, są
elastyczni, chętnie doradzą, pomogą, urzędników cechują walory osobiste – przemiła Pani
dyrektor). My również dziękowaliśmy im za okazane wsparcie podczas koncertów […]”.
„Ocena zależy od poszczególnych komórek UM. Niektóre działają bardzo dobrze, niektóre
skandalicznie źle”.

Doradztwo i wsparcie merytoryczne ze strony UM Lublin docenia co trzeci
ankietowany (32,3%), który pozytywnie ocenia współpracę z Miastem:
„Można np. konsultować się zarówno podczas tworzenia, jak i rozliczania projektów. W razie
potrzeby można uzyskać pomoc merytoryczną ze strony urzędników […]”.
„Mamy bardzo dobry kontakt z urzędnikami otrzymujemy pomoc w razie problemów, które
pojawiają się w trakcie realizacji projektów […]”.
„Jeśli zgłaszamy jakiś problem to urzędnicy pomagają, współpraca układa się”.
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Podobna liczba badanych (n=32; 32,3%) dobrze ocenia władze lokalne za
przekazywanie organizacjom pozarządowym środków finansowych na realizację zadań
publicznych i usprawnienie procedur konkursowych:
„Oferty, które składamy w konkursie ofert przechodzą, dostajemy pieniążki na realizację zadań
publicznych […]”.
„Wydział Kultury dał nam 3-latnią dotację, co sam Pan rozumie bardzo pomaga, bo nie trzeba co
roku tego robić, starać się […]”.
„Wydaje mi się, że to dobrze działa od strony organizacyjnej, konkursy są przygotowywane
wcześniej, wnioski są szybko rozpatrywane, dzięki temu organizacje mogą realizować zadania
publiczne już na początku roku […]”.

Jeszcze inni zwracali uwagę na większe zainteresowanie urzędników problemami
organizacji pozarządowych i wsłuchiwanie się w głos strony społecznej (27,3%; n=27):
„[…] Prezydent rozumie potrzeby naszej Organizacji, wynikające z potrzeb społeczeństwa […].
UM Lublin pozytywnie opiniuje wszystkie propozycje skutkujące poprawą jakości życia osób
niepełnosprawnych”.
„[…] urzędnicy są otwarci na nasze problemy”.

Dwanaście osób (12,1%) wskazywało na wsparcie w postaci możliwości
wynajmowania od Miasta lokalu na preferencyjnych warunkach:
„Potrzeby naszej organizacji, jeżeli chodzi o kwestie lokalowe, zostały przez władze pozytywnie
rozpatrzone […]”.
„W ostatnim roku Prezydent przekazał nam na czas określony budynek na działalność, tzn. dom
o charakterze rodzinnym dla 9 osób […]”.
„[…] dostajemy ulgi preferencyjne na wynajem obiektów sportowych”.

Tabela IV.3.3. Uzasadnienie pozytywnej oceny (n=99)*
Uzasadnienie pozytywnej oceny

n

%

Komunikacja z UM Lublin jest dobra

62

62,6%

Organizacja dobrze ocenia współpracę z wybranymi jednostkami/wydziałami UM Lublin

38

38,4%

Organizacja otrzymuje doradztwo i wsparcie merytoryczne ze strony UM Lublin

32

32,3%

Organizacja otrzymuje środki na realizację zadań publicznych

32

32,3%

UM Lublin wysłuchuje, rozumie potrzeby naszej organizacji i bierze pod uwagę ich głos

27

27,3%

Organizacja wynajmuje lokal na preferencyjnych warunkach

12

12,1%

Organizacja nie daje wyższej oceny, bo jej zdaniem zawsze może być lepiej

10

10,1%

Pozytywna ocena kontroli, które przeprowadza UM Lublin

5

5,1%

Organizacja współpracuje z radnymi UM Lublin i Radami Dzielnic

4

4,0%

Inne

22

22,2%

* Uwaga: wartości nie sumują się, ponieważ pytanie miało charakter otwarty i respondenci mogli podać dowolną
liczbę uzasadnień oceny
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres IV.3.4. Uzasadnienie pozytywnej oceny (n=99)*
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Pojedyncze osoby pozytywnie odnosiły się do kontroli przeprowadzanych przez
Miasto (5,1%, n=5), jak również zwracały uwagę na dobrą współpracę z radnymi UM Lublin
i radami dzielnic (4%; n=4). Inne propozycje uzasadnienia oceny współpracy (np. udzielanie
patronatu, wyróżnianie organizacji za ich działalność, udzielanie im referencji) podało
22 ankietowanych (22,2%).
Badani, którzy formułowali negatywne opinie (zob. wykres IV.3.5 i tabelę IV.3.4 oraz
wykresy Z3.2.1, Z3.3.1 i tabele Z3.2.1, Z3.3.1 w załączniku) podkreślali najczęściej,
że współpraca z UM Lublin jest trudna i wymuszona (35,9%; n=28):
„[…] Już 4 rok działam i nadal nie widzę chęci współpracy ze strony UM Lublin. Współpraca jest
wymuszona”.
„[…] Współpraca z UM Lublin wygląda różnie, ciężko się z nimi skontaktować w różnych
kwestiach. Współpraca jest wymuszona. To nasza Organizacja wychodzi z inicjatywą
a UM Lublin skupił się tylko na budżecie obywatelskim […]”.
„Z Wydziałem Sportu bardzo dobrze nam się współpracuje, ale z UM Lublin jako całością już nie
[…]. Brak przepływu informacji między Wydziałami, koordynacja działań jest bardzo słaba […]”.
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Organizacje skarżyły się na nadmierne kontrole, biurokrację, mało przyjazne
procedury i negatywne podejście do ich działalności (29,5%; n=23) oraz niekompetencję
urzędników i ciągle zmieniające się przepisy i ich interpretacje (12,8%, n=10):
„Jesteśmy nagminnie kontrolowani, w tym roku było aż 8 kontroli. Większość byłaby OK gdyby
nie jedna, która trwała 3-ce i zakończyła się zwrotem części dotacji, niesłusznie naszym zdaniem.
Urzędnik, który nas kontrolował był niekompetentny. Bałagan jest po stronie UM Lublin – jest
dużo przypadkowości, co roku jest inna interpretacja rozporządzeń, umów, sprawozdań i innych
dokumentów – co wydział to inna interpretacja”.
„[…] męczy nas biurokracja, np. przy sprawozdaniach, jeden urzędnik mówi tak, inny jeszcze
inaczej, wszystko musi się zgadzać co do przecinka. Poza tym chcieli sprawdzać wszystkie środki
jakie wydaliśmy na realizację zadań, nie tylko te, które otrzymaliśmy z UM Lublin na realizację
zadań. Kontrole są bardzo uciążliwe, bo my to robimy za marne grosze. Biurokracja jest
nieadekwatna do środków jakie nasza organizacja otrzymuje […]”.
„[…] jesteśmy nękani przez urzędników, którzy nas kontrolują. Jednego roku dokumenty są OK,
a następnego już złe i wymagają poprawek. Kontrole są uciążliwe, są makabryczne, siedzą u nas
przez 3 tygodnie, czepiają się drobnostek, do tego trzeba skakać wokół nich […]”.
„[…] są różne interpretacje tych samych zapisów. Nie wszyscy działacze trzeciego sektora są
zainteresowani urzędniczą nowomową, są zafascynowani tym co robią, nie interesują ich
urzędnicze «bzdety», to co muszą, to tego się uczą, dla mnie to jest czarna magia, trzeba wiedzieć
jak to wszystko wypełniać, rozliczyć itp. Robię to, co lubię i tyle, są szkolenia z urzędniczej
nowomowy, ale organizacje nie chodzą na nie, bo albo o nich nie wiedzą, a nawet jeśli są i na nie
idą, to i tak tego jest tyle, że nie ogarniają tego”.
„Komunikację z UM Lublin oceniam na 4, bo wciąż jest dużo biurokracji. Pewne rzeczy można
przyspieszyć, wysyłając dokumenty drogą mailową, a niestety za tym wciąż musi iść papier”.
„[…] Instytucja [MOPR] jest mocno zbiurokratyzowana, pełno jest papierologii […], większość
rzeczy można byłoby załatwiać drogą mailową”.
„Powiększyła się biurokracja – warunki współpracy są przejrzyste, ale wymagają większego
zaangażowania z naszej strony, są dokładniejsze kontrole (śmieszy mnie np. konieczność
odnotowywania godziny odjazdu autokaru)”.
„[…] rozliczenia dotacji przebiegają karkołomnie (wymogi ministerialne są łatwiejsze, inne niż te,
które stawia Miasto Lublin – urzędnicy bardzo komplikują sprawę, która jest uregulowana bardzo
prosto, rozliczanie trwa przez to miesiącami) […]”.

Zdaniem 24,4% (n=15) respondentów środki, które otrzymują na realizację zadań
publicznych są za małe:
„Za mało [jest] pieniędzy do podziału, więc projekty naszej organizacji często są odrzucane (choć
spełniają wymagania formalne)”.
„Nie współpracujemy […] jest mało pieniędzy na tę działalność […]”.
„[…] Problem jest tylko z pieniędzmi, których jest mało”.

Co piąta osoba uważa, że konsultacje społeczne w wielu wypadkach są pozorne
(19,2%; n=15):
„Rozmowy trwają, cieszę się że mogę prowadzić rozmowy z kolejnymi prezydentami, ale nie
prowadzi to do konstruktywnych zmian. W innych miastach, w których byłam jest inaczej,
tamtejsze urzędy są bardziej przychylne problematyce xxx. Tutaj rozmowy trwają, ale nic z nich
nie wynika”.
„[…] są rozmowy, aczkolwiek często po rozmowach nie ma efektu, gdzieś się to rozpływa, chyba
na szczeblu niższych urzędników”.
„Nasza organizacja realizuje działalność sportową. Nasze uwagi nie są brane pod uwagę, Wydział
Sportu ma swoją wizję realizacji zadań sportowych, nie uwzględniają uwag naszej organizacji,
teoretycznie są konsultacje, ale nic z nich nie wynika. […] Obecny dyrektor [Wydziału Sportu
i Turystyki – przypis A. Biały i A. Juros] jest po prawie – nie zna się na sporcie. Ma wymyślone
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swoje propozycje i je realizuje, niespecjalnie pyta nas, sportowców o zdanie. Rada Sportu jest po
to, żeby zaakceptować pomysły Wydziału Sportu, to nie jest Rada niezależna, to prezydent
wybiera tę Radę – taka odgórna demokracja”.

W ocenie 19,2% (n=15) badanych warunki konkursowe są nieprzejrzyste, niekiedy
wręcz trudne do spełnienia i ciągle się zmieniają:
„To, na co zwróciłbym jeszcze uwagę, to niejasne procedury oceniania wniosków konkursowych,
ocenia je komisja, ale wg jakich zasad? Dlaczego wniosek konkursowy jednej organizacji
otrzymuje dofinansowanie a inny nie? […]”.
„[…] Konkursy ofert – brak przejrzystości, trudno się zgodzić ze sposobem ujawniania punktacji
w konkursach ofert”.
„[…] Mamy wątpliwości dotyczące konkursów, bo często decydują czynniki pozamerytoryczne
(układy)”.
„W komisjach konkursowych są machlojki – pieniądze dostają ci, którzy mają dostać. Te relacje
polityczno-partyjne strasznie uniemożliwiają nam działanie […]”.
„[…] brakuje aktywnej polityki informacyjnej o działaniach, planach UM, które mogłyby być
podejmowane wspólnie z organizacjami (newsletter). Nie tylko pasywna informacja na stronie
Urzędu, ale też aktywne docieranie do organizacji społecznych”.

Na brak partnerskiej współpracy i traktowanie ich przez urzędników jak petentów
wskazywało 14,1% (n=11) ankietowanych:
„Nie czujemy się partnerem, a jedynie uczestnikiem konkursów, dzięki którym możemy zyskać
niewielkie wsparcie dla naszych działań”.
„[…] Brakuje jednak współpracy na zasadzie partnerstwa, a nie urząd-petent […]”.
„[…] nie czuję żeby UM zależało na tym, żebym wydała dobrze te pieniądze, tylko sprawdzają
czy je źle wydałam – nastawienie na wyłapanie błędów. Nie można zakładać, że wszyscy jesteśmy
oszustami”.

Ośmiu (10,3%) badanych zwróciło uwagę na występującą w Lublinie dyskryminację
we wspieraniu organizacji pozarządowych:
„Nie ma współpracy, działanie jest jednostronne, jest chęć podejmowania współpracy ze strony
naszej organizacji, a UM Lublin nie odpowiada na nasze inicjatywy, wspiera tylko niektóre
organizacje – we współpracy z organizacjami występuje dyskryminacja, nierówność. UM Lublin
nie współpracuje z naszą Organizacją”.
„[…] należy bardziej równomiernie traktować wszystkie organizacje, tymczasem niektóre
organizacje traktowane są lepiej, a inne są spychane na margines. Grono wzajemnej adoracji – te,
które nie mają prywatnych kontaktów z UM Lublin są gorzej postrzegane. 10 lat temu dużo lepiej
nam się współpracowało z UM Lublin”.
„[…] mamy problem z lokalem, kiedyś mieliśmy zajęcia na Peowiaków 12, w obecnym Centrum
Kultury, po remoncie nas stamtąd wyrzucili, zostaliśmy pozbawieni lokalu. Pani prezydent miała
nam pomóc, ale nie pomogła”.
„[…] my, jako organizacja, nie mamy praktycznie żadnych szans, by walczyć z instytucjami
kulturalnymi Miasta Lublin. UM Lublin nie dostrzega specyfiki naszej organizacji […]”.

Na złą współpracę z niektórymi jednostkami, czy wydziałami UM Lublin wskazywało
7 badanych (9%):
„[…] Najgorzej współpracuje się z Zarządem Dróg i Mostów, jest to jednostka działająca na
szkodę mieszkańców. Przepuszczają i marnują środki podatników – to oni powodują zaniżenie
oceny. 90% problemów mamy właśnie z Zarządem Dróg i Mostów”.
„Czasem ciężko współpracuje się z MOPR-em – nie obchodzą ich efekty, ale wyłącznie to, czy
papiery się zgadzają […]”.
„[…] mam jednak zastrzeżenia do Wydziału Spraw Administracyjnych – bardzo ciężko nam się
współpracuje w sprawach administracyjnych, [urzędnicy] nie rozumieją, co to jest odpłatna
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działalność pożytku publicznego, nie znają przepisów dot. organizacji pozarządowych, traktują
organizacje bardzo podejrzliwie”.

Tabela IV.3.4. Uzasadnienie negatywnej oceny (n=78)*
Uzasadnienie negatywnej oceny

n

%

Współpraca jest trudna, wymuszona

28

35,9%

Nadmierne kontrole, biurokracja i mało przyjazne procedury i podejście do organizacji

23

29,5%

Niewielka liczba środków na realizację zadań publicznych

19

24,4%

Zdaniem badanych konsultacje społeczne w wielu wypadkach są pozorne

15

19,2%

Warunki konkursowe są nieprzejrzyste, niekiedy trudne do spełnienia, ciągle się
zmieniają

15

19,2%

UM Lublin traktuje nas jak petenta (brak współpracy partnerskiej/jednostronna)

11

14,1%

Niekompetentni urzędnicy, zmieniające się interpretacje przepisów

10

12,8%

Brak lub ograniczona komunikacja z UM Lublin

8

10,3%

Dyskryminacja we wpieraniu organizacji

8

10,3%

Współpraca z niektórymi jednostkami/wydziałami UM Lublin jest zła

7

9,0%

Brak zaangażowania ze strony organizacji

6

7,7%

Nie ma współpracy

4

5,1%

Brak wsparcia lokalowego

3

3,8%

Niezrozumienie specyfiki organizacji

3

3,8%

Zastrzeżenia do RDPPL

3

3,8%

* Uwaga: wartości nie sumują się, ponieważ pytanie miało charakter otwarty i respondenci mogli podać dowolną
liczbę uzasadnień oceny
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Niektórzy respondenci dostrzegają problem w braku aktywności własnej organizacji
do podejmowania współpracy z Miastem.
Badani wskazywali także na:


brak potrzeby podejmowania współdziałania z władzami Miasta (5,1%; n=4);



brak wsparcia lokalowego (3,8%; n=3);



niezrozumienie specyfiki organizacji, jej działalności (3,8%; n=3);

Warto ponadto zaznaczyć, że część oceniających współpracę międzysektorową nie
dawała maksymalnej oceny tłumacząc to tym, że wiele jest jeszcze do zrobienia w tym
zakresie i zawsze może być lepiej:
„[…] nie jest to 7, bo zawsze jest jeszcze coś do poprawy, co mobilizuje jedną i drugą stronę do
ulepszania współpracy”.
„Dlaczego 5? Bo jeszcze wiele jest do zrobienia, życie w Lubelskim Centrum Aktywności
Lokalnej mogłoby być jeszcze bardziej bogatsze”.
„Dlaczego 6? Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej […]”.
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Wykres IV.3.5. Uzasadnienie negatywnej oceny (n=78)*
0

10

20

30

Współpraca jest trudna, wymuszona

28

Nadmierne kontrole, biurokracja i mało przyjazne
procedury i podejście do organizacji

23

Niewielka liczba środków na realizację zadań
publicznych

19

Zdaniem badanych konsultacje społeczne w wielu
wypadkach są pozorne

15

Warunki konkursowe są nieprzejrzyste, niekiedy
trudne do spełnienia, ciągle się zmieniają

15

UM Lublin traktuje nas jak petenta (brak
współpracy partnerskiej/jednostronna)

11

Niekompetentni urzędnicy, zmieniające się
interpretacje przepisów

10

Brak lub ograniczona komunikacja z UM Lublin

8

Dyskryminacja we wpieraniu organizacji

8

Współpraca z niektórymi jednostkami/wydziałami
UM Lublin jest zła

7

Brak zaangażowania ze strony organizacji

6

Nie ma współpracy

4

Brak wsparcia lokalowego

3

Niezrozumienie specyfiki organizacji

3

Zastrzeżenia do RDPPL

3

* Uwaga: wartości nie sumują się, ponieważ pytanie miało charakter otwarty i respondenci mogli podać dowolną
liczbę uzasadnień oceny
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Kończąc analizę wypowiedzi respondentów uzasadniających swoją ocenę współpracy
z UM Lublin warto zwrócić uwagę jeszcze na pewne niepokojące sygnały, które zgłosiło
kilka organizacji. Pierwsza dotyczy „przejmowania” przez UM Lublin pomysłów, czy też
projektów przygotowanych oddolnie przez obywateli zrzeszonych w organizacjach lub
przekazania ich do realizacji innym instytucjom kontrolowanym przez Miasto, co potwierdza
przykładowa wypowiedź jednego z badanych:
„[…] minusem jest to, że pomysły, które przedstawia nasza Organizacja są przejmowane przez
UM Lublin albo przekazywane innej instytucji”.

Jeśli tego typu praktyki rzeczywiście mają miejsce, to należy je piętnować jako niezgodne
z zasadą pomocniczości i budowaniem oddolnego społeczeństwa obywatelskiego.
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Niepokoi również postawa kilku respondentów, którzy obawiali się formułować krytyczne
uwagi pod adresem urzędników lub wyraźnie zastrzegli, aby ich nie notować, obawiając się,
że zostaną zidentyfikowani i narażą się urzędnikom UM Lublin (mimo iż badanych
poinformowano na początku wywiadu, że ich odpowiedzi na pytania mają charakter poufny,
tzn. będą przedstawione w raporcie w taki sposób, aby nie można było zidentyfikować kto je
wypowiadał). Świadczy o tym przykładowa opinia ankietowanego:
„[…] Nie chcielibyśmy zaogniać sytuacji z UM Lublin, Lublin jest mały. Urzędnik postrzegany
jest niemal jak VIP, jak mu się podpadnie, to może się to odbić na naszych relacjach z Miastem”.

Respondentów zapytano ponadto czy – ich zdaniem – UM Lublin traktuje ich
organizację jak partnera do współpracy. Blisko 80% badanych udzieliło odpowiedzi
twierdzącej (warto jednak podkreślić, że do badań dobrano wyłącznie organizacje
współpracujące z Miastem). Odmiennego zdania jest 16,5% ankietowanych, a 3,9% nie
potrafiło ustosunkować się do tak postawionego pytania (zob. tabelę IV.3.5 i wykres IV.3.6).
Tabela IV.3.5. Zdaniem respondentów: Urząd Miasta Lublin traktuje ich Organizację jak
partnera do współpracy (próba celowa – n=127)
Odpowiedzi respondentów

n

%

Tak

56

44,1%

Raczej tak

45

35,4%

Raczej nie

14

11,0%

Nie

7

5,5%

Trudno powiedzieć

5

3,9%

127

100,0%

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres IV.3.6. Zdaniem respondentów: Urząd Miasta Lublin traktuje ich Organizację jak
partnera do współpracy (próba celowa – n=127)?
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

4. Ocena dialogu ze społeczeństwem obywatelskim
Badanym przedstawiono cztery twierdzenia dotyczące oceny dialogu obywatelskiego
na poziomie Miasta Lublin, spośród których mieli wybrać tylko jedno najlepiej opisujące
sytuację występującą w Lublinie. Zdania w tej kwestii były podzielone: blisko 41%
respondentów uważa, że UM Lublin kontaktuje się z relatywnie dużą liczbą organizacji, ale
kontakty te nie mają charakteru trwałego dialogu. Niewiele mniej osób (35,4%) twierdzi, że
w Lublinie istnieją mechanizmy wzmacniające systematyczny dialog pomiędzy UM Lublin
i szerokim oraz zróżnicowanym środowiskiem organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Co piąta osoba (19,7%) stoi na stanowisku, że UM Lublin co prawda dąży do dialogu, ale
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jedynie z wąskim gronem organizacji, natomiast dialog ten odbywa się sporadycznie. Tylko
jedna osoba uznała, że nie ma rzeczywistego dialogu pomiędzy UM Lublin i społeczeństwem
obywatelskim. Przedstawicielom 4 organizacji trudno było odnieść się do przedstawionych
stwierdzeń (zob. tabelę IV.4.1 i wykres IV.4.1).
Tabela IV.4.1. Ocena dialogu Urzędu Miasta Lublin ze społeczeństwem obywatelskim
(próba celowa – n=127)
Ocena współpracy

n

%

Nie istnieje rzeczywisty dialog pomiędzy Urzędem Miasta Lublin i społeczeństwem
obywatelskim

1

0,8%

Urząd Miasta Lublin dąży do dialogu jedynie z wąskim gronem organizacji, a dialog ten
nie ma trwałego charakteru

25

19,7%

Urząd Miasta Lublin kontaktuje się z relatywnie dużą liczbą organizacji, ale z reguły
kontakty te nie mają charakteru trwałego dialogu

52

40,9%

Istnieją mechanizmy wzmacniające systematyczny dialog pomiędzy Urzędem Miasta
Lublin i szerokim oraz zróżnicowanym środowiskiem organizacji społeczeństwa
obywatelskiego

45

35,4%

Nie wiem, nie pamiętam

3

2,4%

Inna

1

0,8%

127

100,0%

Razem
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres IV.4.1. Ocena dialogu Urzędu Miasta Lublin ze społeczeństwem obywatelskim
(próba celowa – n=127)
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Istnieją mechanizmy wzmacniające systematyczny
dialog pomiędzy Urzędem Miasta Lublin i szerokim
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45
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3
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1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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***
Analiza wyników badań wykazała zatem, że strony internetowe UM Lublin
(http://bip.lublin.eu, www.lublin.eu) są najczęściej wykorzystywaną formą pozyskiwania
przez organizacje społeczne informacji, głównie na temat konkursów ofert. 94,5% badanych
przyznało, że zagląda na te strony, 65% robi to często lub bardzo często. Wśród innych,
często wykorzystywanych sposobów komunikowania się organizacji z przedstawicielami
władz miasta są rozmowy telefoniczne (93,7%), kontakty mailowe (90,6%), czy indywidualne
spotkania z urzędnikami (89,8%). Warto jednak podkreślić, że duża część organizacji nie
miała wiedzy o portalach internetowych, które są kanałami informacyjnymi przeznaczonymi
specjalnie
dla
lubelskich
organizacji
społecznych
(np.
http://lublin.ngo.pl,
www.facebook.com/ngoLublin). Niektórzy z zaskoczeniem przyjmowali wiadomość, że przy
prezydencie Miasta Lublin istnieje Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
i partycypacji społecznej w Lublinie, a ponadto działa ponad 20 różnych ciał konsultacyjnodoradczych, gdzie ich przedstawiciele mogliby się zaangażować.
Współpraca większości lubelskich organizacji pozarządowych z UM Lublin
sprowadza się zasadniczo do realizacji zadań publicznych zleconych przez Miasto
w otwartych konkursach ofert (74,8%) oraz wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności (63,8%). Patronat honorowy Miasta otrzymało 59,8% badanych. Co
druga organizacja przyznała się do realizacji zadań publicznych w partnerstwie z UM Lublin
lub z jednostkami organizacyjnymi Miasta (np. MUP, MOPR) (47,2%). Natomiast wsparcie
lokalowe uzyskało 42,5% badanych organizacji. Najniższy poziom współpracy
zaobserwowano w obszarze konsultowania projektów aktów normatywnych (programy,
strategie, uchwały itp.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
(36,2%), w tym także rocznych programów współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi (26,8%). Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku uczestnictwa organizacji
w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym, działającym przy UM Lublin (27,6%)
oraz w komisjach konkursowych oceniających wnioski ofertowe (13,4%). Można więc
zauważyć, że współpraca międzysektorowa opiera się przede wszystkim na (do)finansowaniu
zadań publicznych, realizowaniu ich w partnerstwie międzysektorowym, wzajemnym
informowaniu się, czy udzielaniu organizacjom wsparcia lokalowego. Tylko nieliczne
organizacje włączają się w konsultowanie dokumentów strategicznych, prace zespołów
doradczych lub inicjatywnych, czy komisje konkursowe oceniające wnioski konkursowe.
Badania wykazały ponadto, że przedstawiciele badanych organizacji pozytywnie
oceniają zmiany w zakresie współpracy międzysektorowej, które zaszły w latach 2010-2014.
Wysoko oceniają również bieżącą współpracę Miasta z ich instytucjami. Ci, którzy oceniali ją
pozytywnie (n=99) uzasadniali to dobrą komunikacją ich organizacji z UM Lublin (62,6%),
poprawnymi relacjami z wybranymi jednostkami (MUP, MOPR) lub wydziałami UM Lublin
(głównie Wydział Sportu i Turystyki oraz Wydział Kultury) (38,4%). Cześć badanych
wskazywała również na dofinansowanie ich działań statutowych (32,3%), doradztwo
i wsparcie merytoryczne (32,3%) oraz otwartość i zrozumienie jakie ich organizacje
otrzymują ze strony urzędników UM Lublin (27,3%). Ci natomiast, którzy formułowali
negatywne opinie (n=78) podkreślali, że współpraca z UM Lublin jest trudna i wymuszona
(35,9%). Niektóre organizacje krytykowały nadmierne kontrole i biurokrację, mało przyjazne
procedury (29,5%), a także niekompetencję urzędników i ciągle zmieniające się przepisy i ich
interpretacje (12,8%). Co piąta osoba uważa, że konsultacje społeczne w Lublinie są pozorne
(19,2%), że warunki konkursowe są nieprzejrzyste i ciągle się zmieniają (19,2%). Niektórzy
wskazywali też na brak partnerskiej współpracy (14,1%) i dyskryminację we wspieraniu
organizacji pozarządowych (10,3%).
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Badani są podzieleni w ocenie szeroko rozumianego dialogu Urzędu Miasta Lublin ze
społeczeństwem obywatelskim. 41% z nich uważa, że UM Lublin kontaktuje się z relatywnie
dużą liczbą organizacji, ale kontakty te nie mają charakteru trwałego dialogu. Kolejne 35,4%
osób oceniło ten dialog bardzo wysoko – ich zdaniem w Lublinie istnieją mechanizmy
wzmacniające systematyczny dialog pomiędzy UM Lublin i szerokim oraz zróżnicowanym
środowiskiem organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Odmiennego zdania jest 19,7%
respondentów, którzy uważają UM Lublin może i dąży do dialogu, ale tylko z wąskim
gronem organizacji społecznych, sam zaś dialog odbywa się okazjonalnie.
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W tej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza udziału lubelskich
organizacji społecznych w konsultacjach społecznych Miasta Lublin np. strategii, programów,
uchwał itp. Ponadto zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania o to jakie są preferowane
sposoby udziału organizacji w konsultacjach społecznych organizowanych przez UM Lublin?
Jak te konsultacje oceniane są przez liderów organizacji społecznych? Czy postulaty
i sugestie zgłaszane w trakcie konsultacji są uwzględniane przez urzędników? W jaki sposób
powinny przebiegać konsultacje społeczne?
1. Preferowane formy uczestnictwa organizacji w konsultacjach społecznych
Respondentów poproszono o wskazanie wszystkich preferowanych form uczestnictwa
przedstawicieli ich instytucji w konsultacjach społecznych. Większość badanych zaznaczała
od 2 do 3 rodzajów konsultacji społecznych (70,1%), 17,3% badanych wybierało cztery
formy. Pojedyncze osoby wskazywały na jedną, bądź maksymalną liczbę preferowanych
sposobów udziału w konsultacjach społecznych (zob. tabelę V.1.1 i wykres V.1.1).
Tabela V.1.1. Liczba preferowanych form uczestnictwa w konsultacjach społecznych
zaznaczonych przez organizację (próba celowa – n=127)
Liczba preferowanych form

n

%

1

6

4,7%

2

43

33,9%

3

46

36,2%

4

22

17,3%

5

9

7,1%

6

1

0,8%

127

100,0%

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres V.1.1. Liczba preferowanych form uczestnictwa w konsultacjach społecznych
zaznaczonych przez organizację (próba celowa – n=127)?
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Najbardziej preferowaną formą są bezpośrednie otwarte spotkania (79,5%). Drugim
najczęściej wybieranym sposobem są warsztaty projektowe, umożliwiające zdobycie wiedzy
57

V. Uczestnictwo organizacji w konsultacjach społecznych

na temat konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań (66,9%). Na pisemne wyrażanie
opinii w kwestiach będących przedmiotem konsultacji społecznych wskazywał co drugi
badany (50,4%). Nieco rzadziej zaznaczano takie sposoby uczestnictwa w konsultacjach
społecznych jak badania ankietowe i sondażowe w formie papierowej, telefonicznej lub
elektronicznej (44,9%), czy internetowe forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej
UM Lublin (38,6%) (zob. tabelę V.1.2 oraz wykres V.1.2).
Tabela V.1.2. Preferowane przez organizacje formy uczestnictwa
w konsultacjach społecznych (próba celowa – n=127)*
Preferowane formy

n

%

101

79,5%

85

66,9%

pisemne wyrażanie opinii w danej kwestii

64

50,4%

badania ankietowe i sondażowe w formie papierowej, telefonicznej
lub elektronicznej

57

44,9%

internetowe forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej UM Lublin

49

38,6%

inne

13

10,2%

bezpośrednie otwarte spotkania
warsztaty projektowe, umożliwiające zdobycie
konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań

wiedzy

na

temat

* Uwaga: respondent mógł zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres V.1.2. Preferowane przez organizacje formy uczestnictwa
w konsultacjach społecznych (próba celowa – n=127)*
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* Uwaga: respondent mógł zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Część osób wskazywała na łączone formy konsultacji społecznych. Przykładowo
jeden z badanych zaznaczył, że w pierwszej kolejności należałoby przeprowadzić warsztaty
projektowe, potem wypracowany materiał powinien być udostępniony na forum
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dyskusyjnym, a na końcu należałoby zebrać opinie, opracować je i przedstawić na piśmie.
Niektórzy (10,2%) zaznaczali także takie sposoby angażowania się w konsultacje społeczne,
jak:


sądy obywatelskie,



referendum,



sondaż deliberatywny,



panel obywatelski,



fora dyskusyjne,



kawiarenki obywatelskie,



telekonferencje (spotkanie może być transmitowane przez internet i każdy może się
włączyć z dowolnego miejsca),



wykorzystywanie w procesie konsultacji aplikacji mobilnych (smartfony, tablety),



portal „NaprawmyTo!” (http://www.lublin.naprawmyto.pl/),



bezpośrednie, zamknięte spotkania w formie warsztatowej, czy panelu specjalistów
z instytucji lub organizacji zajmujących się daną dziedziną. Jak bowiem uzasadniał to
jeden z respondentów – „pewnych problemów nie da się konsultować na otwartych
spotkaniach. Przykładem mogą być konsultacje dot. obiektów sportowych, czy
dziedzictwa historycznego lub innych spraw, na których mieszkańcy się nie znają, nie
ma więc potrzeby prowadzenia, aż tak szerokich konsultacji społecznych”.

Ankietowanych poproszono o ponowne spojrzenie na prezentowaną listę różnych
sposobów uczestnictwa w konsultacjach społecznych i wskazanie tylko na jedną, najbardziej
preferowaną formę. Najczęściej wybierano bezpośrednie otwarte spotkania (38,6%).
Co trzecia osoba wybrałaby się na warsztaty projektowe, umożliwiające zdobycie wiedzy na
temat konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań (29,9%). Co ósma osoba wolałaby
uczestniczyć w badaniach ankietowych i sondażowych w formie papierowej, telefonicznej lub
elektronicznej (12,6%). Na pisemne wyrażanie opinii w danej kwestii wskazywało 7,8%
respondentów, a internetowe forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej UM Lublin
i inne – po 5,5% badanych (zob. tabelę V.1.3 i wykres V.1.3).
Tabela V.1.3. Najbardziej preferowana przez organizacje forma uczestnictwa
w konsultacjach społecznych (próba celowa – n=127)
Najbardziej preferowana forma

n

%

bezpośrednie otwarte spotkania

49

38,6%

38

29,9%

badania ankietowe i sondażowe w formie papierowej, telefonicznej
lub elektronicznej

16

12,6%

pisemne wyrażanie opinii w danej kwestii

10

7,9%

internetowe forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej UM Lublin

7

5,5%

inne

7

5,5%

127

100,0%

warsztaty projektowe, umożliwiające zdobycie
konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań

wiedzy

na

temat

Razem
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres V.1.3. Najbardziej preferowana przez organizacje forma uczestnictwa
w konsultacjach społecznych (próba celowa – n=127)?
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10%

20%

30%

40%

n=49

50%

60%

n=38

70%

80%
n=16

90%
n=10

100%

n=7 n=7

bezpośrednie otwarte spotkania
warsztaty projektowe, umożliwiające zdobycie wiedzy na temat konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań
badania ankietowe i sondażowe w formie papierowej, telefonicznej lub elektronicznej
pisemne wyrażanie opinii w danej kwestii
internetowe forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Miasta Lublin
inne
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2. Udział organizacji społecznych w konsultacjach społecznych
Do uczestnictwa w konsultacjach społecznych np. strategii, programów, uchwał itp.,
które zostały przeprowadzone w okresie ostatnich 2 lat od momentu przeprowadzenia badań
przyznało się blisko 60% organizacji społecznych (zob. tabelę V.2.1 oraz wykres V.2.1)
Tabela V.2.1. Czy w ciągu ostatnich 2 lat Organizacja uczestniczyła w konsultacjach
społecznych Miasta Lublin np. strategii, programów, uchwał itp. (próba celowa – n=127)?
Uczestnictwo organizacji w konsultacjach społecznych

n

%

Tak

76

59,8%

Nie

51

40,2%

Razem

127

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres V.2.1. Czy w ciągu ostatnich 2 lat Organizacja uczestniczyła w konsultacjach
społecznych Miasta Lublin np. strategii, programów, uchwał itp. (próba celowa – n=127)?

Nie
n=51
40%

Tak
n=76
60%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Badanych, którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych (n=76) zapytano czy
postulaty i sugestie, które zgłosili w trakcie konsultacji zostały uwzględnione. Ponad połowa
z nich (55,3%) odpowiedziała, że tylko niektóre propozycje zostały przyjęte, 17,1%
ankietowanych zaznaczyło, że wszystkie wnioski, które zgłosili zostały zaaprobowane. 13,2%
badanych przyznało, że ich postulaty zgłoszone w trakcie konsultacji nie zostały
uwzględnione. Osiem osób nie wie lub nie pamięta jaki był ostateczny rezultat konsultacji,
a trzech ankietowanych udzieliło innej odpowiedzi niż te podane w zamkniętej kafeterii –
wskazywali, że konsultacje, w których oni wzięli udział jeszcze się nie zakończyły, więc
trudno im ocenić, czy ich propozycje zostały uwzględnione, czy nie (zob. tabelę V.2.2
i wykres V.2.2).
Tabela V.2.2. Czy postulaty i sugestie zgłaszane w trakcie konsultacji
przez Organizację zostały uwzględnione (próba celowa – n=127)?
Czy postulaty i sugestie zgłaszane w trakcie konsultacji
przez Organizację zostały uwzględnione?

n

%

% z n=76*

Tak, wszystkie

13

10,2%

17,1%

Tak, ale niektóre

42

33,1%

55,3%

Nie, nie zostały uwzględnione

10

7,9%

13,2%

Nie wiem, nie pamiętam

8

6,3%

10,5%

Inna odpowiedź

3

2,4%

3,9%

Nie dotyczy

51

40,2%

–

Brak danych

0

0,0%

–

127

100,0%

100,0%

Razem

* organizacje, które zadeklarowały uczestnictwo w konsultacjach społecznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres V.2.2. Czy postulaty i sugestie zgłaszane w trakcie konsultacji
przez Organizację zostały uwzględnione (próba celowa – n=127)?
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uwzględnione
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Organizacje, które nie uczestniczyły w konsultacjach społecznych (n=51) pytano
o przyczyny absencji w tego typu inicjatywach (zob. tabelę V.2.3 i wykres V.2.3 oraz tabele
Z4.1-7 w załączniku). Blisko połowa z nich uzasadniała to brakiem czasu (47,1%):
„Nie mamy czasu – terminy konsultacji często pokrywały się z działaniami podejmowanymi przez
naszą organizację. Nie jest nas za dużo i nie ma osoby, która mogłaby pójść na takie spotkanie.
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Bardzo często mamy działania w tym czasie [kiedy przeprowadzane są konsultacje – przypis
A. Biały, A. Juros]”.
„Byliśmy zapraszani, ale to był czas kiedy mieliśmy bardzo dużo działań i nie było ludzi, których
moglibyśmy wysłać (jest 8 etatowych pracowników, koordynujemy 400 wolontariuszy)”.
„Zbyt małe zaangażowanie po stronie członków organizacji w tego typu przedsięwzięcia [wynika
z – przypis A. Biały, A. Juros] braku czasu – członkowie mają swoją pracę zawodową (są
nauczycielami, a niektórzy mają kilka zajęć na raz), do tego angażują się w pracę stowarzyszenia,
dlatego nie mają czasu na konsultacje […]”.
„[…] nie mamy czasu na takie rzeczy”.

Badani tłumaczyli się także brakiem dostępu do informacji na temat konsultacji
społecznych (39,2%):
„[…] nie mamy informacji o konsultacjach społecznych – one do nas nie docierają, my również
niespecjalnie ich szukamy […]”.
„Nie miałem wiedzy na ten temat, nikt nas nie poinformował o tych konsultacjach. Trzeba
stworzyć bazę organizacji społecznych, do których te informacje będą przesyłane”.
„Problem wynika z tego, że nie przywykliśmy do tego, aby na bieżąco sprawdzać/śledzić
informacje na stronach UM Lublin i portalach dla organizacji społecznych, kiedy i jakie są
ogłaszane konsultacje. Nie wystarczy tylko ogłosić konsultacje, trzeba aktywniej docierać
z informacją o konsultacjach do organizacji […]”.
„[…] często jest też tak, że informacje o konsultacjach lub innych przedsięwzięciach docierają do
nas z opóźnieniem”.

W ocenie kilku ankietowanych ich organizacja jest za mała, prowadzi okazjonalną
działalność, często występuje w niej rotacja zespołu, co nie pozwala na prowadzenie
jednolitej działalności organizacji (17,6%):
„Działalność naszej organizacji jest okazjonalna, spotykamy się raz do roku i działamy […]”.
„Jesteśmy małą organizacją, powstaliśmy w 2012 roku, to jeszcze za wcześnie, żeby się włączyć
w konsultacje”.
„Nastąpiła wymiana niemal całego zespołu i w związku z tym dopiero budujemy jakieś kontakty
z organizacjami i UM Lublin”.

Tabela V.2.3. Powody braku udziału w konsultacjach społecznych (n=51)*
Powody braku udziału w konsultacjach społecznych

Lp.

%

Organizacja nie ma czasu na uczestnictwo w konsultacjach społecznych

24

47,1%

Informacja o konsultacjach jest mało dostępna, ale też sama organizacja jej nie szuka

20

39,2%

Organizacja jest mała, prowadzi okazjonalną działalność, występuje w niej rotacja
zespołu

9

17,6%

Nie ma takiej potrzeby, dotychczasowe konsultacje nie były związane z działalnością
organizacji

9

17,6%

Inne przyczyny

6

11,8%

Zbyt małe przełożenie dokumentów strategicznych na codzienną pracę, praktykę

3

5,9%

W niewielkim stopniu wykorzystuje się organizacje infrastrukturalne do współpracy przy
organizacji konsultacji

2

3,9%

Brak powodu

2

3,9%

* Uwaga: wartości nie sumują się, ponieważ respondent, w pytaniu otwartym, mógł podać dowolną liczbę
przyczyn braku udziału w konsultacjach społecznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

62

V. Uczestnictwo organizacji w konsultacjach społecznych

Jeszcze inni nie widzą potrzeby uczestnictwa w tego typu inicjatywach. Ich zdaniem
dotychczasowe konsultacje nie były bowiem związane z działalnością ich organizacji
(17,6%):
„[…] dany temat musi nas zainteresować, ciężko nam się wypowiadać w innych kwestiach”.
„Nie było na chwilę obecną takiej potrzeby, stąd brak kontaktu”.

W opinii 3 osób dokumenty strategiczne to „półkowniki”, które mają małe przełożenie
na codzienną praktykę, ich znaczenie dla funkcjonowania organizacji społecznych w Lublinie
jest niewielkie:
„[…] po co brać w tym udział skoro nie przynoszą korzyści. Jeżeli ja nie widzę korzyści dla
swojej organizacji, to też nie widzę sensu, żeby uczestniczyć w takich konsultacjach, szkoda
mojego czasu”.
„Nie zależy nam na tworzeniu dokumentów, ale na ich realizacji. Staramy się ponadto działać na
obrzeżach systemu, czyli tam, gdzie pewne kwestie nie są skodyfikowane. Udział braliśmy
w konsultacjach na szczeblu województwa – [na tym poziomie – przypis A. Biały, A. Juros] to ma
sens, bo tam zapadają decyzje”.

Wykres V.2.3. Powody braku udziału w konsultacjach społecznych (n=51)*
Organizacja nie ma czasu na uczestnictwo w
konsultacjach społecznych

24

Informacja o konsultacjach jest mało dostępna, ale
też sama organizacja jej nie szuka

20

Organizacja jest mała, prowadzi okazjanalną
działalność, występuje w niej rotacja zespołu

9

Nie ma takiej potrzeby, dotychczasowe konsultacje
nie były związane z działalnością organizacji

9

6

Inne
Zbyt małe przełożenie dokumentów na codzienną
pracę, praktykę

3

Nie wykorzystuje się organizacji infrastrukturalnych
do współpracy przy organizacji konsultacji

2

Brak powodu

2
0

10

20

30

* Uwaga: wartości nie sumują się, ponieważ respondent, w pytaniu otwartym, mógł podać dowolną liczbę
przyczyn braku udziału w konsultacjach społecznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Przedstawicielka jednej z badanych organizacji nie widzi potrzeby uczestnictwa
w konsultacjach, ponieważ rolę tę powierzyła federacji, do której należy i darzy zaufaniem:
„U nas zajmuje się tym [organizacja – przypis A. Biały, A. Juros], do której należymy i wszystkie
informacje odnośnie konsultacji (i nie tylko) spływają do nas przez [tę organizację – przypis
A. Biały, A. Juros]. Chodzi o logistykę i czas […]. Informacje, które do nas docierają są rzetelne”.

63

V. Uczestnictwo organizacji w konsultacjach społecznych

Jeden z badanych krytycznie odniósł się do sposobu tworzenia dokumentów
strategicznych przez zewnętrzne instytucje, które nie dość, że nie znają specyfiki Miasta
Lublina, to na dodatek w nikłym stopniu angażują lokalnych specjalistów i autorytety z danej
dziedziny:
„Strategie, programy są tworzone przez zewnętrzne organizacje, nie zaprasza się naszych
specjalistów. Tworzy się je, a następnie przyjmuje pod presją czasu, bo urzędnikom się spieszy”.

Sześć osób podało także inne powody braku udziału przedstawiciela ich organizacji
w konsultacjach społecznych organizowanych przez Miasto (zob. tabelę Z4.8 w załączniku).
3. Ocena jakości konsultacji społecznych przeprowadzanych przez UM Lublin
Badanych proszono o ocenę jakości konsultacji społecznych przeprowadzonych przez
UM Lublin w ciągu ostatnich 2 lat od momentu badań, niezależnie od tego czy ich
organizacja uczestniczyła w takich konsultacjach, czy nie. Ocena była dokonywana na
siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało ocenę bardzo złą a 7 – bardzo dobrą. Blisko jedna
trzecia badanych nie potrafiła wypowiedzieć się w tej kwestii (27,6%). Są to osoby, które
w dużej mierze nie uczestniczyły w konsultacjach społecznych. W grupie 35 osób, którym
trudno było ocenić jakość konsultacji społecznych, aż 32 badanych zadeklarowało, że ich
organizacja nie brała w nich udziału. Pozostali badani jakość konsultacji społecznych ocenili
na przeciętnym poziomie (26,8% – skala nr 4). Wysokie noty (skale 5-7) dawał co trzeci
ankietowany (32,3%), niskie (skale 1-3) – co siódmy badany (13,4%) (zob. tabelę V.3.1
i wykres V.3.1).
Tabela V.3.1. Ocena jakości konsultacji społecznych przeprowadzanych przez UM Lublin
w ciągu ostatnich 2 lat (próba celowa – n=127)
Jakość konsultacji społecznych
przeprowadzanych przez UM Lublin

Czy w ciągu ostatnich 2 lat organizacja
uczestniczyła w konsultacjach społecznych?
Tak

Razem

Nie

Ocena
n

%

n

%

n

%

1 (Oceniam bardzo źle)

1

1,3%

0

0,0%

1

0,8%

2

7

9,2%

4

7,8%

11

8,7%

3

4

5,3%

1

2,0%

5

3,9%

4

28

36,8%

6

11,8%

34

26,8%

5

13

17,1%

6

11,8%

19

15,0%

6

13

17,1%

2

3,9%

15

11,8%

7 (Oceniam bardzo dobrze)

7

9,2%

0

0,0%

7

5,5%

Trudno powiedzieć

3

3,9%

32

62,7%

35

27,6%

Razem

76

100,0%

51

100,0%

127

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres V.3.1. Ocena jakości konsultacji społecznych przeprowadzanych przez UM Lublin
w ciągu ostatnich 2 lat (próba celowa – n=127)?
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Respondentów poproszono o uzasadnienie oceny jakości konsultacji społecznych
przeprowadzanych przez UM Lublin. Wypowiedzi podzielono na trzy grupy: pozytywne,
neutralne i negatywne (zob. wykres V.3.2 i tabelę V.3.2). W grupie opinii o pozytywnym
wydźwięku dominowało uzasadnienie wskazujące na dobrą ocenę dialogu z UM Lublin
(nr 18). Zdaniem badanych w Lublinie występuje chęć obustronnego zrozumienia, UM jest
otwarty, słucha uwag organizacji (n=28; średnia ocena=4,86). Warto jednak zwrócić uwagę
na spójnik „ale” lub jego synonim, po którym badani, szczególnie ci nisko oceniający jakość
konsultacji społecznych, wypowiadali krytyczne uwagi dotyczące procesów konsultacyjnych
w Lublinie (zob. też tabelę Z5.18 i wykres Z5.18 w załączniku):
„Jest możliwość wypowiedzenia się i to już jest dobre, ale […]”.
„To że są te konsultacje to OK, ale […]”.
„Były konsultacje, można się było ustosunkować do dokumentu, zrobiliśmy to, ale […]”.
„Konsultacje się odbywają, powstają raporty z konsultacji, tyle że […]”.
„Konsultacje weszły już do „krwiobiegu” UM, mimo początkowych oporów. […] coraz bardziej
staje się to normą, czymś naturalnym i myślę, że jesteśmy tu liderem”.
„[…] Widać, że UM jest zainteresowany tym, żeby praktycy się wypowiedzieli i brali ich zdanie
pod uwagę”.

Niektóre osoby doceniają UM Lublin za to, że postulaty zgłaszane przez ich
organizację są pozytywnie rozpatrywane przez urzędników (nr 20; n=12; średnia ocena=5,25)
(zob. też tabelę Z5.20 i wykres Z5.20 w załączniku):
„[…] próbowaliśmy przegłosować swoje rzeczy i one przeszły, przynajmniej to nas zadowala
[…]”.
„Widać, że sytuacja się poprawia, że głos organizacji pozarządowych jest uwzględniany […]”.
„Urząd przychylnym okiem patrzy na moje propozycje, które zgłaszam w trakcie konsultacji,
[…]”.
„Urząd Miasta słucha uwag organizacji społecznych i te uwagi są brane pod uwagę. Widać, że
[konsultacje społeczne – przypis A. Biały, A. Juros] są organizowane po coś, a nie to po to, żeby
pogadać”.

Co dziesiąty badany podkreślał, że UM Lublin informuje o konsultacjach społecznych
i stara się dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców (nr 21; n=10; średnia ocena=5,3)
(zob. też tabelę Z5.21 i wykres Z5.21 w załączniku):
„[…] Miasto stara się kontaktować z organizacjami, przy czym […]”.
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„[Jest – przypis A. Biały, A. Juros] dosyć szeroka informacja kiedy są konsultacje, urzędnicy chcą
dotrzeć do szerokiego grona odbiorców […]”.
„[Dlaczego taka ocena? – przypis A. Biały, A. Juros] Świadczy o tym już sam fakt, że
otrzymujemy informacje, że są konsultacje, że otrzymujemy informacje jakie organizacje złożyły
propozycje, że pewne zmiany zostały wprowadzone (newsletter) […]”.
„Informacja o tych konsultacjach była dostępna, było to monitorowane, na każdym etapie można
było mieć wpływ na podejmowanie decyzji – miałam do tego dostęp […]”.

Część badanych zauważa, że w Lublinie występuje wyraźna poprawa w zakresie
przeprowadzania konsultacji społecznych w porównaniu z poprzednimi latami (nr 19; n=8;
średnia ocena=5,14) (zob. też tabelę Z5.19 i wykres Z5.19 w załączniku):
„Mam wrażenie, że UM Lublin jest coraz bardziej otwarty na współpracę z organizacjami
społecznymi, korzysta z różnych form konsultacji (internet, rozmowy) […]”.
„[…] kiedyś takich konsultacji nie było, konsultacje są z udziałem różnych polityków,
urzędników. Oni nam mówią o kierunkach działalności, w jakim kierunku Lublin się rozwija
i powinien rozwijać”.

Pojedyncze osoby doceniają fakt, że UM Lublin organizuje konsultacje społeczne
(nr 17; n=4; średnia ocena=4,75), pozytywnie oceniają prace nad budżetem obywatelskim
(nr 22; n=4; średnia ocena=5,33), ich zdaniem ważne jest też uczestnictwo w konsultacjach
osób kompetentnych i specjalistów z danej dziedziny, dzięki którym dialog z organizacjami
społecznymi może przebiegać sprawnie (nr 24; n=4; średnia ocena=5,75).
Wykres V.3.2. Średnie oceny przypisane do pozytywnych, neutralnych i negatywnych
kategorii uzasadnień* jakości konsultacji społecznych przeprowadzanych
przez Urząd Miasta Lublin w ciągu ostatnich 2 lat (próba celowa – n=127)
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* Numery przyporządkowane do poszczególnych punktów odnoszą się do liczb porządkowych (lp.) różnych
rodzajów uzasadnień oceny jakości konsultacji, znajdujących się w poniższej tabeli
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Tabela V.3.2. Średnie oceny przypisane do pozytywnych, neutralnych i negatywnych
kategorii uzasadnień jakości konsultacji społecznych przeprowadzanych
przez Urząd Miasta Lublin w ciągu ostatnich 2 lat (próba celowa – n=127)
Średnia Liczba
ocena wskazań

Lp. Uzasadnienie oceny jakości konsultacji
1

Brak wypracowanych zasad konsultacji

2

2

2

Za mało jest konsultacji organizowanych na wczesnym etapie, brakuje pogłębionych
ekspertyz, analiz, na których mogłyby się opierać

2,71

7

3

Asymetryczność w kontaktach między UM Lublin i organizacjami – Miasto stara się
kontaktować z organizacjami społecznymi, przy czym te kontakty są ograniczone do
wybranej grupy organizacji

3

6

4

Nasze wnioski i uwagi nie zostały przyjęte, czujemy się ignorowani

3,13

9

5

Materiały są niedostosowane do percepcji uczestników, nie ma czasu, żeby
przejrzeć cały materiał, system konsultacji jest zbyt skomplikowany

3,14

7

6

Nie ma woli współpracy po stronie urzędników, konsultacje są wymuszone,
prowadzone z obowiązku, nie wszystkie sprawy są konsultowane, tylko te wygodne

3,3

10

7

UM Lublin nie jest przygotowany do przeprowadzania konsultacji społecznych

3,5

6

8

Często brakuje zwrotnej informacji, UM Lublin nie publikuje sprawozdania
z konsultacji społecznych, a nawet jeśli, to są one ogólnikowe, powinna być osoba,
zespół roboczy, który zajmie się tym

3,83

12

9

Kanały informacyjne są niedrożne – informacje o konsultacjach są słabo dostępne,
docierają zbyt późno, by móc się do nich ustosunkować

4,11

20

Merytoryczna jakość konsultacji społecznych jest słaba, niczego nie wnoszą.
10 Konsultacje są ogólnikowe, brakuje uzgodnień, współdecydowania, zamieniają się
w otwarte spotkanie na wszystkie możliwe tematy

4,14

8

Współpraca w wielu aspektach sprowadza się jedynie do konsultacji dokumentów
strategicznych – brakuje konkretnych efektów, rezultatów, działań

4,18

11

Konsultacje organizowane są najczęściej w godzinach pracy urzędu, powinny być
12 przynajmniej 2-3 terminy konsultacji; czas przeznaczony na konsultacje jest krótki;
powinien być harmonogram konsultacji

4,22

9

13 Inne

4,25

5

Organizacja nie miała czasu, żeby zaangażować się w konsultacje, organizacje są
bierne, mimo iż UM Lublin wysyła dużo zaproszeń, tylko niewielka ilość
14
tematycznych konsultacji związanych jest z przedmiotem działalności badanej
organizacji

4,25

16

15 Dużo jeszcze przed nami – chciałoby się jeszcze lepszej współpracy

4,5

2

16 Trudno powiedzieć, brak uzasadnienia, respondent nie uczestniczył w konsultacjach

4,5

27

17 Konsultacje organizowane są często, dobrze, że te konsultacje są, ALE…

4,75

4

4,86

28

19 Występuje wyraźna poprawa w stosunku do poprzednich lat

5,14

8

20 Postulaty zgłaszane przez organizację są uwzględniane

5,25

12

21 UM Lublin informuje o konsultacjach

5,3

10

22 Pozytywna ocena konsultacji budżetu obywatelskiego

5,33

4

5,5

2

11

18

23

Dialog z UM Lublin jest dobry – jest chęć obustronnego zrozumienia, UM jest
otwarty, słucha uwag organizacji, ALE…

Niektóre kwestie należałoby poddać dyskusji na otwartych spotkaniach, a nie
konsultować drogą mailową
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24

Ważna jest osoba, dzięki której możliwy jest dialog, konsultacje przebiegają
wówczas bezproblemowo

5,75

4

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Osoby, które wyrażały negatywne opinie uzasadniały to najczęściej niedrożnością
kanałów informacyjnych. Ich zdaniem ogłoszenia o konsultacjach są słabo dostępne,
docierają zbyt późno, by móc się do nich odnieść (nr 9; n=20; średnia ocena=4,11)
(zob. też tabelę Z5.9 i wykres Z5.9 w załączniku):
„Ludzie muszą wiedzieć o tych konsultacjach, nie każdy ma chęć i czas żeby na bieżąco
sprawdzać czy i jakie są konsultacje – to głównie wynika z niewiedzy, że taki dokument jest
konsultowany, że takie i takie konsultacje się odbywają […]”.
„Kanały informacyjne są niedrożne – [informacje o konsultacjach – przypis A. Biały, A. Juros] są
znajdywane przy okazji, podczas przeglądania stron internetowych, przypadkiem dowiadujemy się
o pewnych konsultacjach, spotkaniach itp. Wiele organizacji członkowskich nie wiedziało
o organizowanych konsultacjach […]”.
„[…] społeczeństwo jest słabo poinformowane [o konsultacjach – przypis A. Biały, A. Juros].
Należałoby bardziej sprawnie docierać do nich z informacją o konsultacjach […]”.
„Ocena wynika m.in. z tego, że konsultacje prowadzone są biernie, ogłaszają na tablicy albo
na stronie i czekają, aż ktoś się im zgłosi […]”.

Jeszcze inni ankietowani wskazywali na brak czasu, jako główny powód braku
zaangażowania się w konsultacje. Wina leży także po stronie samych organizacji, które są
bierne, mimo iż UM Lublin wysyła im dużo zaproszeń. Co więcej, badani podkreślali, iż nie
włączają się w konsultacje, ponieważ niewiele z nich jest związanych z przedmiotem
działalności badanej organizacji (nr 14; n=16; średnia ocena=4,25) (zob. też tabelę Z5.14
i wykres Z5.14 w załączniku):
„[…] działamy na polu pomocy społecznej i w tej dziedzinie nie dano nam możliwości zabrania
głosu, nie było zaproszenia ze strony UM Lublin”.
„Mało było tematycznych konsultacji związanych z przedmiotem działalności naszej organizacji”.
„[…] status finansowy większości organizacji działających w Lublinie nie pozwala na
zaangażowanie się w konsultacje. W Lublinie jest wiele takich organizacji, które mają etatowych
pracowników, duża część organizacji prowadzi działalność po godzinach pracy, a co z planami
rodzinnymi? Jest szereg innych, ważniejszych spraw do wykonania, tym bardziej, że tego czasu
nie ma”.

Niektórzy zwracali uwagę na brak zwrotnej informacji o rezultatach konsultacji,
UM Lublin nie publikuje sprawozdań z konsultacji społecznych, a nawet jeśli je upublicznia,
to są one ogólnikowe. Powinna być osoba lub zespół, który się tym zajmie (nr 8; n=12;
średnia ocena=3,83) (zob. też tabelę Z5.8 i wykres Z5.8 w załączniku):
„[…] zbierano informacje, ale potem nikt się do tego nie odnosił, ani architekt ani Miasto, więc
słabo to oceniam”.
„[…] nie podano uzasadnienia [do zgłoszonych uwag – przypis A. Biały, A. Juros], tylko «nie, bo
nie» […]”.
„[…] Miasto chce informacji, propozycji, pomysłów, ale samo nie daje tych informacji, tylko
drenuje się naszą kreatywność (Miasto bierze, ale nie daje) […]”.
„[…] nie mamy do końca wiedzy, czy i w jakim stopniu na ostatecznym etapie zostały
uwzględnione nasze uwagi”.
„Nie ma zespołu roboczego, który zająłby się tym systematycznie i przekazywał na bieżąco, co
stało się z tymi propozycjami”.
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W ocenie 11 osób współpraca w wielu aspektach sprowadza się jedynie do konsultacji
dokumentów strategicznych, natomiast brakuje konkretnych efektów, rezultatów, przełożenia
strategii, czy programów na konkretne działania (nr 11; średnia ocena=4,18) (zob. też
tabelę Z5.11 i wykres Z5.11 w załączniku):
„[…] efekty [konsultacji – przypis A. Biały, A. Juros] są mizerne, […] nic nie wynika z tych
konsultacji, sztuka dla sztuki”.
„Nie jest najgorzej, ale chciałabym, żeby były bardziej rzeczowe, konkretne, jest za dużo
rozmowy, natomiast mało z nich wynika niż by się chciało”.
„[…] współpraca w wielu aspektach sprowadza się jedynie do konsultacji, brakuje mi
mobilizowania do osiągania konkretnych efektów zapisanych w strategii, działań zmierzających
do przełożenia tego, co jest w strategii na rzeczywistość. Nie stworzono realnych mechanizmów,
które powodowałyby, żeby ta strategia była wiążąca dla wszystkich stron”.

Niewiele mniej osób wskazywało na brak woli współpracy po stronie urzędników.
Zdaniem badanych konsultacje są wymuszone, prowadzi się je z obowiązku, co więcej – nie
wszystkie sprawy są konsultowane, tylko te, które są wygodne dla UM Lublin (nr 6; n=10;
średnia ocena=3,3) (zob. też tabelę Z5.6 i wykres Z5.6 w załączniku):
„Większość konsultacji, jeśli się odbyła to tylko dlatego, że były wymuszone. Gdyby nie
aktywność mieszkańców, to nie odbyłyby się […]”.
„Nie ma woli współpracy po stronie urzędników. Konsultacje traktowane są jako utrudnienie
w ich pracy, a nie jako wkład w meritum […], organizowane są po to, żeby były […]”.
„[…] Należy położyć szczególny nacisk na sito, które jest stosowane przy dobieraniu
odpowiednich informacji, niewygodne są «utrącane»”.
„Podstawowy zarzut jest taki, że nie wszystkie sprawy są konsultowane. Najczęściej konsultowane
są proste kwestie, na których Ratuszowi nie zależy, a te ważne są często konsultowane w zbyt
małym stopniu […]”.

Ankietowani zgłaszali również zastrzeżenia dotyczące organizowania konsultacji
w godzinach pracy urzędu. W ich ocenie powinny być przynajmniej 2-3 terminy konsultacji,
harmonogram konsultacji. Poza tym czas przeznaczony na konsultacje jest zbyt krótki,
dlatego duża część organizacji nie angażuje się w te procesy (nr 12; n=9; średnia ocena=4,22)
(zob. też tabelę Z5.12 i wykres Z5.12 w załączniku):
„Konsultacje trwają zdecydowanie za krótko, jest za mało czasu na stworzenie sensownych
rekomendacji (warto byłoby to zmienić)”.
„[…] Informacje o konsultacjach pojawiają się w ostatniej chwili, kiedy dokument jest już
wypracowany, kiedy jest już za późno i trzeba szybko zrealizować te konsultacje”.
„[…] urzędnicy robią konsultacje tylko w godzinach ich pracy, wtedy kiedy i my pracujemy i nie
mamy możliwości uczestnictwa w tych spotkaniach, bo też mamy swoją pracę”.
„[…] przydałby się jakiś harmonogram konsultacji […]”.
„[…] Minusem jest jednak to, że te konsultacje są organizowane w takich godzinach, że nie damy
rady w nich uczestniczyć. My funkcjonujemy po godzinach pracy. Przydałoby się podawać co
najmniej 2 terminy konsultacji: w godzinach pracy i po godzinach pracy (godziny
popołudniowe)”.

Kilku badanych podkreślało, że czują się lekceważeni w relacjach z urzędnikami
UM Lublin – ich uwagi nie są brane pod uwagę (nr 4; n=9; średnia ocena=3,13)
(zob. też tabelę Z5.4 i wykres Z5.4 w załączniku):
„[…] na konsultacjach słucha się naszych uwag, przytakuje, a potem nic z tego nie zostaje
przyjęte. My mówimy co innego, a w budżecie jest co innego”.
„Czujemy, że nasz głos jest niekiedy ignorowany, że stosunek do nas jest nie do końca
pozytywny”.
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„Nie liczenie się z wypracowanymi wnioskami. Miasto nie wykorzystuje ciężko wypracowanej
pracy organizacji społecznych, takie jest moje przekonanie […]”.
„Sugestie czy też uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji nie były w ogóle brane pod uwagę na
dalszym etapie prac nad strategiami, czy też programami rozwoju”.

Merytoryczna jakość konsultacji społecznych jest słaba, niczego nie wnoszą – tak
uważa 8 respondentów. Konsultacje są ogólnikowe, brakuje uzgodnień, współdecydowania,
zamieniają się w otwarte spotkanie na wszystkie możliwe tematy (nr 10; n=8; średnia
ocena=4,14) (zob. też tabelę Z5.10 i wykres Z5.10 w załączniku):
„Niewystarczająca forma konsultacji – jest zapytanie o opinię, zgłaszamy swoje propozycje, ale
nie wiele z tego wynika, brakuje pogłębionych konsultacji, są płytkie, […]”.
„[…] merytoryczna strona konsultacji – przeprowadza się je powierzchownie, są źle prowadzone,
nie przedstawia się o co chodzi”.
„Wydaje mi się, że czasem te spotkania są czysto formalne lub tracą one jakiś kształt i zamieniają
się w otwarte spotkanie na wszystkie możliwe tematy, problemy często zupełnie nie związane
z tematem”.

System konsultacji jest zbyt skomplikowany. Materiały są niedostosowane do
percepcji uczestników, nie ma czasu, żeby przejrzeć wszystkie dokumenty (nr 5; n=7; średnia
ocena=3,14) (zob. też tabelę Z5.5 i wykres Z5.5 w załączniku):
„[…] Informacje z UM Lublin czasem są napisane kosmicznym językiem, treść tych dokumentów
w wielu wypadkach jest niezrozumiała”.
„[…] System konsultacji jest zbyt skomplikowany […]”.
„[…] jest to zbyt trudna forma przekazu, niezrozumiała dla przeciętnego człowieka”.

Zdaniem badanych za mało jest konsultacji organizowanych na wczesnym etapie,
brakuje pogłębionych ekspertyz, analiz, na których mogłyby się opierać (nr 2; n=7; średnia
ocena=2,71) (zob. też tabelę Z5.2 i wykres Z5.2 w załączniku):
„[…] Proponowaliśmy, żeby już na wczesnym etapie konsultacji rozpoczynać prace nad
tworzeniem dokumentu, że wychodzimy od pewnych założeń, a potem pracujemy nad tym
dokumentem”.
„[…] Za mało jest konsultacji przeprowadzanych na etapie wstępnym (lokalne ekspertyzy – jak się
żyje na danym obszarze, zdefiniowanie obszaru zmian). Nie bierze się pod uwagę faktu, że ludzie
mają wiedzę i nie chcą być bierni”.

Niektórzy respondenci uważają ponadto, że urzędnicy nie są przygotowani do
przeprowadzania konsultacji społecznych (nr 7; n=6; średnia ocena=3,5) (zob. też tabelę Z5.7
i wykres Z5.7 w załączniku). Jeszcze inni twierdzą, że Miasto stara się kontaktować
z organizacjami społecznymi, przy czym te kontakty są ograniczone jedynie do wybranej
grupy organizacji (nr 3; n=6; średnia ocena=3) (zob. też tabelę Z5.3 i wykres Z5.3
w załączniku). Ponadto brakuje wypracowanych zasad konsultacji społecznych (nr 1; n=2;
średnia ocena=2) (zob. też tabelę Z5.1 i wykres Z5.1 w załączniku).
Do grupy neutralnych komentarzy uzasadniających jakość konsultacji społecznych
w Lublinie zaliczono m.in. opinie osób, które w nich nie uczestniczyły, w związku z tym
trudno było im je ocenić, a tym bardziej uzasadnić swoją ocenę (nr 16; n=27; średnia
ocena=4,5) (zob. też tabelę Z5.16 i wykres Z5.16 w załączniku):
„Nie uczestniczyłyśmy w tym czasie w konsultacjach społecznych, dlatego nie potrafimy ich
ocenić”.
„Nie oceniam, bo nie bierzemy w nich udziału […]”.
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4. Opinie respondentów na temat konsultacji społecznych
Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że konsultacje powinny być
prowadzone już na etapie tworzenia dokumentów strategicznych (odpowiedź „tak” lub
„raczej tak” zaznaczyło łącznie 93,7% badanych). Odmienne zdanie w tej kwestii miało tylko
siedem osób (5,5%), a jedna osoba nie potrafiła udzielić odpowiedzi na to pytanie
(zob. tabelę V.4.1 i wykres V.4.1).
Tabela V.4.1. Zdaniem respondentów: konsultacje powinny być prowadzone już na etapie
tworzenia dokumentów strategicznych (strategie, programy) (próba celowa – n=127)
Odpowiedzi respondentów

n

%

Tak

99

78,0%

Raczej tak

20

15,7%

Raczej nie

5

3,9%

Nie

2

1,6%

Trudno powiedzieć

1

0,8%

127

100,0%

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres V.4.1. Zdaniem respondentów: konsultacje powinny być prowadzone już na etapie
tworzenia dokumentów strategicznych (strategie, programy) (próba celowa – n=127)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Różnice zdań odnotowano w przypadku pytania dotyczącego czasu przeznaczonego na
zgłaszanie uwag w konsultacjach. Warto zaznaczyć, że zgodnie z §5, ust. 4 i 5 uchwały
nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta
Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, termin wyrażania opinii
przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin wynosi 14 dni, natomiast
w przypadku organizacji społecznych nie może być krótszy niż 21 dni. Przyjmuje się, że trzy
tygodnie to okres wystarczający na przeprowadzenie konsultacji społecznych. W pytaniu
celowo ograniczono czas do 14 dni, aby ocenić, czy w opinii badanych byłby on
wystarczający na przeprowadzenie konsultacji z organizacjami społecznymi, czy też nie.
Wyniki badań wykazały, że dla ponad połowy respondentów 14 dni jest czasem
wystarczającym, aby każda zainteresowana organizacja mogła się wypowiedzieć w kwestii,
której dotyczą konsultacje. Innego zdania jest 47,2% ankietowanych. Ich zdaniem dwa
tygodnie to zbyt krótki okres na zapoznanie się z dokumentami i wyrażenie własnej opinii.
Większość z nich stała na stanowisku, że konsultacje powinny trwać przynajmniej miesiąc.
Jeszcze inni uważali, że czas trwania konsultacji powinien być uzależniony
od tematu/problemu, który chce się poddać dyskusji (zob. tabelę V.4.2 i wykres V.4.2).
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Tabela V.4.2. Zdaniem respondentów: czas na zgłoszenie uwag w konsultacjach
jest wystarczająco długi (14 dni) (próba celowa – n=127)
Odpowiedzi respondentów

n

%

Tak

33

26,0%

Raczej tak

32

25,2%

Raczej nie

31

24,4%

Nie

29

22,8%

Trudno powiedzieć

2

1,6%

127

100,0%

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres V.4.2. Zdaniem respondentów: czas na zgłoszenie uwag w konsultacjach
jest wystarczająco długi (14 dni) (próba celowa – n=127)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Badani postulowali ponadto, aby rozważyć wprowadzenie rozwiązań mieszanych,
tj. dzielenia procesu konsultacji społecznych na kilka etapów, według określonego
harmonogramu i z wykorzystaniem różnych metod konsultacji. Należałoby również
zabezpieczyć określony czas na skuteczne docieranie do grup docelowych, których te
konsultacje dotyczą, jest to bowiem – w ocenie ankietowanych – najsłabsze ogniwo całego
procesu.
Więcej niż połowa ankietowanych (59,1%) jest zdania, że UM Lublin informuje
o rezultatach konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Inną opinię w tej
kwestii wyraziło 29,9% badanych, a 11% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie
(zob. tabelę V.4.3 i wykres V.4.3).
Tabela V.4.3. Zdaniem respondentów: UM Lublin informuje o rezultatach konsultacji
społecznych z organizacjami pozarządowymi (próba celowa – n=127)
Odpowiedzi respondentów

n

%

Tak

43

33,9%

Raczej tak

32

25,2%

Raczej nie

17

13,4%

Nie

21

16,5%

Trudno powiedzieć

14

11,0%

Razem

127

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres V.4.3. Zdaniem respondentów: UM Lublin informuje o rezultatach konsultacji
społecznych z organizacjami pozarządowymi (próba celowa – n=127)?
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Tymczasem w ocenie większości badanych (85,8%) konsultacje dokumentów
strategicznych (np. strategia, program) powinny być udokumentowane w postaci
szczegółowego sprawozdania (kto, jaką propozycję zgłosił, czy została przyjęta, w przypadku
odrzucenia powinno być uzasadnienie), jedynie 11,8% osób nie widzi takiej potrzeby
(zob. tabelę V.4.4 oraz wykres V.4.4).
Tabela V.4.4. Zdaniem respondentów: konsultacje dokumentów strategicznych (np. strategia,
program) powinny być udokumentowane w postaci szczegółowego sprawozdania (kto, jaką
propozycję zgłosił, czy została przyjęta, w przypadku odrzucenia powinno być uzasadnienie)
(próba celowa – n=127)
Odpowiedzi respondentów

n

%

Tak

76

59,8%

Raczej tak

33

26,0%

Raczej nie

12

9,4%

Nie

3

2,4%

Trudno powiedzieć

3

2,4%

127

100,0%

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres V.4.4. Zdaniem respondentów: konsultacje dokumentów strategicznych
(np. strategia, program) powinny być udokumentowane w postaci szczegółowego
sprawozdania (kto, jaką propozycję zgłosił, czy została przyjęta, w przypadku
odrzucenia powinno być uzasadnienie) (próba celowa – n=127)?
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***
Reasumując, pytani o formy uczestnictwa w konsultacjach społecznych badani
preferują przede wszystkim bezpośrednie otwarte spotkania (79,5%) oraz warsztaty
projektowe, umożliwiające zdobycie wiedzy na temat konsultowanego tematu i wspólne
wypracowanie rozwiązań (66,9%). Co drugi ankietowany (50,4%) wskazywał także na
pisemne wyrażanie opinii w kwestiach będących przedmiotem konsultacji społecznych.
Badania ankietowe i sondażowe w formie papierowej, telefonicznej lub elektronicznej
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wybierało 44,9%, a internetowe forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej UM Lublin
38,6% respondentów. Poproszeni o wymienienie tylko jednej, najbardziej preferowanej formy
uczestnictwa w konsultacjach społecznych, najwięcej badanych wskazało na bezpośrednie
otwarte spotkania (38,6%), następnie warsztaty projektowe, umożliwiające zdobycie wiedzy
na temat konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań (29,9%). Nieco rzadziej
wybierane były badania ankietowe i sondażowe w formie papierowej, telefonicznej lub
elektronicznej (12,6%), pisemne wyrażanie opinii w danej kwestii (7,9%), czy internetowe
forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej UM Lublin (5,5%). Inne formy wymieniło
5,5% badanych.
W konsultacjach społecznych np. strategii, programów, uchwał itp., które zostały
przeprowadzone w okresie ostatnich 2 lat od momentu przeprowadzenia badań uczestniczyło
blisko 60% badanych organizacji społecznych współpracujących z UM Lublin. Ponad połowa
z nich zadeklarowała, że postulaty i sugestie, które ich przedstawiciele zgłosili w trakcie
konsultacji zostały uwzględnione, ale tylko niektóre. Co szósty (17,1%) uczestniczący
w konsultacjach społecznych przyznał, że wszystkie ich propozycje zostały wykorzystane
przez urzędników UM Lublin. Tylko w co siódmym przypadku (13,2%) uwagi nie były
uwzględniane.
Organizacje, które nie uczestniczyły w konsultacjach społecznych (n=51 osób, które
stanowią 40% badanych) tłumaczyły to najczęściej brakiem czasu (47,1%), czy dostępu do
informacji na temat konsultacji (39,2%). Jeszcze inni podkreślali, że ich organizacja prowadzi
okazjonalną działalność, często występuje w niej rotacja zespołu (17,6%) lub po prostu nie
widzi potrzeby uczestnictwa w inicjatywach, których tematyka nie jest związana
z działalnością statutową organizacji (17,6%). W ocenie pojedynczych osób dokumenty
strategiczne to „półkowniki”, które i tak nie są później realizowane, dlatego nie ma sensu
uczestniczyć w ich tworzeniu.
Konsultacje społeczne przeprowadzane przez UM Lublin oceniane są na przeciętnym
poziomie (26,8% – skala nr 4). W grupie opinii o pozytywnej konotacji dominowało
uzasadnienie wskazujące na dobrą ocenę dialogu z UM Lublin (nr 18; n=28; średnia
ocena=4,86). Ankietowani zwracali uwagę na chęć obustronnego zrozumienia, ich zdaniem
urzędnicy UM Lublin są otwarci, słuchają uwag organizacji (n=28; średnia ocena=4,86).
Postulaty, które zgłaszają liderzy organizacji są zazwyczaj pozytywnie rozpatrywane (nr 20;
n=12; średnia ocena=5,25). UM Lublin stara się dotrzeć z informacją o konsultacjach do jak
najszerszego grona odbiorców (nr 21; n=10; średnia ocena=5,3). Podkreśla się również,
że w Lublinie występuje wyraźna poprawa w zakresie przeprowadzania konsultacji
społecznych w porównaniu do lat poprzednich (nr 19; n=8; średnia ocena=5,14).
Dla pojedynczych osób ważny jest już sam fakt, że Miasto organizuje konsultacje społeczne
(nr 17; n=4; średnia ocena=4,75). Część osób zwracała uwagę na sprawnie przeprowadzane
prace nad budżetem obywatelskim (nr 22; n=4; średnia ocena=5,33). Badani uważają
ponadto, że ważną rolę w procesie konsultacji społecznych odgrywają moderatorzy
i specjaliści danej dziedziny, której dotyczą te konsultacje (nr 24; n=4; średnia ocena=5,75).
Ci którzy zgłaszali krytyczne uwagi dotyczące jakości konsultacji społecznych
przeprowadzanych w Lublinie wskazywali na niedrożność kanałów informacyjnych.
Informacje o konsultacjach są słabo dostępne, często docierają zbyt późno, by móc się do nich
ustosunkować (nr 9; n=20; średnia ocena=4,11). Innym powodem jest brak czasu –
organizacje skupiają swoją uwagę przede wszystkim na realizacji działań statutowych. Wiele
z nich robi to społecznie, po godzinach pracy zawodowej jej członków. Badani zaznaczali
ponadto, że ich brak zaangażowania wynika także z tego, że tematyka, której dotyczą
konsultacje często nie jest związana z działalnością ich organizacji, dlatego nie widzą
powodu, żeby w nich uczestniczyć (nr 14; n=16; średnia ocena=4,25). Brakuje zwrotnej
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informacji o rezultatach konsultacji. UM Lublin nie publikuje sprawozdań z konsultacji
społecznych lub robi to rzadko. W Ratuszu powinna być osoba lub zespół, który będzie się
tym zajmował (nr 8; n=12; średnia ocena=3,83). Jeszcze inni wskazywali na brak
konkretnych działań idących za uchwalonymi strategiami czy programami (nr 11; średnia
ocena=4,18). Czasem brakuje woli współpracy po stronie urzędników, konsultacje są
wymuszone, pod dyskusję poddaje się tylko te kwestie, które są wygodne dla UM Lublin
(nr 6; n=10; średnia ocena=3,3). Obiekcje dotyczyły również czasu organizowania
konsultacji, tj. w godzinach pracy zawodowej respondentów, w związku z czym nie mogli
uczestniczyć w nich w tym czasie. Powinien być harmonogram konsultacji i możliwość
uczestnictwa również po godzinach pracy (nr 12; n=9; średnia ocena=4,22). Niektórzy mają
poczucie, że są ignorowani w relacjach z Miastem – ich uwagi i propozycje są odrzucane
(nr 4; n=9; średnia ocena=3,13). Do udziału w konsultacjach społecznych zniechęcają
ponadto takie czynniki, jak:


słaba organizacja tego procesu – konsultacje są powierzchowne, brakuje uzgodnień,
współdecydowania, często zamieniają się w otwarte spotkanie na wszystkie możliwe
tematy (nr 10; n=8; średnia ocena=4,14);



materiały są niedostosowane do percepcji uczestników, często jest ich zbyt dużo,
a organizacje nie mają czasu na ich dogłębną analizę (nr 5; n=7; średnia ocena=3,14);



za mało jest konsultacji organizowanych na wczesnym etapie, opartych o pogłębione
ekspertyzy i analizy (nr 2; n=7; średnia ocena=2,71);



urzędnicy nie mają odpowiedniego przygotowania do przeprowadzania konsultacji
społecznych (nr 7; n=6; średnia ocena=3,5);



konsultacje ograniczane są jedynie do wybranej grupy organizacji (nr 3; n=6; średnia
ocena=3);



brakuje wypracowanych zasad konsultacji społecznych (nr 1; n=2; średnia ocena=2).

Co piątemu badanemu trudno było odnieść się do jakości konsultacji społecznych
przeprowadzanych w Lublinie, ponieważ nie mieli okazji, żeby w nich uczestniczyć.
Respondenci stoją na stanowisku, że konsultacje powinny być prowadzone już na
etapie tworzenia dokumentów strategicznych (93,7%). Zasadniczo przyjmuje się, że na
przeprowadzenie konsultacji społecznych wystarczą trzy tygodnie. Dla ponad połowy
respondentów konsultacje mogą zamknąć się nawet w 14 dniach. Innego zdania jest 47,2%
ankietowanych, którzy uważają, że powinny trwać przynajmniej miesiąc. Niektórzy
sugerowali, aby czas trwania konsultacji uzależnić od tematu/problemu, który chce się poddać
dyskusji.
Większość badanych (85,8%) uważa, że konsultacje dokumentów strategicznych
(np. strategia, program) powinny być udokumentowane w postaci szczegółowego
sprawozdania. Jednak w ocenie części respondentów (29,9%, a 11% nie potrafiło
ustosunkować się do tej kwestii) UM Lublin nie zawsze wywiązuje się z tego zadania.
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Pierwotna wersja kwestionariusza wywiadu zakładała zbadanie opinii badanych na
temat wszystkich ciał konsultacyjno-doradczych funkcjonujących przy UM Lublin36. Badania
pilotażowe wykazały jednak, że zdecydowana większość ankietowanych uczestniczących
w pilotażu nie miała wiedzy na ich temat, dlatego ograniczono się do zbadania opinii
wyłącznie na temat Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin (RDPPL).
Podczas badania respondentów zapytano czy ich zdaniem Rada Działalności Pożytku
Publicznego Miasta Lublin ma wpływ na kształtowanie rozwoju sektora obywatelskiego
w Lublinie? Wyniki badań przedstawia tabela VI.1 oraz wykres VI.1.
Warto zauważyć, że blisko 45% badanych nie potrafiło odpowiedzieć na tak
postawione pytanie, uzasadniając to brakiem wiedzy na temat Rady. W ocenie kolejnych
42,5% ankietowanych działająca przy Prezydencie Miasta Lublin Rada Działalności Pożytku
Publicznego ma wpływ (z naciskiem na „raczej tak”) na rozwój sektora obywatelskiego
w Lublinie. Innego zdania było 16 osób (12,6%).

36

Rady/Zespoły/Komisje funkcjonujące przy Urzędzie Miasta Lublin:
1. Rada Rozwoju Lublina przy Prezydencie Miasta Lublin
2. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin
3. Rada Kultury Miasta Lublin
4. Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin
5. Rada Sportu
6. Miejska Rada Zatrudnienia
7. Rada Programowa Centrum Kompetencji Wschodnich
8. Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin
9. Społeczna Rada Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
10. Rada Lokalnej Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Lublin
11. Społeczna Rada Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
12. Rada Kultury Przestrzeni
13. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
14. Społeczna Komisja Mieszkaniowa
15. Komisja do spraw Opracowania Listy Dóbr Kultury Współczesnej
16. Zespół do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych w Mieście Lublin
17. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie
18. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
19. Forum Kobiet Lublina
20. Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie
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Tabela VI.1. Zdaniem respondentów: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin
ma wpływ na kształtowanie rozwoju sektora obywatelskiego w Lublinie
(próba celowa – n=127)
Odpowiedzi respondentów

n

%

Tak

16

12,6%

Raczej tak

38

29,9%

Raczej nie

11

8,7%

Nie

5

3,9%

Trudno powiedzieć

57

44,9%

Razem

127

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres VI.1. Zdaniem respondentów: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin
ma wpływ na kształtowanie rozwoju sektora obywatelskiego w Lublinie
(próba celowa – n=127)?
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Ponad połowa respondentów (55,9%) miała trudności również z oceną aktywności
Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji 2012-2014. O Radzie
wypowiadali się głównie jej członkowie i osoby, które miały wiedzę na jej temat (44,1%).
18,1% ankietowanych przeciętnie ocenia działalność Rady w kadencji 2012-2014, źle lub
bardzo źle – 12,6%, natomiast dobrą ocenę wystawiło 13,4% badanych. Nikt z ankietowanych
nie decydował się na wystawienie najwyższej oceny (7) (zob. tabelę VI.2 i wykres VI.2).
Tabela VI.2. Ocena działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin
w kadencji 2012-2014 (próba celowa – n=127)
Ocena

n

%

1 (Oceniam bardzo źle)

1

0,8%

2

4

3,1%

3

11

8,7%

4

23

18,1%

5

11

8,7%

6

6

4,7%

7 (Oceniam bardzo dobrze)

0

0,0%

Trudno powiedzieć

71

55,9%

Razem

127

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Najbardziej krytycznie o Radzie wypowiadali się sami członkowie Rady (z wyjątkiem
jednej osoby), którzy spodziewali się po niej czegoś więcej niż tylko opiniowania czy
doradzania.
Wykres VI.2. Ocena działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin
w kadencji 2012-2014 (próba celowa – n=127)
80

71

60
40
23
20

11
1

4

1 (Oceniam
bardzo źle)

2

11

6

0

0
3

4

5

6

7 (Oceniam Trudno
bardzo
powiedzieć
dobrze)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Ankietowanych, również i te osoby, które miały trudności z wyrażeniem opinii na
temat RDPPL, proszono o uzasadnienie swojej oceny. Wyniki przedstawia tabela VI.3
i wykres VI.3 oraz tabele Z6.1-9 i wykresy Z6.1-9 w załączniku.
Badani, którzy nie potrafili ocenić aktywności Rady Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Lublin I kadencji (83,5%) tłumaczyli się brakiem wiedzy na jej temat, czy jej działań
w latach 2012-2014. Ich zdaniem Rada była niewidoczna (zob. tabelę Z6.2 i wykres Z6.2
w załączniku):
„RDPP Lublin działa przy prezydencie – poza tym, że przedstawiciel naszej organizacji zasiada
w tej radzie, że są stenogramy ze spotkań, to ludzie nie mają generalnie pojęcia o niej – 90% nie
wie czym ona się zajmuje. Dlaczego ocena 3? Brakuje przepływu informacji o tej Radzie, co robi,
czym się zajmuje itp. Poza protokołami ze spotkań lubelskie organizacje nie wiedzą czym ona się
zajmuje, jakie są jej kompetencje”.
„Rada powinna poprawić swoją rozpoznawalność, bo nie mam pojęcia kto jest w tej Radzie, jaki
jest do niej kontakt […]”.
„Dlaczego 3? Bo w ogóle nie było ich widać, czy słychać, biorąc pod uwagę jak w Lublinie
rozwinięty jest trzeci sektor, to powinno być to o wiele bardziej nagłośnione i widoczne, nie tylko
samemu opiniować, ale też konsultować, czy zapraszać do konsultacji inne organizacje”.
„Ocena wynika z braku wiedzy na ten temat”.
„Jest za cicho o tej Radzie. Wiemy, że istnieje, ale jest za cicho, przeciętna organizacja niewiele
wie o niej, o jej działalności, może coś tam konsultują. Nie widać tej Rady. Ona musi się pokazać,
nagłośnić swoją pracę, rezultaty swojej pracy, bo tak, to mało kto wie, po co ona powstała? Kto
zna tych ludzi, którzy w niej zasiadają? Konsultacje prowadzą praktycznie za zamkniętymi
drzwiami, Rada coś radzi, ale co? Może dzieje się tak m.in. dlatego, że była to jej pierwsza
kadencja, może 2 lata działalności tej Rady to za krótki czas na jej ocenę?”
„Rada […] niewystarczająco przebiła się do świadomości organizacji pozarządowych. Pewnie jest
tu słaba komunikacja, brak zwrotnych informacji o tym, co i kiedy zostało zrobione, żeby ludzie
z organizacji wiedzieli, co się dzieje, co Rada robi”.
„Mam mało wiedzy o tym, co zrobiła ta Rada […]. Gdyby działała b. dobrze, to łatwo można
byłoby się dowiedzieć co zrobiła […]”.
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„Nie widziałem tej Rady w tej kadencji. Czuję się pasywnym odbiorcą UM Lublin, czyli jako ktoś,
kto ma się zapoznać, zobaczyć i zareagować, składając np. wniosek konkursowy”.
„Znana mi osoba zasiadała w tej Radzie i czytałem na facebooku wypisane działania, ale było to
b. ogólnie, tzn. tyle i tyle uchwał, strategii itp. Tak na co dzień, to człowiek nie wie, co oni
właściwie robią. Gdyby nie to, że miałem tam kolegę, to prawdopodobnie w ogóle nie
wiedziałbym, że ta Rada istnieje”.
„Nie mam wiedzy na temat tej Rady – muszą bardziej aktywniej docierać do organizacji, oni nie
wiedzą o nas, my o nich, każdy żyje swoim życiem, potrzebne jest aktywne docieranie do
organizacji i monitorowanie ich działalności”.

Tabela VI.3. Uzasadnienie oceny działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Lublin w kadencji 2012-2014 (próba celowa – n=127)
Lp. Uzasadnienie oceny

n

%

1

Respondent nie ma informacji na temat RDPPL, Rada była niewidoczna

106

83,5%

2

Należy poprawić komunikację wewnątrz Rady, a przede wszystkim na zewnątrz –
z mieszkańcami i organizacjami społecznymi

47

37,0%

3

„Rozczarowanie” RDPPL – potrzeba zwiększenia jej kompetencji

36

28,3%

4

Potrzeba większej troski członków Rady o rozwój społeczeństwa obywatelskiego
w Lublinie

27

21,3%

5

Pozytywne oceny działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

15

11,8%

6

Rada działała zbyt krótko, żeby można było ocenić jej działalność, potrzebuje czasu
na zaistnienie

7

5,5%

7

Należy publikować sprawozdanie z działalności RDPPL

6

4,7%

8

Niska frekwencja na posiedzeniach Rady oraz słaba aktywność i przygotowanie
członków Rady do spotkań

4

3,1%

9

Inne

3

2,4%

* Wartości nie sumują się, ponieważ jedna organizacja, w pytaniu otwartym, mogła wymienić kilka argumentów
uzasadniających ocenę działalności RDPPL w kadencji 2012-2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Co trzeci respondent (37%) wskazywał na konieczność poprawy komunikacji
wewnątrz Rady, a przede wszystkim na zewnątrz – z mieszkańcami i organizacjami
społecznymi (zob. tabelę Z6.3 i wykres Z6.3 w załączniku):
„Brak polityki informacyjnej, gdybym dostała maile od Rady, to bym przeczytała”.
„Brakowało informacji o tym, czym zajmuje się Rada. Nie było możliwości spotkań z członkami
Rady poza oficjalnymi posiedzeniami Rady. Brak danych kontaktowych na stronie internetowej
Urzędu. Należy poprawić sposób komunikacji Rady z organizacjami”.
„Aktywność Rady «na zewnątrz» nie była specjalnie okazała. Powinna być bardziej powiązana
z organizacjami a nie z UM Lublin”.
„Rada powinna poprawić swoją rozpoznawalność, bo nie mam pojęcia kto jest w tej Radzie, jaki
jest do niej kontakt, newslettery docierają do mnie [ale to za mało – przypis A. Biały i A. Juros].
Co do forum internetowego – to moim zdaniem nie jest to najlepsza forma na przekazywanie
informacji np. o Radzie. Powinna być normalna strona www, kontakt, godziny przyjęć, informacja
o Radzie itp.”.
„Wiem, że jest ta Rada i działa, ale nie docierają do mnie żadne informacje na temat tego, co robi.
Potrzebna byłaby lepsza komunikacja i informowanie o działaniach tej Rady, ale dobrze, że takie
ciało powstało”.

80

VI. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w ocenie respondentów
„Dlaczego ta Rada nie jest aktywna wobec stowarzyszeń? Potrzebna jest odpowiednia polityka
informacyjna, wsparcie […]”.
„Brakuje formy informowania o działalności Rady innej niż internetowa, pokolenie osób starszych
zwykle nie korzysta z komputera i internetu, to jest ponad 60 tys. mieszkańców Lublina – tyle
mniej więcej osób starszych nie zna działalności Rady”.
„Chciałabym, żeby był większy kontakt Rady z organizacjami na dole, żeby informacje,
konsultacje były przekazywane bardziej przystępnym językiem dla mieszkańców.
Do społeczeństwa trzeba mówić językiem korzyści”.
„[…] mam za mało informacji o konkretnych działaniach tej Rady. Za mało wypowiada się do
samych organizacji. Nawet jeśli wiadomości o jej działalności są przesyłane do nas w postaci
protokołów – to w tym gąszczu informacji trudno doszukać się konkretów, które mogłyby być
przydatne dla naszej organizacji. RDPP nie ma swojej strony internetowej, nie ma swojego kanału
informacyjnego. To bym zmieniła, żeby oni wypowiadali się swoim głosem, oni jako RDPP
Lublin, jako ciało niezależne, a nie UM Lublin, a także to, żeby można było się kontaktować
z nimi w jakiś sposób”.
„Rada […] niewystarczająco przebiła się do świadomości organizacji pozarządowych. Pewnie jest
tu słaba komunikacja, brakuje zwrotnych informacji o tym, co i kiedy zostało zrobione, żeby
ludzie z organizacji pozarządowych wiedzieli co się dzieje, co Rada robi”.
„[…] Co można byłoby zrobić? Poprawić komunikację wewnętrzną w Radzie, pomiędzy
członkami i na zewnątrz; przydałby się również portal RDPP, tylko ktoś go musi moderować, żeby
ta strona żyła”.

Co piąty badany (21,3%) jest „rozczarowany” działalnością RDPPL i uważa, że należy
zwiększyć jej kompetencje, co wymaga zmiany UDPPiW (zob. tabelę Z6.5 i wykres Z6.5
w załączniku):
„Zastanawiam się między [oceną – przypis A. Biały, A, Juros] 1 a 2. Z perspektywy UM Lublin
to może być 6 – im to było potrzebne. Odsunęliśmy się od RDPP, jest to spowodowane
doświadczeniami w tej Radzie, źle oceniam RDPP – jest to fasadowy twór, ta Rada przydała się
w głównej mierze samym urzędnikom, szczególnie tej młodej frakcji, która chce zmian
w Urzędzie, chce zmienić ten urzędniczy beton. Ta Rada jest potrzebna samym urzędnikom, to im
w głównej mierze przynosiła wymierne korzyści niż organizacjom, także w jakimś sensie spełniła
swoją rolę. [Jako członek Rady – przypis A. Biały, A. Juros] konsultowałem projekty, z którymi
już nic nie można było zrobić. Rada nie podejmowała żadnych własnych inicjatyw”.
„Przedstawiciel naszej organizacji był w Radzie, ale nie ma z tego żadnych korzyści dla naszej
organizacji. Nie widzę żadnych korzyści dla nas z tego, że jest Rada. Rada nie ma wpływu na to,
co się dzieje w 3 sektorze w Lublinie. Problemy naszej organizacji nadal występują. […] Rady są
fasadowe (Rada pracodawców, przeciwdziałania HIV i Aids), a tymczasem mamy realne
problemy, z którymi musimy się zmagać. Urzędy nie bardzo wiedzą jak wykorzystywać te Rady”.
„Miałem okazję rozmawiać z kilkoma członkami RDPPL, którzy są zawiedzeni tą Radą, nie
bardzo się sprawdza, raczej są to działania indywidualnych członków niż działalność na rzecz
sektora. RDPP jest potrzebna UM Lublin głównie po to, żeby dbać o swój PR. Co można byłoby
poprawić? Żeby nie było w tej radzie polityków, radnych, albo żeby było ich mniej. Rada nie ma
możliwości opiniowania wszystkich aktów prawnych”.
„RDPP pracowała – napociliśmy się, żeby wywalczyć pewne zapisy. Nie mniej jednak Rada ma
ograniczone funkcje (ustawowe). Co zrobić? […] Powinno być więcej doradzania niż jest teraz.
Prezydent się nas nie doradza W powoływanych ciałach powinni być eksperci, którzy będą
wspomagać jej prace, tylko z drugiej strony po co skoro ich głos później nie będzie brany pod
uwagę? Rada nie ma wpływu na kształt ostateczny wielu kwestii istotnych dla trzeciego sektora”.
„Rada jest ciałem dla ciała, to kolejna Rada opiniotwórcza, w obecnym brzmieniu UDPPiW. Rada
taka nie wiele może zrobić, trzeba znowelizować ustawę i dać Radzie większe kompetencje, żeby
stała się osią współpracy. Rada jest ciałem, z którym organizacje nie do końca współpracują, bo
nie wiedzą czym się zajmuje […]. Dopóki sama Rada nie wyjdzie z inicjatywą do organizacji,
dopóki nie będzie miała większego wpływu na kwestie istotne dla trzeciego sektora, to niewiele
zrobi, będzie bezradna. Potrzebna jest nowelizacja ustawy i wzmocnienie kompetencji Rady. Rada

81

VI. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w ocenie respondentów

jest potrzebna, jest wypracowana przez organizacje, ale w obecnej formie jakiej funkcjonuje nie do
końca spełnia swoją funkcję”.

Wykres VI.3. Uzasadnienie oceny działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Lublin w kadencji 2012-2014 (próba celowa – n=127)*
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* Wartości nie sumują się, ponieważ jedna organizacja, w pytaniu otwartym, mogła wymienić kilka argumentów
uzasadniających ocenę działalności RDPPL w kadencji 2012-2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Pozytywne opinie na temat zaangażowania Rady Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Lublin na rzecz trzeciego sektora w Lublinie w latach 2012-2014 zgłaszała tylko
co ósma osoba (11,8%) (zob. tabelę Z6.1 i wykres Z6.1 w załączniku):
„[…] ważne, że taka instytucja do dialogu między UM Lublin i organizacjami istnieje”.
„Generalnie dobrze oceniam działalność RDPP […]”.
„Dlaczego 6?
Po pierwsze, dlatego że powstała ta Rada.
Po drugie, że problemy, które podejmuje Rada są ważne dla rozwoju sektora obywatelskiego. Nie
jest to tylko opiniowanie dokumentów.
Po trzecie – Pan Piotr Choroś dobrze się spisał, bardzo dobrze prowadził spotkania, umiał słuchać
ludzi […]”.
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„Jak każda inna Rada, RDDP Lublin starała się brać udział w kwestiach istotnych dla organizacji
w Lublinie, udało im się wywalczyć pewne rozwiązania. Jakie zaproponowałbym zmiany? Na
obecną chwilę nie widzę potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian, bardzo dobrze, że jest taka
Rada, bo to jest innowacja”.

Pojedyncze osoby podkreślały, że Rada działała jeszcze zbyt krótko, żeby można było
ocenić jej działalność, potrzebuje czasu na zaistnienie (5,5%) (zob. tabelę Z6.8 i wykres Z6.8
w załączniku):
„Nie wiem, czy i na ile ten okres kadencji dał możliwość rozwoju tej Radzie i zaangażowania się –
to była nowość, jest to zbyt krótki okres czasu, żeby można było dokonać jakiejś znaczącej oceny
tej Rady”.
„To była 1-sza kadencja RDPP i uczyliśmy się jak ma ona działać”.
„Początki zawsze są trudne, bo to była 1-sza kadencja, więc ta Rada przecierała pierwsze ścieżki.
Z tego co wiem, to uczestniczyli w konsultacjach i stworzyli podstawy dla tej nowej Rady. Nowej
Radzie na pewno będzie łatwiej”.

Kilka osób (4,7% badanych) wskazywało na konieczność publikowania sprawozdania,
będącego podsumowaniem działalności RDPPL w danej kadencji (zob. tabelę Z6.4
i wykres Z6.4 w załączniku).
Jeszcze inni przedstawiciele organizacji społecznych zwracali uwagę na niską
frekwencję na posiedzeniach Rady oraz niewielką aktywność i słabe przygotowanie członków
Rady do spotkań (2,4%) (zob. tabelę Z6.7 i wykres Z6.7 w załączniku). Opinie respondentów
potwierdza analiza frekwencji 18 członków RDPPL, którą przeprowadzono w oparciu
o protokoły z 15 posiedzeń Rady, dostępne na stronie UM Lublin37 (zob. wykresy VI.4-5).
Wykres VI.4. Frekwencja członków RDPPL (n=18) na posiedzeniach* Rady
w kadencji 2012-2014
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W latach 2012-2014 odbyło się 14 posiedzeń. Jedno zostało odwołane ze względu
na brak wymaganego kworum.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie protokołów z posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Lublin, http://um.lublin.eu/ngo/index.php?t=200&fid=12000 [dostęp: 31.10.2014].

Pełna frekwencja miała miejsce tylko raz podczas pierwszego posiedzenia z udziałem
Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin. W kolejnych dwóch spotkaniach uczestniczyło
83-89% członków Rady. W czwartym posiedzeniu udział brało już tylko 56% członków
37

Zob. Protokoły z posiedzeń I RDPP, http://um.lublin.eu/ngo/index.php?t=200&fid=12000 Na stronie
UM Lublin ostatni protokół z posiedzeń I RDPPL opatrzony jest numerem XVI. Przy czym należy zauważyć,
że w „Relacji z XII posiedzenia RDPPL” oraz „Protokole z XIII posiedzenia RDPPL” znajduje się taka sama
data posiedzenia Rady, poza tym oba dokumenty są podobnej treści. Na tej podstawie należy przypuszczać,
że w I kadencji RDPPL odbyło się łącznie 15 posiedzeń, przy czym jedno nie doszło do skutku ze względu na
brak wymaganego kworum.
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(10 osób), natomiast piąte posiedzenie nie odbyło się ze względu na brak wymaganego
kworum. Zgodnie §10, ust. 2 uchwały nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września
2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku
Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków „posiedzenia Rady są
ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej 10 [czyli 56% – przypis A. Biały, A. Juros]
członków Rady”.
Wykres VI.5. Frekwencja poszczególnych członków RDPPL (n=18) na posiedzeniach* Rady
w kadencji 2012-2014
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W latach 2012-2014 odbyło się 14 posiedzeń. Jedno zostało odwołane ze względu
na brak wymaganego kworum.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie protokołów z posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Lublin, http://um.lublin.eu/ngo/index.php?t=200&fid=12000 [dostęp: 31.10.2014].

Warto zauważyć, że w trakcie pierwszej kadencji RDPPL, w trzech posiedzeniach
uczestniczyło mniej niż 10 członków Rady (poza wspomnianym już wcześniej posiedzeniem
nr V, które zostało odwołane z uwagi na brak wymaganego kworum):
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X posiedzenie Rady – 25 marca 2013 r. (n=9 członków – 50%);



XII posiedzenie Rady – 2 lipca 2013 r. (n=8 członków – 44%);



XVI posiedzenie Rady – 4 marca 2014 r. (n=9 członków – 50%).
***

Pytania dotyczące Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, należały do
tych, które sprawiały największe trudności badanym. Wielu z nich nie potrafiło się do nich
ustosunkować. Przykładowo 45% respondentów nie wiedziało czy Rada ma wpływ na
kształtowanie rozwoju sektora obywatelskiego w Lublinie, czy nie. Jeszcze więcej osób miało
trudności z dokonaniem oceny jej aktywności w kadencji 2012-2014. O Radzie wypowiadały
się organizacje, które miały w niej swojego przedstawiciela, a także Ci, którzy mieli z nią
jakąś styczność (np. uczestniczyli w jej posiedzeniach, kontaktowali się z jej członkami, czy
przeglądali protokoły z posiedzeń). Wśród osób, które oceniły I kadencję Rady (44,1%
badanych), największą grupę stanowili badani oceniający jej działalność na przeciętnym
poziomie (18,1%). 13,4% osób oceniło ją dobrze (ale nie bardzo dobrze), natomiast źle lub
bardzo źle – 12,6% ankietowanych, w tym jej członkowie. Wszystkich badanych proszono
o uzasadnienie swojej oceny, ewentualnie o wyjaśnienie z czego wynikają trudności z oceną
jej działalności. Zdecydowana większość z nich (aż 83,5% badanych!) wskazywała na brak
wiedzy na temat Rady, czy jej działań. Ich zdaniem Rada była niewidoczna w I kadencji,
powinna więc dołożyć wszelkich starań, aby jej działania były widoczne „na zewnątrz”.
Wskazywał na to co trzeci respondent (37%), który uważał, że należy poprawić komunikację
nie tylko wewnątrz Rady, lecz przede wszystkim na zewnątrz – z mieszkańcami
i organizacjami społecznymi. Wielu badanych (21,3%) jest „rozczarowanych” RDPPL.
Uważają, że należy zwiększyć jej kompetencje, ale mają świadomość tego, że to wymaga
nowelizacji UDPPiW. Pozytywne komentarze na temat Rady można było usłyszeć tylko
w przypadku 11,8% respondentów. Pojedyncze osoby (5,5%) zwracały uwagę na to, że Rada
działała jeszcze zbyt krótko, żeby można było ocenić jej działalność – w ich opinii lubelska
Rada potrzebuje czasu na zaistnienie. Zdaniem niektórych respondentów (4,7%) po
zakończeniu kadencji Rady należy dokonywać ewaluacji i przekazywać opinii publicznej
sprawozdanie z jej działalności. Słabością Rady w I kadencji była także niska frekwencja na
posiedzeniach Rady, co w jakimś stopniu potwierdza analiza protokołów z poszczególnych
spotkań. Tylko pierwsze spotkanie odbyło się w pełnym składzie członkowskim. W jednym
przypadku posiedzenie zostało odwołane ze względu na brak wymaganego kworum, a na
trzech spotkaniach w drugim roku działalności Rady było mniej niż 10 osób. Warto
przypomnieć, że zgodnie §10, ust. 2 uchwały nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia
8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności
Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków „posiedzenia Rady
są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej 10 członków Rady”.
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VII. Propozycje działań na rzecz poprawy jakości współpracy
między UM Lublin i organizacjami społecznymi
W rozdziale siódmym omówiono propozycje działań, które powinny podjąć władze
samorządowe, aby poprawić jakość dialogu z organizacjami pozarządowymi. Kwestionariusz
wywiadu zawierał pytanie otwarte, w którym proszono respondenta o zaproponowanie
działania (najlepiej jednego, najważniejszego zdaniem badanego), które powinny podjąć
władze samorządowe, aby poprawić jakość dialogu z organizacjami pozarządowymi.
Wypowiedzi badanych zostały poddane analizie i uporządkowane w 17 grup zagadnień.
Wyniki zaprezentowano na wykresie VII.1 i w tabeli VII.1 oraz w tabelach Z7.1-17
w załączniku.
Z badań wynika, że co trzeci respondent (n=43; 33,9%) uważa, że jeśli władze Miasta
Lublin chcą poprawić jakość dialogu z organizacjami pozarządowymi, to powinny częściej
organizować bezpośrednie, branżowe, cykliczne i otwarte spotkania z organizacjami
i mieszkańcami Lublina (zob. też tabelę Z7.1 w załączniku):
„Powinno być więcej bezpośrednich spotkań, nawet w godzinach pracy. Petycje, czy pisma
zwykle są nieskuteczne, bezpośrednie interakcje mają większą skuteczność. Urzędnik musi się
ustosunkować, a nie stosować nowomowę urzędniczą; dobrze by było gdyby udało się
organizować spotkania po godzinach pracy (w godz. 17-19) […]”.
„Więcej spotkań dotyczących szczegółowych zagadnień, tzn. konkretnej działalności, czy projektu
i wtedy spotykałyby się tam organizacje zajmujące się konkretną działalnością (obecne spotkania
są zbyt ogólne)”.
„Odbywające się raz do roku lub raz na 2 lata Forum Organizacji Pozarządowych to za mało, żeby
ten dialog był rzeczywisty. Warto byłoby robić częstsze spotkania wokół danego tematu
z organizacjami, które się tym zajmują”.
„[…] Rekomendacja: Spotkania poprzedzone zaproszeniem (możliwie zindywidualizowanym).
Nawet w formie mailowej. Pozwoli to utrwalić informację o spotkaniu i poczuć się zobowiązanym
do uczestnictwa. Ewentualnie uruchomienie newslettera przez UM dedykowanego konsultacjom
i wysyłanie zaproszeń zadeklarowanym, zapisanym do «newslettera» osobom, instytucjom.
Pamiętajmy, że ludzie 3-go sektora są często obciążeni obowiązkami. Należy szanować ich czas,
który i tak – jak potocznie wiadomo – jest poświęcany «za darmo» […]”.
„Mniejsze grupy do konsultacji, nie da się zaprosić 200 organizacji społecznych na jedno
spotkanie i omówić kwestie, które ich dotyczą. Lepiej organizować spotkania branżowe – inne
problemy mają organizacje zajmujące się dziećmi, a inne dorosłymi, pogrupować organizacje
wiekowo (np. te zajmujące się dziećmi, młodzieżą, seniorami) i branżowo (pomoc społeczna,
turystyka, kultura, sport itp.)”.

Drugim, ważnym w ocenie badanych, działaniem władz Miasta powinno być dążenie
do usprawnienia komunikacji z organizacji społecznymi i mieszkańcami Lublina (n=32;
25,2%) (zob. też tabelę Z7.2 w załączniku):
„Podobały mi się maile informacyjne od Pana Chorosia – zawsze było dużo cennych informacji,
ale ostatnio z jakiegoś powodu ich nie ma […]”.
„Usprawnić system komunikowania, stworzyć realną bazę organizacji społecznych z danymi
kontaktowymi (najlepiej jako zadanie zlecone), do których byłyby przesyłane informacje
o konferencjach, szkoleniach, konkursach, budżecie obywatelskim, konsultacjach itp. […]”.
„Zrobić newslettera, impuls powinien wyjść z UM Lublin, żeby informować organizacje w sposób
aktywny, a nie pasywny, potrzebna jest bardziej aktywna polityka informacyjna […]”.
„Sądzę, że Miasto powinno informować organizacje pozarządowe o środkach, konkursach itd.,
bo często takie organizacje jak np. moja nie mają kogoś, kto by te informacje na bieżąco
monitorował, więc byłoby bardzo pomocne, gdyby dostawali informacje o terminach i projektach
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na maila. Ja wiem, że jest to gdzieś publikowane, ale gdyby nam to wysyłali, to by było dużo
łatwiej […]”.

Wykres VI.1. Działania, które powinny podjąć władze Miasta Lublin, aby poprawić jakość
dialogu z organizacjami pozarządowymi (próba celowa – n=127)*
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UM powinien wychodzić z inicjatywą współpracy i
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społecznych i przekazać do wiadomości publicznej…

8

Dawać więcej wsparcia (szczególnie dla nowych i
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8

Organizacje obawiają się formułowania krytycznych
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8

Włączyć organizacje w proces współdecydowania

7

Zwiększyć środki finansowe na realizację zadań
publicznych, zwiększyć ofertę współpracy w…

7

Ustosunkowywać się do zgłaszanych propozycji
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4
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3
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9

* Wartości nie sumują się, ponieważ jedna organizacja, w pytaniu otwartym, mogła wymienić kilka działań,
które władze samorządowe powinny podjąć na rzecz poprawy jakości dialogu obywatelskiego
z organizacjami pozarządowymi
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Co dziesiąty ankietowany (n=13; 10,2%) uważa, że UM Lublin podejmuje wiele na
rzecz dialogu, nie ma więc potrzeby zmieniać czegokolwiek (zob. też tabelę Z7.3
w załączniku):
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„UM Lublin podejmuje dużo na rzecz dialogu, jeśli ktoś chce to może się włączyć. Na tym etapie
nie widzę niczego, co można byłoby zmienić”.
„Nie widzę jakichś problemów w tej kwestii. Kontakt zarówno z Piotrem Chorosiem, jak
i z Wydziałem Sportu i Turystyki jest dobry i regularny. Mamy dostęp do potrzebnych informacji,
więc myślę, że to zależy od chęci samej organizacji, czy w tym dialogu uczestniczy, czy nie?”.
„Współpraca się poprawia, dialog jest coraz lepszy, Miasto robi dużo żeby dotrzeć do organizacji
(ustnie, mailowo itp.). Kto się angażuje i jest aktywny to ma ku temu wszelkie możliwości, żeby
zgłaszać swoje propozycje, a kto nie, to nawet jak mu się wszystko wyłoży pod nogi, to i tak się
nie zaangażuje […]”.

Kilku badanych (n=9; 7,1%) zwracało uwagę, że urzędnicy Ratusza powinni
zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje w obszarze problematyki organizacji społecznych
i społeczeństwa obywatelskiego, a także zmienić podejście do organizacji pozarządowych
(zob. też tabelę Z7.4 w załączniku):
„Potrzebne są szkolenia dla pracowników Wydziału Planowania, żeby przestali się bać kontaktów
społecznych, z ludźmi; występuje u nich reakcja lękowa, strach przed konsultacjami; potrzebują
edukacji w zakresie kontaktowania się ze społeczeństwem, empatii, że wchodzą w przestrzeń,
która jest przez nich zawłaszczana”.
„Sprawniejszy kontakt z Oddziałami MOPR-u, czasem jest takie wrogie nastawienie ze strony
niektórych urzędników tych jednostek do nas jako firmy, traktują nas jako złodzieja. Z góry
zakładają, że robimy coś źle i szukają dziury w całym. Przypuszczam, że jest to forma postawy
obronnej – to efekt wypalenia zawodowego”.
„[…] dobrze by było, gdyby ci urzędnicy mieli jakieś doświadczenie w pracy w organizacji
pozarządowej, żeby wiedzieli jak one funkcjonują (przykład Piotra Chorosia), żeby te osoby miały
coś wspólnego z organizacjami społecznymi, ale też żeby nie było konfliktu interesu – osoby
pracujące w UM Lublin powinny zrezygnować z członkostwa w organizacji, która pozyskuje
środki z Miasta”.

UM Lublin powinien ponadto wychodzić z inicjatywą współpracy i diagnozować
potrzeby organizacji (n=9; 7,1%) (zob. też tabelę Z7.5 w załączniku):
„UM Lublin powinien wychodzić z inicjatywą współpracy z organizacjami i bardziej rozważać
potrzeby tych organizacji”.
„Większa aktywność UM Lublin w zapraszaniu organizacji na konsultacje. Ponadto widać, która
organizacja jak działa i zaprosić je do współpracy, a nie współpracować tylko z wąskim gronem
organizacji […]”.

Ważne są również działania zmierzające do zmniejszenia biurokracji w relacjach
międzysektorowych (n=9; 7,1%) (zob. też tabelę Z7.6 w załączniku):
„[…] należałoby uprościć kwestie formalne przy składaniu projektów. O wyborze oferty powinna
decydować merytoryka projektu, a nie brak pieczątki, czy jakiegoś podpisu. Jeśli ktoś przez głupią
pomyłkę odpadnie już na etapie formalnej weryfikacji projektu, to w ten sposób zamyka sobie
drogę do realizacji zadania publicznego nawet na kilka lat, tymczasem my mamy swoich stałych
beneficjentów i co z nimi mamy zrobić? Mamy im powiedzieć, żeby do nas nie przychodzili, bo
nie mamy na to środków? Albo odesłać ich do innej placówki, żeby później do nas już nie wrócili?
MOPR zezwala na uzupełnianie braków formalnych, a w innych wydziałach nie można tego robić.
Przy doraźnych działaniach (np. festyn) nie ma to aż tak istotnego znaczenia. Co innego przy
projektach wieloletnich, gdzie przez mało istotny brak formalny można sobie zamknąć realizację
projektu wieloletniego na kilka lat”.
„Przydałoby się bardziej indywidualne i elastyczne podejście ze strony urzędników, zbyt sztywno
trzymają się procedur i zmuszają nas do generowania zbędnych dokumentów (biurokracja).
W prawie jest tak, że jak coś nie jest zabronione to jest dozwolone, tymczasem w przypadku
urzędników panuje podejście, że jak coś nie jest uregulowane prawnie, to oni tego nie robią”.
„Zmniejszyć nadzór nad rozliczeniami – przy rozliczeniach występuje zbytni formalizm,
urzędnicy podchodzą do nas zza biurka, wymyślają jakieś dodatkowe tabelki i wg tych tabelek
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próbujemy się rozliczać, kiedyś rozliczanie wniosków było łatwiejsze, teraz jest trudniej – każda
faktura musi być szczegółowo opisana, a jak tych faktur mamy 40?”.

Zdaniem respondentów konsultacje społeczne powinny przebiegać według
określonego kalendarza / harmonogramu, który należałoby przekazać do wiadomości
publicznej ze stosownym wyprzedzeniem (n=8; 6,3%) (zob. też tabelę Z7.7 w załączniku):
„[…] powinien być kalendarz, harmonogram konsultacji społecznych. Jeśli będziemy wiedzieć
z dużym wyprzedzeniem kiedy będą organizowane konsultacje, będziemy mogli przygotować
jakieś stanowisko, wcześniej je sobie omówić na zebraniach i zgłosić odpowiednie wnioski
i propozycje”.
„Jeżeli są jakieś plany, zamierzenia UM, to powinny być przekazywane z odpowiednim
wyprzedzeniem, a także powinny być przekazywane informacje jakie będą konsekwencje
finansowe proponowanych zmian. Brakuje informacji poprzedzających. Często stawia się nas
przed faktem dokonanym”.
„[…] Konsultacje powinny być prowadzone częściej, raz na kwartał, powinny dot. problemów
organizacji. Powinien być harmonogram konsultacji, jeśli informacja dotrze do mnie na 1 dzień
przed konsultacjami, to jest już za późno, wówczas nie jestem już w stanie zmienić swojego
kalendarza”.
„[…] Ważne żeby był ustalony kalendarz spotkań, żeby wszyscy wiedzieli o nich z dużym
wyprzedzeniem i mogli sobie zaplanować czas na takie spotkanie, żebyśmy wiedzieli o planach
UM i jednostek organizacyjnych (MOPR, MUP) i mogli się do nich przygotować”.

Organizacje, szczególnie młode, małe i niedoświadczone, oczekują większego
wsparcia i ograniczenia liczby kontroli przeprowadzanych np. w ciągu danego roku (n=8;
6,3%) (zob. też tabelę Z7.8 w załączniku):
„[Należy – przypis A. Biały i A. Juros] ułatwiać organizacjom działanie, a nie im utrudniać.
My jesteśmy młodą organizacją i jesteśmy niedoświadczeni, czasami popełniamy błędy, ale
nieświadomie, tymczasem UM Lublin wypunktował nam te błędy i to w taki sposób, że tylko nam
zaszkodził. Zostaliśmy posądzeni o zrobienie czegoś złego, czego nie zrobiliśmy, wszelkie błędy
są nam wytykane”.
„Przydałyby się szkolenia z nomenklatury dot. współpracy między UM Lublin i organizacjami,
ponadto język, nomenklatura urzędnicza powinna być bardziej przystępniejsza dla organizacji”.

W opinii części ankietowanych w relacjach UM Lublin – organizacja społeczna wciąż
mamy do czynienia z postawą urząd – petent (n=8; 6,3%) (zob. też tabelę Z7.9 w załączniku):
„[…] Mam pewne uwagi krytyczne jako jedna osoba, ale nie chcę podpaść jako cała organizacja,
ciężko jest się wypowiedzieć za całą organizację […].”
„[…] Istnieje realna obawa, że krytyka działań UM Lublin będzie karana niższą punktacją
wniosków konkursowych. Nie mam takiego poczucia, że mogę pójść do UM Lublin i zgłosić
krytyczne uwagi”.
„[…] [Obecna – przypis A. Biały i A. Juros] relacja to UM-petent, powinny być relacje
partnerskie, a nie są. Po stronie organizacji występuje postawa lęku: «będziesz podskakiwał to
naślemy kontrolę», obetną środki w następnym roku, albo w ogóle nie przyznają. Chciałbym żeby
relacje były partnerskie. Nieraz ludzie boją się otwarcie występować żeby się nie narazić […]”.
„[…] Fajnie by było gdybym mogła po projekcie powiedzieć urzędnikom to, co mi się nie
podobało we współpracy z nimi, a tego nie ma. Ja mogę to Panu powiedzieć, a chciałabym to
powiedzieć urzędnikom, to wszystko co mi się nie podoba: o formularzach, przyczepianiu się do
detali, uwagach, które nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia”.
„[…] Są ludzie, z którymi się nam bardzo dobrze współpracuje i są tacy, z którymi nie da się
współpracować. Nie można się kłócić z urzędnikami, bo później możemy być ukarani przy innych
projektach […]”.

Organizacje chcą, aby włączać je w procesy współdecydowania w większym zakresie
niż miało to miejsce dotychczas (n=7; 5,5%) (zob. też tabelę Z7.10 w załączniku):
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„Postawić problem i organizacje powinny [brać udział w tworzeniu strategii, czy programu –
przypis A. Biały i A. Juros] od początku do końca. Jeśli organizacje nie będą ich twórcami, to nie
będą w tym uczestniczyć. [Należy – przypis A. Biały i A. Juros] oddać im władzę w pewnym
zakresie, żeby mogły to wypracować od początku do końca”.
„[…] Ważne jest żeby było widać rezultaty, a nie samo rozmawianie dla rozmawiania, żeby
obywatele mieli realny wpływ na Miasto […]”.
„[…] zwiększyć możliwość zgłoszenia przez organizacje propozycji do planu rozwoju Lublina,
żeby te organizacje miały większy wpływ na rozwój Lublina”.

Tabela VII.1. Działania, które powinny podjąć władze Miasta Lublin, aby poprawić jakość
dialogu z organizacjami pozarządowymi (próba celowa – n=127)*
Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi

n

%

Organizować bezpośrednie, branżowe, cykliczne i otwarte spotkania z organizacjami
i mieszkańcami

43

33,9%

Usprawnić komunikację z organizacjami i mieszkańcami

32

25,2%

UM Lublin podejmuje wiele na rzecz dialogu, nie ma potrzeby zmieniać czegokolwiek

13

10,2%

Urzędnicy powinni zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje oraz zmienić podejście do
organizacji

9

7,1%

UM powinien wychodzić z inicjatywą współpracy i diagnozować potrzeby organizacji

9

7,1%

Zmniejszyć biurokrację

9

7,1%

Przygotować kalendarz/harmonogram konsultacji społecznych i przekazać do
wiadomości publicznej ze stosownym wyprzedzeniem

8

6,3%

Dawać więcej wsparcia (szczególnie dla nowych i małych organizacji) i mniej
kontrolować

8

6,3%

Organizacje obawiają się formułowania krytycznych uwag pod adresem urzędników
UM Lublin

8

6,3%

Włączyć organizacje w proces współdecydowania

7

5,5%

Zwiększyć środki finansowe na realizację zadań publicznych, poszerzyć ofertę
współpracy w obszarach innych niż kultura, sport czy pomoc społeczna

7

5,5%

Ustosunkowywać się do zgłaszanych propozycji

4

3,1%

Potrzebne są środki na adaptację lokali, ujednolicenie zasad wynajmowania lokali

4

3,1%

Większa współpraca z Radami Dzielnic

4

3,1%

Wprowadzić nowoczesne formy konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik
komunikacyjnych (telekonferencja, internetowy przekaz na żywo)

3

2,4%

Dobrze prowadzić spotkania konsultacyjne

2

1,6%

Inne

9

7,1%

* Wartości nie sumują się, ponieważ jedna organizacja, w pytaniu otwartym, mogła wymienić kilka działań,
które władze samorządowe powinny podjąć na rzecz poprawy jakości dialogu obywatelskiego
z organizacjami pozarządowymi
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Organizacje postulują ponadto, aby zwiększyć środki finansowe na realizację zadań
publicznych, a także poszerzyć ofertę współpracy w obszarach innych niż kultura, sport czy
pomoc społeczna (n=7; 5,5%) (zob. też tabelę Z7.11 w załączniku):
„[…] od kilku lat przyznawane dotacje pozostają na tym samym poziomie”.
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„Są takie działania/zadania publiczne, które warto byłoby zlecać na dłużej (np. prowadzenie
ogniska środowiskowego – placówki opiekuńczo-wychowawczej) […]”.
„Co do obszarów współpracy – myślę, że mogłaby być większa oferta. Miasto preferuje głównie
obszar kultury, a organizacje zajmujące się innymi obszarami są traktowane gorzej, np. powinny
być większe, bardziej zrównoważone środki dla różnych organizacji”.

Badani zgłaszali także takie propozycje działań poprawiających jakość dialogu
z organizacjami pozarządowymi, które mógłby podjąć UM Lublin, jak:


ustosunkowywanie się urzędników do propozycji zgłaszanych przez organizacje (n=4;
3,1%) (zob. tabelę Z7.12 w załączniku);



przeznaczanie części środków na adaptację lokali i ujednolicenie zasad ich
wynajmowania (n=4; 3,1%) (zob. tabelę Z7.13 w załączniku);



zwiększenie współpracy z Radami Dzielnic (n=4; 3,1%) (zob. tabelę Z7.14
w załączniku);



wprowadzenie nowoczesnych form konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych
technik komunikacyjnych (telekonferencja, internetowy przekaz na żywo) (n=3; 2,4%)
(zob. tabelę Z7.15 w załączniku);



prowadzić spotkania konsultacyjne
(zob. tabelę Z7.16 w załączniku).

w

sposób

profesjonalny

(n=2;

1,6%)

***
Z przeprowadzonych badań wynika, że jeśli władze Miasta Lublin chcą dążyć do
poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi, to powinny częściej organizować
bezpośrednie, branżowe, cykliczne i otwarte spotkania z organizacjami i mieszkańcami
Lublina – tak uważa 33,9% badanych. Co czwarta osoba (25,2%) wskazywała na konieczność
usprawnienia komunikacji z organizacji społecznymi i mieszkańcami Miasta. W ocenie
niektórych badanych (7,1%) urzędnicy UM Lublin powinni zwiększyć swoją wiedzę
i kompetencje w obszarze problematyki organizacji społecznych i społeczeństwa
obywatelskiego, a także zmienić podejście do organizacji pozarządowych na bardziej
partnerskie, a nie urząd-petent. Urzędnicy powinni ponadto wychodzić z inicjatywą
współpracy i diagnozować z jakimi problemami zmagają się lubelskie organizacje społeczne
i jakie są ich oczekiwania (7,1%). W trakcie spotkań z respondentami wielokrotnie, przy
okazji zadawania otwartych pytań, przewijał się problem nadmiernej biurokracji stosowanej
przez urzędników UM Lublin. Badani oczekują działań na rzecz zmniejszenia formalizmu
w relacjach Miasto – organizacje (7,1%) i ograniczenia liczby kontroli przeprowadzanych
w jednym roku (6,3%). Kilka propozycji ankietowanych odnosiło się do sposobu
przeprowadzania konsultacji społecznych:


powinny przebiegać według określonego kalendarza / harmonogramu, który
należałoby przekazać do wiadomości publicznej z odpowiednim wyprzedzeniem
(6,3%);



organizacje oczekują, aby w większym
współdecydowania (5,5%);



urzędnicy powinno się ustosunkowywać do wszystkich propozycji zgłaszanych przez
organizacje (3,1%);



należy wprowadzić różnorodne formy konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych
technik komunikacyjnych (np. telekonferencja, internetowy przekaz na żywo) (2,4%);
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VII. Działania na rzecz poprawy jakości współpracy między UM Lublin i organizacjami społecznymi



spotkania powinny być przygotowywane i prowadzone w sposób profesjonalny
zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym (1,6%).

Organizacje (szczególnie młode, małe i niedoświadczone) oczekują także większego
wsparcia ze strony Ratusza, m.in. zwiększenia środków finansowych na realizację zadań
publicznych, a także poszerzenia oferty współpracy w obszarach innych niż kultura, sport czy
pomoc społeczna, do których współpraca najczęściej się ogranicza (5,5%). W opinii
niektórych badanych należy rozważyć możliwość przeznaczania części środków na remont
lokali, szczególnie tych wynajmowanych od Miasta, które często są w złym stanie. Zdaniem
części respondentów zasady wynajmowania lokali od Miasta nie są przejrzyste, dlatego
powinno się dążyć do ich ujednolicenia (3,1%).
Tylko co dziesiąty ankietowany (10,2%) uważa, że UM Lublin podejmuje wiele na
rzecz dialogu, dlatego nie ma potrzeby zmieniania dotychczasowej polityki Ratusza na rzecz
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Lublinie.
Niektóre organizacje boją się mówić o swoich trudnościach w relacjach z Ratuszem,
obawiając się negatywnych konsekwencji ze strony urzędników UM Lublin (6,3%). Jeżeli
takie praktyki rzeczywiście mają miejsce, to należy je napiętnować jako podejście łamiące
zasady społeczne (m.in. zasadę partnerstwa wpisaną do UDPPiW, a także do rocznych
programów współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi) i które nie mają nic
wspólnego z dialogiem społecznym czy obywatelskim.

93

Rekomendacje
W tej części raportu przedstawiono wybrane rekomendacje, których realizacja może przyczynić się do poprawy współpracy
międzysektorowej w Lublinie. Na początek warto podkreślić, że przedstawiciele badanych organizacji generalnie pozytywnie oceniają deklarację
i dotychczasowe działania władz Lublina zmierzające do poprawy jakości współpracy między urzędnikami Ratusza i organizacjami działającymi
w Lublinie. Zdaniem zdecydowanej większości przedstawicieli organizacji społecznych współpracujących z UM Lublin (82,7% ankietowanych),
współpraca międzysektorowa w latach 2010-2014 znacząco się polepszyła. Respondenci podkreślali jednak, że wiele jest jeszcze do zrobienia
w tym zakresie. Ogromną potrzebę zintensyfikowania współpracy, która mogłaby się przyczynić do polepszenia funkcjonowania większej liczby
organizacji, a tym samym rozwiązać wiele istotnych kwestii społecznych, ujawnili uczestnicy otwartych spotkań fokusowych. W tym kontekście,
ze zrozumiałych względów, w poniższych rekomendacjach zwrócono szczególną uwagę na te aspekty, które – zdaniem badanych – wymagają
działań naprawczych.
Tabela R. Rekomendacje
Lp.
1.

Rekomendacja

Uzasadnienie

Należy uporządkować informacje istotne dla Badania wykazały, że głównym źródłem informacji np. o konkursach ofert,
konsultacjach i innych kwestiach istotnych dla trzeciego sektora w Lublinie, jest
lubelskich organizacji społecznych.
Informacje porozrzucane są po różnych portalach strona internetowa UM Lublin (http://bip.lublin.eu, www.lublin.eu) (94,5%).
prowadzonych przez Ratusz. Potrzebna jest Popularną formą komunikowania się z urzędnikami Miasta Lublin są ponadto
kampania informacyjna o istniejących sposobach rozmowy telefoniczne (93,7%) oraz kontakt drogą mailową (90,6%). Warto
komunikacji organizacji z Ratuszem, szczególnie natomiast zauważyć, że z portalu dla lubelskich organizacji pozarządowych
(http://lublin.ngo.pl)
korzysta
zaledwie
65,4%
organizacji
aktywnie
przez takie portale, jak
współpracujących z Miastem, a na portal społecznościowy dla organizacji
 http://lublin.ngo.pl,
pozarządowych z Lublina www.facebook.com/ngoLublin wchodzi tylko 43,3%
 www.facebook.com/ngoLublin,
badanych. Co drugi ankietowany (52%) deklaruje kontakty z Referatem
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej.
 https://obywatelski.lublin.eu/,
W trakcie przeprowadzanych badań wielu respondentów współpracujących z UM(!)
czy
poprzez
Referat
ds. współpracy
było zaskoczonych informacją o istnieniu w/w stron internetowych, czy komórki
z organizacjami pozarządowymi i partycypacji
odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami społecznymi.
społecznej.
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Potrzeba większej liczby bezpośrednich, Sugestia dotycząca organizowania większej liczby bezpośrednich, branżowych,
branżowych, cyklicznych i otwartych spotkań cyklicznych i otwartych spotkań z organizacjami była najczęściej przywoływaną
propozycją działań na rzecz poprawy jakości współpracy między UM Lublin
z organizacjami w Lublinie.
i organizacjami społecznymi. Wskazywał na nią co trzeci respondent (33,9%).
W spotkaniach organizowanych przez Miasto uczestniczy niewielka liczba
organizacji społecznych. Przedstawicieli organizacji pytano, dlaczego tak się
dzieje? Wielu podkreślało, że składa się na to szereg przyczyn, wśród których
najczęściej wskazywano na:


bierne informowanie obywateli i organizacji o spotkaniach – UM Lublin
w wielu wypadkach ogranicza się do zamieszczenia informacji
np. o konsultacjach społecznych najczęściej na stronie internetowej
UM Lublin, zamiast aktywnie docierać z tego typu komunikatami
do potencjalnych uczestników spotkań (chociażby przez utworzenie bazy
kontaktowej do organizacji i przesyłanie im informacji, newsletter, większą
promocję i współpracę z radami dzielnic, osiedli itp.). Organizacje „nie
czują się” zaproszone do udziału w konsultacjach, konferencjach,
seminariach i innych wydarzeniach. Ich zdaniem takie zaproszenia powinny
być zindywidualizowane (np. przez wysyłanie maila do organizacji);



zbyt późne informowanie o spotkaniach – informacje o konsultacjach,
spotkaniach lub innych wydarzeniach docierają do organizacji
z opóźnieniem, niektórzy dowiadują się o nich przypadkiem. Wówczas jest
już za późno, aby zaplanować w nich udział, czy przygotować jakieś
sensowne propozycje (w przypadku konsultacji społecznych). Organizacje
wielokrotnie zaznaczały, że nie mają czasu na systematyczne wchodzenie na
strony UM Lublin i wyszukiwanie informacji, które dotyczą trzeciego
sektora w Lublinie. Oczekują, że to Ratusz wykaże się większą aktywnością
w docieraniu z tego typu informacjami do organizacji i to ze stosownym
wyprzedzeniem (a nie na kilka dni przed planowanym spotkaniem). Wielu
społeczników utrzymuje się przede wszystkim z pracy zarobkowej
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wykonywanej w jakimś zakładzie pracy lub urzędzie, a w działania
organizacji angażują się w swoim wolnym czasie. Tylko nieliczne
organizacje, najczęściej te najsilniejsze i prowadzące systematyczną
działalność, mogą sobie pozwolić na zatrudnienie płatnego personelu;


niewielką liczbę cyklicznych spotkań – w Lublinie jest niewiele
cyklicznych spotkań organizowanych przez UM Lublin, które mają
systematyczny charakter. Organizacje postulują, aby utworzyć
harmonogram-kalendarz różnych działań, które dotyczą organizacji
społecznych. Niektóre działania mają charakter stały, jak np. organizowany
co 2 lata Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin, konsultacje
rocznego programu współpracy (październik-listopad), sprawozdanie
z realizacji rocznego programu współpracy (do 30 kwietnia), czy takie
wydarzenia, jak Noc Kultury (czerwiec), Carnaval Sztukmistrzów (lipiec)
itp., które na stałe wpisały się w kalendarz imprez w Lublinie.
W harmonogram-kalendarz warto byłoby wpisywać także np. planowane
w danym roku konsultacje, czy szkolenia w zakresie pisania wniosków
projektowych i ich rozliczania. Organizacje zgłaszały ponadto postulat, aby
wprowadzić zwyczaj systematycznego spotykania się pojedynczych
organizacji z prezydentem lub jego zastępcami przynajmniej raz
w miesiącu, tak jak to ma miejsce w przypadku przyjmowania
mieszkańców;



zbyt ogólny charakter spotkań – organizacje wielokrotnie podkreślały
swoją różnorodność wynikającą ze specyfiki obszaru działalności, którym
się zajmują. Zdaniem niektórych ankietowanych organizowany co 2 lata
Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin jest ważnym
wydarzeniem, ale zbyt ogólnym i bardziej służy do integrowania się
trzeciego sektora w Lublinie i wyboru nowych członków Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Tymczasem organizacje działają na różnych polach
i oczekują branżowych spotkań, poświęconych konkretnej problematyce.
Niektórzy badani podkreślali, że organizacje, zajmujące się np. osobami
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niepełnosprawnymi, mają inne problemy niż te, których wiodącym
obszarem jest np. sport, czy kultura. Poza tym trudno prowadzić spotkanie,
w którym uczestniczyłoby np. ok. 200 przedstawicieli organizacji
społecznych tak, aby przynajmniej połowa z nich miała szansę na zabranie
głosu. Ich zdaniem spotkania branżowe powinny odbywać się przy
współudziale przedstawicieli UM, głównie referatu ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, urzędnikami odpowiedzialnymi za dany
obszar branżowy, czy członków RDPPL. Spotkania mogłyby się odbywać
co kwartał (propozycja takiego terminu pojawiała się najczęściej. Niektórzy
proponowali, aby spotkania miały miejsce co miesiąc, albo co pół roku);


pasywny charakter spotkań – zdaniem badanych spotkania, a zwłaszcza
konsultacyjne, powinny mieć charakter bardziej warsztatowy, co często
wymaga zaangażowania dobrego i merytorycznie przygotowanego
moderatora spotkania. Tymczasem większość z nich zdominowana jest
przez ekspertów wygłaszających referaty lub panelistów dyskutujących
między sobą;



nieobecność na spotkaniach osób decyzyjnych (szczególnie prezydenta
Miasta Lublin, czy jego zastępców i innych ważnych urzędników,
podejmujących decyzje w przedmiotowym obszarze, którego dotyczą
konsultacje). Warto podkreślić, że wielu badanym zależy na uczestnictwie
wysokiej rangi i kompetentnych urzędników, którzy podejmą merytoryczną
dyskusję z uczestnikami spotkania i ustosunkują się do zgłaszanych uwag,
czy propozycji;



włączenie zainteresowanych osób lub podmiotów ze strony organizacji
dopiero pod koniec procesu organizowania spotkań i tworzenia
dokumentu programowego – organizacje zwracały uwagę, że konsultacje
w wielu wypadkach ograniczają się do ustosunkowywania się do już
gotowego projektu dokumentu opracowanego przez eksperta lub zespół
ekspertów, z którym niewiele można już zrobić. W wielu wypadkach
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wprowadza się w nich jedynie kosmetyczne zmiany i na siłę „przepycha”
dokument, żeby jak najszybciej zakończyć proces jego tworzenia. Badani
postulowali, aby zwiększyć udział obywateli i organizacji w tworzeniu tego
typu dokumentów programowych, możliwie od samego początku, aż do
jego przyjęcia.

Duża część organizacji jest zgodna, że Ratusz powinien prowadzić bardziej
„aktywną politykę informacyjną”. W ocenie ankietowanych warto zainwestować
w stworzenie bazy lubelskich organizacji społecznych z danymi teleadresowymi,
w oparciu o wystandaryzowany (elektroniczny) formularz zawierający podstawowe
Wśród propozycji na uwagę zasługują informacje na temat organizacji, m.in. dane kontaktowe i zakres ich udostępniania
np. newslettery, mailing, telekonferencje, czaty, (przykładowo może to być tylko do wiadomości UM Lublin lub udostępniane
fora internetowe z informacjami o konferencjach, wszystkim zainteresowanym). W ramach federacji tego typu bazę mogłaby
prowadzić wyspecjalizowana organizacja społeczna. W formularzu można byłoby
konkursach ofert, konsultacjach itp.
określić jakie informacje organizacja chciałaby otrzymywać (np. o konkursach,
szkoleniach, konferencjach, konsultacjach itp.) i w jakim obszarze (kultura, sport,
pomoc społeczna itp.). Przy czym należy podkreślić, że rolę tę spełnia w jakimś
stopniu serwis lubelskich organizacji pozarządowych, np. http://lublin.ngo.pl/,
dzięki któremu można otrzymywać aktualne informacje dotyczące trzeciego sektora
w Lublinie (i nie tylko), a po zapisaniu się do newslettera – również na swoją
skrzynkę e-mail. Organizacje postulowały ponadto, aby w większym stopniu
wykorzystywać nowoczesne sposoby komunikacji (np. telekonferencje), które nie
wymagają fizycznej obecności uczestnika na spotkaniu organizowanym przez
UM Lublin. Problemem jest także duża liczba różnych portali internetowych, na
których pojawiają się informacje istotne m.in. dla organizacji społecznych, niestety
ich nadmiar powoduje niekiedy chaos informacyjny. Nie każdy ma czas, aby na
bieżąco śledzić wszystkie serwisy informacyjne prowadzone przez urzędników
Ratusza, czy zewnętrzne podmioty, którym powierzono ich redakcję. Jeszcze raz
wskazuje to na wagę struktur federacyjnych, które same lub dzięki
wyspecjalizowanej organizacji członkowskiej, mogą taką rolę integracyjną
Potrzeba
usprawnienia
systemu
komunikowania
się
poprzez
zindywidualizowane sposoby docierania do
organizacji społecznych.
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prowadzić, służąc zarówno UM, trzeciemu sektorowi jak i mieszkańcom Lublina.

4.

Potrzebne są działania na rzecz poprawy oraz
ujednolicenia zasad współpracy między
organizacjami społecznymi a poszczególnymi
wydziałami,
referatami
i
jednostkami
pomocniczymi UM Lublin.

W opinii części respondentów „ocena [współpracy między UM Lublin
i organizacjami społecznymi – przypis A. Biały, A. Juros] zależy od
poszczególnych komórek UM. Niektóre działają bardzo dobrze, niektóre
skandalicznie źle”. Pozytywne opinie formułowane były szczególnie pod adresem
komórek UM Lublin, które zlecają dużą liczbę zadań publicznych organizacjom
społecznym działającym na terenie Miasta. Dotyczy to zwłaszcza Wydziału Kultury
oraz Wydziału Sportu i Turystyki (38,4%). Badani podkreślali, że jeszcze kilka lat
temu współpraca z tymi jednostkami była niełatwa, lecz dzięki obopólnym
wysiłkom udało się wypracować rozwiązania ułatwiające współpracę. Obecnie jest
ona lepsza, m.in. dzięki otwartości na współdziałanie ze strony urzędników,
rozwijaniu nowych programów, organizowaniu spotkań i szkoleń poświęconych
aplikowaniu o środki, realizacji projektów i ich rozliczaniu itp. Najgorzej oceniana
jest współpraca z Zarządem Dróg i Mostów, Wydziałem Spraw Administracyjnych,
czy Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych. Z kolei opinie na temat współpracy
z MOPR-em są niejednoznaczne, jedni pozytywnie wypowiadają się o otwartości
urzędników MOPR-u na kooperację i chęci udzielania wsparcia, inni natomiast
zwracali uwagę na nadmierną biurokrację, liczne kontrole, zmieniające się przepisy
i ich niejasne interpretacje itp.

5.

Potrzeba zwiększenia przejrzystości zasad
współpracy
między
administracją
samorządową i organizacjami społecznymi
w Lublinie.

W ocenie części badanych zasady współpracy międzysektorowej w Lublinie nie do
końca są przejrzyste. Jedne organizacje mają stosunkowo dobre relacje
z urzędnikami Ratusza i są w stanie szybko załatwić swoje interesy, inne mają
utrudniony kontakt i praktycznie niczego nie mogą uzyskać. Badania wykazały,
że 41% respondentów uważa, że UM Lublin kontaktuje się z relatywnie dużą liczbą
organizacji, ale kontakty te nie mają charakteru trwałego dialogu. Natomiast co
piąta osoba (19,7%) jest zdania, że UM Lublin dąży do dialogu tylko z wąskim
gronem organizacji społecznych, a sam dialog odbywa się okazjonalnie. Przy
innym pytaniu, w którym należało uzasadnić ocenę współpracy z UM Lublin, osiem
osób zwróciło uwagę na występującą w Lublinie dyskryminację we wspieraniu
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organizacji pozarządowych np. w przyznawaniu środków, lokali, ulg i preferencji.
Niektórzy ankietowani, zwłaszcza z silnych i dobrze prosperujących organizacji,
sami przyznali, że nie widzą potrzeby uczestnictwa w konsultacjach czy
spotkaniach z udziałem innych organizacji społecznych, tylko we własnym zakresie
kontaktują się z przedstawicielami władz Miasta, żeby skutecznie i szybko uzyskać
pożądany rezultat.

Współpraca wymaga ograniczenia biurokracji. Organizacje wielokrotnie skarżyły się na nadmiar biurokracji, która niekiedy
W wielu wypadkach biurokracja (procedury poważnie ogranicza ich działalność i budzi szereg wątpliwości. Zdaniem wielu
administracyjne) utrudnia działalność lubelskich respondentów biurokracja jest czasochłonna i nieadekwatna do środków, jakie
organizacji społecznych, a same władze organizacje otrzymują z budżetu Miasta. Organizacje narzekały także na
samorządowe
pozbawiają
możliwości niezrozumiałe procedury i niejasną interpretację przepisów.
wykorzystania
kapitału
wzajemnościowego
i solidarnościowego, które są istotą wielu
organizacji społecznych.

7.

Konieczne jest zmniejszenie liczby kontroli Część przedstawicieli organizacji współpracujących z Ratuszem skarżyła się na
przeprowadzanych
w
organizacjach nadmierną liczbę kontroli, które przeprowadza się w ich instytucjach. W niektórych
społecznych i związanej z nimi potrzeby przypadkach było ich nawet kilkanaście w jednym roku. Respondenci podkreślali,
że te kontrole utrudniają ich działalność, zwłaszcza wtedy, kiedy przeciągają się
ujednolicenia przepisów.
Dotyczy to wszystkich jednostek i wydziałów nawet do kilku miesięcy. Ich liczba jest niewspółmierna do środków, które
UM Lublin.
Ujednolicenia
(i
większej organizacje otrzymują. Zmuszają one do oddelegowywania co najmniej jednego
jednoznaczności)
wymaga
procedura pracownika do dyspozycji kontrolera. Tymczasem szereg działań w organizacji
wydatkowania środków publicznych na realizację realizowanych jest społecznie i każdy pracownik jest niezbędny do bieżącej pracy.
zadań publicznych (chodzi m.in. o zasady Pojawiały się zarzuty, że urzędnicy, którzy kontrolują organizację, są
składania i oceniania wniosku konkursowego, niekompetentni, każdy wydział w UM Lublin ma swoje wytyczne dotyczące
przepisów, umów, sprawozdań itp., w związku z tym pojawia się szereg niejasności
dokumentowania
przebiegu
projektu,
wydatkowania środków, czy sporządzania interpretacyjnych. Przykładowo kontrola w jednej z badanych organizacji nie
wykazała żadnych nieprawidłowości, dokumentacja projektu została zatwierdzona,
sprawozdania).
jednak w kolejnym roku, do tej samej dokumentacji, zgłaszane były już
zastrzeżenia. Ponadto, zdaniem badanych, zbyt dużą uwagę skupia się na aspektach
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formalnych i biurokratycznych, niż na rzeczywistych rezultatach projektu.
Potrzebne są działania, które z jednej strony podniosą wiedzę liderów organizacji
społecznych w zakresie prawidłowej realizacji projektu, m.in. poprzez szkolenia,
warsztaty itp., a z drugiej – ograniczą nadmierną biurokrację i liczbę kontroli.
Kontrole prowadzone przez różne agendy UM powinny być skoordynowane, ich
liczba w ciągu roku powinna być ograniczona i ustalona np. przez RDPPL. Same
zaś kontrole powinny mieć w większej mierze charakter merytorycznej współpracy.
Niestety tej współpracy (nawet zainteresowania) jest zbyt mało.

Potrzeba
uproszczenia
procedur
oraz
zwiększenia przejrzystości oceniania wniosków
konkursowych i przyznawania środków
organizacjom pozarządowym.

Przez ostatnie lata urzędnicy Ratusza dołożyli starań, aby zwiększyć przejrzystość
zasad oceniania wniosków ofertowych i przyznawania środków organizacjom na
realizację zadań publicznych. Jednak w ocenie części badanych (19,2%, n=15)
warunki konkursowe są nietransparentne, niekiedy wręcz trudne do spełnienia
i ciągle się zmieniają. Pojawiały się zarzuty pod adresem urzędników UM Lublin,
że o dofinansowaniu wniosku konkursowego „[…] często decydują czynniki
pozamerytoryczne (układy)”, albo że „w komisjach konkursowych są machlojki –
pieniądze dostają ci, którzy mają dostać […]”. Nie są to pojedyncze głosy. Ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje organizacjom możliwość
„kontrolowania” czy i na ile stosowane procedury oceniania wniosków ofertowych
są przejrzyste, m.in. poprzez udział ich przedstawicieli w pracach komisji
konkursowych (zob. art. 15 ust. 2d UDPPiW), z wyjątkiem reprezentantów tych
podmiotów, które biorą udział w konkursie. Badania wykazały jednak, że
organizacje niezbyt chętnie korzystają z takich możliwości. Udział w komisjach
konkursowych deklarowało tylko 13,4% badanych. Analiza naboru kandydatów na
członka komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez
Prezydenta Miasta Lublin w 2013 roku wykazała, że niewiele organizacji chce
uczestniczyć w pracach tych komisji. Przedstawicieli organizacji uczestniczących
w badaniu pytano m.in. o powody tego stanu rzeczy. Respondenci wskazywali
z jednej strony na brak czasu, z drugiej – na chęć udziału swojej organizacji
w konkursie ofert, co automatycznie wyklucza ją z prac komisji, do której chcieliby
aplikować. Ankietowani podkreślali również, że nie czują się kompetentni, by
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uczestniczyć w pracach komisji konkursowych, które dotyczą innych obszarów
działalności niż te, którymi sami się zajmują i do których aplikują. W pracach tego
typu ciał powinni uczestniczyć delegowani przedstawiciele organizacji
parasolowych (np. FLOP, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych).

Wyniki badań wskazują na niski udział organizacji społecznych w konsultowaniu
projektów aktów normatywnych (programy, strategie, uchwały itp.), szczególnie
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. Udział w takich
konsultacjach deklarowało tylko 36,2% badanych. Jeszcze gorzej wygląda to
w przypadku konsultowania projektów rocznych programów współpracy Miasta
Ważne jest ponadto wzmocnienie kondycji Lublin z organizacjami pozarządowymi, w których uczestniczyła tylko co czwarta
m.in.
organizacji społecznych, m.in. przez włączenie organizacja (26,8%) współpracująca z Ratuszem! Badania przeprowadzone
38
przez
Stowarzyszenie
Lubelski
Ośrodek
Samopomocy
oraz
Związek
ich w proces współdecydowania i współrealizacji
Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych39 wykazały, że niska
zadań statutowych Miasta Lublin.
aktywność organizacji społecznych w Lublinie i na Lubelszczyźnie w tego typu
formach współdziałania z samorządem terytorialnym jest związana ze słabą
kondycją organizacji pozarządowych, które borykają się z licznymi trudnościami,
wśród których najczęściej wskazywaną jest brak funduszy na realizację działań
statutowych. Warto zauważyć, że relacje między organizacjami i Ratuszem
Konieczne jest usprawnienie konsultacji
społecznych w Lublinie w dziedzinach
dotyczących
działalności
statutowej
organizacji społecznych i polepszenia ich
możliwości w tym zakresie.

38

Zob. np. A. Biały, Monitoring realizacji rocznych programów współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego, Powiatu Ziemskiego Lubelskiego i Miasta Lublin z
organizacjami pozarządowymi w 2007 roku. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Trzeci sektor na Lubelszczyźnie – silnym i wiarygodnym partnerem
społecznym”, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin 2008; A. Biały, Współpraca między organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego w
województwie lubelskim. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Trzeci sektor na Lubelszczyźnie – silnym i wiarygodnym partnerem społecznym”, Lubelski
Ośrodek Samopomocy, Lublin 2008; A. Biały, Współpraca między organizacjami pozarządowymi a samorządem terytorialnym w województwie lubelskim w opinii
przedstawicieli trzeciego sektora. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Obywatelski LOS – budowanie mechanizmów rzecznictwa obywatelskiego i
monitorowania działań jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim”, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin 2008; A. Biały, Diagnoza sytuacji
organizacji pozarządowych na terenach wiejskich Lubelszczyzny. Raport z badań, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin 2012.
39

Zob. np. A. Juros, A. Biały, Mapa aktywności obywatelskiej w Lublinie. Aktywność organizacji pozarządowych w 27 dzielnicach w Lublinie; A. Juros, A. Biały, Świat
lubelskich organizacji społecznych: od uczestnictwa społecznego do pracy. Mapa aktywności obywatelskiej. Raport z badań; A. Juros, A. Biały, Zaangażowanie społeczne i
aktywność obywatelska w Lublinie. Wyniki badań fokusowych; A. Juros, A. Biały, Organizacje pozarządowe w Lublinie. Raport z badań przeprowadzonych kwestionariuszem
wywiadu; A. Juros, A. Biały, Aktywność organizacji społecznych w Lublinie. Analiza na podstawie danych zastanych.
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koncentrują się przede wszystkim na współpracy finansowej. Aż ¾ wszystkich
badanych organizacji (74,8%) współpracuje w realizacji zadań publicznych
zleconych przez UM Lublin w konkursach ofert. Respondenci podkreślali jednak,
że fundusze, które otrzymują od Miasta nie są wystarczające. Nie zapewniają im
ciągłości działań. Wiele z nich pozyskuje środki z innych źródeł lub też
zmuszonych jest prowadzić działalność akcyjną, a niekiedy nawet i zawiesić ją na
jakiś czas. Przekłada się to w jakimś stopniu na zaangażowanie organizacji w inne
formy współpracy, w tym w konsultacje społeczne. Drugą przyczyną niskiego
zaangażowania się w konsultacje jest ich jakość – w opinii dużej części badanych są
one oceniane przeciętnie. Wynika to m.in. z braku skutecznego informowania
organizacji o takich konsultacjach, zbyt ogólnym ustosunkowywaniu się do
zgłaszanych uwag i sugestii, słabej moderacji spotkań, słabym włączaniu
organizacji w procesy tworzenia dokumentu/projektu od początku jego
powstawania, czy braku wiary w przełożenie planów zawartych w dokumencie na
realne działania. Warto też podkreślić, że roczne programy współpracy cieszą się
niewielkim zainteresowaniem wśród organizacji społecznych, zawierają bowiem
ogólne ramy współpracy między lokalnym samorządem terytorialnym
i organizacjami społecznymi, są schematyczne i hermetyczne, co utrudnia
możliwość dopisania do nich czegoś nowego. Wydaje się, że dyskusja nad
„rocznym” programem nie powinna ograniczać się do „dopisywania” coraz to
nowych zapisów do już istniejących, lecz na uzgadnianiu kierunku współpracy
i działań, które powinny być realizowane w „programowanym” roku. Z kolei
działania, których realizację planuje się w dłuższej perspektywie czasu powinny
znaleźć się w programie „wieloletnim”. Forma rocznych i wieloletnich programów
współpracy została jednak narzucona ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Obie formy praktycznie niczym się od siebie nie różnią, stąd też
pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące konieczności tworzenia rocznych
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Potrzeba wypracowania nowych
i procedur konsultacji społecznych.
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programów współpracy, skoro istnieje możliwość uchwalania wieloletnich? Zapisy
dotyczące programów współpracy i ich niejednoznaczne interpretacje40 wciąż
budzą wiele wątpliwości i domagają się, niestety kolejnej, nowelizacji ustawy.

zasad W badaniach uczestniczyły organizacje, które przynajmniej przez rok
współpracowały z Ratuszem. 60% z nich przyznało, że ich przedstawiciele
UM Lublin powinien zwiększyć skuteczność uczestniczyli w różnych konsultacjach organizowanych przez Miasto, oceniając ich
w docieraniu do organizacji i mieszkańców jakość na przeciętnym poziomie. Pozostali nie włączali się w te procesy tłumacząc
miasta
z
informacjami
o konsultacjach to przede wszystkim brakiem czasu (47,1%), a także brakiem dostępu do informacji
społecznych. Informacje o nich powinny być na temat konsultacji społecznych (39,2%). Część organizacji otrzymuje takie
przekazywane ze stosownym wyprzedzeniem. informacje, a część nie. Osoby, które wyrażały negatywne opinie na temat
Powinny być merytorycznie przygotowane, konsultacji w Lublinie uzasadniały to najczęściej niedrożnością kanałów
dobrze zaplanowane i przebiegać według informacyjnych. Ich zdaniem ogłoszenia o konsultacjach są słabo dostępne,
określonego harmonogramu. Materiały muszą docierają zbyt późno, by móc się do nich ustosunkować. Organizacje nie mają
być dostosowane do percepcji uczestników, czasu, aby na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie Miasta. Należy
a przebieg otwartych spotkań winien być podkreślić, że w Lublinie tylko połowa działających organizacji może sobie
zrozumiały dla biorących w nich udział (m.in. pozwolić na zatrudnienie pracowników etatowych lub na umowy cywilno-prawne,
w 2013 roku w ramach projektu „Lubelskie
krótkie, napisane prostym językiem opracowania/ co wykazały badania przeprowadzone
41
broszury, przedstawiające główne punkty/ Forum – Aktywni Obywatele” . Nawet te podmioty, które zatrudniają
kwestie konsultowanego dokumentu, prezentacje pracowników nie bardzo mogą sobie pozwolić na angażowanie personelu na
zewnątrz (np. w konsultacje), o ile nie będą widziały w tym realnej korzyści,

40

Przykładem może być interpretacja art. 5a ust. 1 UDPPiW. Publikacja Marty Żołędowskiej, wydana przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS, wskazuje na
konieczność uchwalania przez samorządy lokalne rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi: „użycie w art. 5a ust. 1 trybu oznajmiającego «uchwala»
wskazuje na obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy. […] Programy wieloletnie mogą być tworzone dodatkowo, obok rocznych, nie mogą ich w żadnym
razie zastępować” – zob. M. Żołędowska, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Praktyczny komentarz, stan prawny: 30 maja 2011 r., MPiPS,
Departament Pożytku Publicznego, Warszawa 2011, s. 24-25. Odmienną interpretację przedstawia Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego
nr NK.I.4131.75.2011.AZIE z dnia 28 lutego 2011 r., w którym wskazano na możliwość uchwalenia rocznego lub wieloletniego programu współpracy: „ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza możliwość uchwalenia przez organ stanowiący rocznego lub wieloletniego programu współpracy. W opinii organu
nadzoru, z analizy zapisów ustawy wynika, że ustawodawca pozostawił radzie możliwość wyboru – czy uchwalić roczny program współpracy, czy wieloletni, w zależności
od specyfiki lokalnej, celów i potrzeb w zakresie współdziałania samorządu z tzw. trzecim sektorem”.
41

Zob. np. A. Juros, A. Biały, Mapa aktywności obywatelskiej w Lublinie. Aktywność organizacji pozarządowych w 27 dzielnicach w Lublinie, s. 15.
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komputerowe,
makiety,
plansze,
zdjęcia,
wizualizacje
multimedialne,
przydatne
szczególnie w przypadku konsultacji planów
zagospodarowania
przestrzennego).
Wypracowany projekt/ dokument nie może być
przysłowiowym
„półkownikiem”.
Efekty
konsultacji powinny przełożyć się na konkretne
działania. Należy w związku z tym rozważyć
wprowadzenie, jako standardu, konieczności
wskazywania
przybliżonych
kosztów
konsultowanych
działań
i
źródeł
ich
finansowania.

Uzasadnienie
przekładającej się na poprawę kondycji (najczęściej finansowej) swojej instytucji.
Liczba zatrudnionych pracowników jest niewystarczająca w stosunku do działań
podejmowanych przez organizację. Osoby angażujące się społecznie
w organizacjach robią to najczęściej po godzinach pracy zawodowej świadczonej
w zakładzie pracy lub w urzędzie. Trudno wobec tego oczekiwać od tych osób
dodatkowego zaangażowania np. w procesy konsultacyjne. Jeszcze inni
ankietowani swoją absencję w konsultacjach społecznych wyjaśniali tym, że ich
organizacja jest za mała, prowadzi okazjonalną działalność, często występuje w niej
rotacja zespołu, co nie pozwala jej na prowadzenie jednolitej działalności (17,6%).
Inni nie widzieli potrzeby uczestnictwa w tego typu inicjatywach, gdyż ich
zdaniem, dotychczasowe konsultacje nie były związane z działalnością ich
organizacji (17,6%). Słabością niektórych konsultacji było również to, że nie
skupiano się na zasadniczych kwestiach poruszanych w trakcie spotkania, tylko
prowadzono rozmowy na różne tematy. Obrady były słabo przygotowane od strony
organizacyjnej i merytorycznej. Jeszcze inni zwracali uwagę na brak zwrotnej
informacji o rezultatach konsultacji, ich zdaniem UM Lublin nie publikuje
sprawozdań z konsultacji społecznych, a nawet jeśli je upublicznia, to są one
ogólnikowe. W ocenie respondentów powinna być osoba lub zespół, który się tym
zajmie. Pojedyncze osoby uważały, że dokumenty strategiczne to najczęściej
„półkowniki”, które w niewielkim stopniu przekładają się na poprawę sytuacji
organizacji społecznych w Lublinie i często są tylko zbiorem „pobożnych życzeń”.
Tylko dobrze przygotowane konsultacje, których rezultatem będą rzeczywiste
działania i faktycznie poprawią kondycję struktur obywatelskich w Lublinie, będą
w stanie przyciągać większą grupę zainteresowanych uczestników w kolejnych
konsultacjach.

11.

Potrzeba zróżnicowanych form konsultacji Przeprowadzone badania wykazały, że większość ankietowanych (70,1%)
społecznych, wśród których preferowane zaznaczała (spośród sześciu) od dwóch do trzech preferowanych rodzajów
powinny być bezpośrednie, otwarte spotkania. konsultacji społecznych, a 17,3% badanych wybierało cztery różne formy.
Proces ten staje się naturalny np. w ramach Najbardziej pożądane są bezpośrednie otwarte spotkania (79,5%) oraz warsztaty
umożliwiające zdobycie wiedzy na temat konsultowanego tematu i wypracowanie
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partnerstwa
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metod
warsztatowych,
umożliwiających wzajemne zdobywanie wiedzy
na temat konsultowanego tematu i wypracowanie
wspólnych rozwiązań.

Uzasadnienie
określonych rozwiązań (66,9%). Z kolei najbardziej powszechną formą konsultacji
społecznych stosowaną przez UM Lublin jest pisemne wyrażanie opinii
w kwestiach będących przedmiotem konsultacji społecznych, podczas gdy tę formę
wybierało tylko połowę ankietowanych (50,4%). Część respondentów wskazywała
na konieczność stosowania łączonych sposobów konsultacji społecznych,
co wydaje się być optymalnym rozwiązaniem, zważywszy na liczbę form
zaznaczanych przez badanych. Przykładowo w pierwszej kolejności należałoby
przygotować materiał wyjściowy do dyskusji i dalszych prac, tj. różnego rodzaju
opracowania i ekspertyzy w oparciu o przeprowadzone badania i analizy. Następnie
można byłoby przeprowadzić warsztaty, na których byłyby wypracowywane
założenia do strategii/programu/projektu. W dalszej kolejności wypracowany
materiał powinien być udostępniony na moderowanym forum dyskusyjnym
(bezpośrednim lub internetowym), na którym każdy zainteresowany mógłby śledzić
proponowane zmiany, uwagi, sugestie itp., ewentualnie samemu je zgłosić. Na
końcu należałoby je opracować, przedstawić na piśmie, rozesłać do wszystkich
zainteresowanych, biorących udział w konsultacjach i przeprowadzić ostatni etap
konsultacji – zebrać opinie dotyczące finalnego projektu dokumentu, nanieść
poprawki i przyjąć do realizacji. Organizacje powinny mieć możliwość włączenia
się w prace możliwie na każdym etapie tworzenia dokumentu. Niestety konsultacje
sprowadzają się praktycznie do tego ostatniego etapu – szybkiego skonsultowania
ze społeczeństwem i organizacjami gotowego projektu dokumentu,
przygotowanego przez wąskie grono ekspertów (nierzadko zewnętrznych
i nieznających specyfiki Miasta) i uchwalenie. W ocenie części badanych
w konsultacjach warto stosować nowoczesne formy komunikacji umożliwiające
wykorzystywanie mobilnych urządzeń (smartfony, tablety). Przykładem mogą być
telekonferencje, czyli przekaz transmitowany na żywo za pośrednictwem internetu,
dzięki któremu każdy i z dowolnego miejsca, może włączyć się w proces
konsultacji.

12.

Konsultacje powinny być zaplanowane Zdecydowana większość respondentów (93,7%) uważa, że konsultacje powinny
i rozpoczęte na etapie tworzenia dokumentów być prowadzone już na etapie tworzenia dokumentów strategicznych. Inne zdanie
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strategicznych.
Czas na zgłaszanie uwag w trakcie konsultacji
powinien wynosić minimum 21 dni, choć
optymalnym okresem – w opinii części badanych
– jest miesiąc czasu. Należy jednak podkreślić, że
czas trwania konsultacji powinien być
uzależniony od tematu/ problemu, który poddaje
się pod dyskusję opinii publicznej. W przypadku
istotnych i dużych przedsięwzięć konsultacje
powinny być podzielone na etapy, z podaniem
(szczegółowego) harmonogramu, aby każdy mógł
włączyć się na dowolnym etapie.

Uzasadnienie
w tej kwestii miało tylko 5,5% osób, a jedna osoba nie potrafiła udzielić
odpowiedzi na to pytanie. Wyniki badań wykazały ponadto, że dla ponad połowy
respondentów 14 dni jest okresem wystarczającym, aby każdy zainteresowany mógł
się wypowiedzieć w kwestii, której dotyczą konsultacje. Innego zdania jest 47,2%
ankietowanych, którzy uważają, że jest to zbyt krótki okres na zapoznanie się
z dokumentami i wyrażenie własnej opinii. Ich zdaniem konsultacje powinny trwać
przynajmniej miesiąc czasu. Jeszcze inni podkreślali, że proces konsultacji
powinien być podzielony na etapy, przebiegać według określonego harmonogramu
i powinno się w nich wykorzystywać różnorodne metody i techniki.

13.

Potrzebny jest harmonogram / kalendarz W trakcie przeprowadzanych badań dość często podnoszono problem niewielkiej
skuteczności urzędników UM Lublin w informowaniu organizacji o odbywających
konsultacji (społecznych).
się konsultacjach i ich rezultatach. Przedstawiciele niektórych organizacji
Harmonogram / kalendarz dotyczyłby nie tylko
dokumentów strategicznych Miasta, lecz także podkreślali, że być może włączyliby się w konsultacje organizowane przez Ratusz,
innych kwestii istotnych dla organizacji ale często nic o nich nie wiedzieli, albo informacja docierała do nich z dużym
działających
w
Lublinie
(np. spotkania opóźnieniem. Stąd też badani rekomendowali wprowadzenie, jako standardu,
poświęcone możliwości wynajmowania przez harmonogramu konsultacji społecznych. Ich zdaniem plany i zamierzenia
UM Lublin i jednostek mu podległych powinny być przekazywane z odpowiednim
organizacje lokali komunalnych).
wyprzedzeniem i możliwie w zindywidualizowanej formie, aby każda organizacja
i obywatel miał szansę na ewentualne ustosunkowanie się do prezentowanego
projektu (a czy to zrobi, czy nie, to już inna kwestia). Postulat dotyczący
wykorzystywania nowoczesnych technik komunikacyjnych wydaje się być zasadny
z uwagi na postępujący rozwój nowoczesnych technik komunikacyjnych, które
ułatwiają użytkownikom dostęp do informacji i stwarzają możliwość kontaktu
z innymi osobami/instytucjami bez względu na odległość.

14.

Wymagane jest wypracowanie mechanizmu W ocenie większości badanych (85,8%) konsultacje dokumentów strategicznych
ustosunkowania się UM do każdej zgłaszanej (np. strategia, program) powinny być dokumentowane w sprawozdaniu (kto, jaką
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uwagi lub propozycji.

Uzasadnienie
propozycję zgłosił, czy została przyjęta, a w przypadku jej odrzucenia powinno być
Podmioty, które uczestniczą w spotkaniu/ uzasadnienie). Podobne opinie przewijały się również przy okazji zadawania innych
konsultacjach nie mogą odnosić wrażenia, że są pytań. Badani wielokrotnie zwracali uwagę, że nie otrzymywali z UM Lublin
ignorowane lub ich zdanie nie ma większego zwrotnej informacji o zgłoszonych uwagach, czy propozycjach zmian
w konsultowanym projekcie dokumentu. Tego typu postawa zniechęca do brania
znaczenia.
udziału w kolejnych konsultacjach.

15.

W proces konsultacji społecznych powinny być W trakcie badań podmioty zrzeszające i wspierające inne organizacje zapewniały,
włączone lokalne federacje organizacji że starają się przekazywać swoim członkom informacje m.in. o organizowanych
konsultacjach, czy konkursach ofert ogłaszanych przez Miasto. Niekiedy także
pozarządowych (fora, porozumienia).
Takie organizacje i grupy statutowo utrzymują reprezentują swoich członków podczas różnych ważnych spotkań, na których
kontakt ze swoimi członkami, organizacjami zapadają ważne decyzje dotyczące ich przyszłości. Pojedyncze organizacje, które
członkowskimi, wspierają ich w rozwoju, pełniąc nie biorą udziału w konsultacjach społecznych i nie zawsze mają na to czas, aby na
w stosunku do nich funkcję rzeczniczą. Związki bieżąco śledzić informacje z Ratusza, powierzają tę rolę federacjom, które ich
stowarzyszeń mogą być skutecznym kanałem do reprezentują w rozmowach z urzędnikami. Przedstawiciele badanych federacji
przekazywania informacji o konsultacjach podkreślali jednak, że ich organizacje są niewykorzystanym potencjałem. Zarówno
społecznych, konkursach i innych planowanych UM Lublin i urzędnicy Ratusza, wolą sami kontrolować proces konsultacji,
przedsięwzięciach, wyrażania opinii w kwestiach ograniczając się do tego, żeby konsultacje były przeprowadzone. Organizacje,
ważnych z punktu widzenia trzeciego sektora w takim zbiurokratyzowanym i klientelistycznym kontekście nie są w większości
zainteresowane tym, aby należeć do jakiejś federacji. Nie widzą w tym realnych
w Lublinie.
korzyści dla swojej organizacji. Obie strony winny dostrzec wartość struktur
federacyjnych w budowaniu płaszczyzny dialogu obywatelskiego. Nie bez
przyczyny dwie najważniejsze lubelskie federacje (FLOP i LFOON) w swojej
nazwie zawarły określenie FORUM.

16.

Zaleca się większą współpracę z Radami
Dzielnic i włączanie ich w procesy konsultacji
społecznych
oraz
przedsięwzięć
podejmowanych przez Miasto na terenach
konkretnych dzielnic.

Propozycja podnoszona była przez kilku badanych, którzy uważali, że punkty
konsultacyjne mogą być m.in. przy Radach Dzielnic. Respondenci proponowali
ponadto, aby rozważyć organizowanie spotkań (konsultacyjnych) w dzielnicach
Lublina z udziałem mieszkańców, lokalnych organizacji społecznych, urzędników
Ratusza, przedstawicieli rady pożytku publicznego i rady dzielnicy. Badania
przeprowadzone w 2013 roku wśród przedstawicieli rad dzielnic wykazały,
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że jednostki pomocnicze Lublina wymagają wzmocnienia m.in. przez zwiększenie
kompetencji w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury, a także animacji
mieszkańców miasta. W Lublinie jest bowiem niewiele działań wzmacniających
osiedlowe czy dzielnicowe struktury obywatelskie. Potrzebne są działania
programowe wspierające obywatelskość dzielnic i osiedli Lublina w przeciwnym
wypadku rady dzielnic będą miały charakter fasadowy42.

17.

Usprawnienia wymaga komunikacja Rady Większości osobom (83,5%), które wzięły udział w badaniu, trudno było
Działalności Pożytku Publicznego Miasta powiedzieć cokolwiek o Radzie i jej działaniach w latach 2012-2014, ponieważ –
ich zdaniem – była niewidoczna. 45% badanych nie wie czy Rada Działalności
Lublin z organizacjami społecznymi.
Rada powinna aktywniej docierać do organizacji Pożytku Publicznego Miasta Lublin ma wpływ na kształtowanie rozwoju sektora
z informacjami o swojej działalności, poznawać obywatelskiego w Lublinie. Połowa respondentów (55,9%) miała trudności również
ich oczekiwania i problemy. Wymaga to dobrej z oceną Rady w kadencji 2012-2014. W związku z powyższym, badani postulowali,
aby:
polityki informacyjnej ze strony Rady.


członkowie Rady wykazywali się większą aktywnością w docieraniu do
lubelskich organizacji społecznych i mieszkańców Lublina;



Rada miała swoją własną stronę internetową. Strona powinna być
aktualizowana na bieżąco. Na stronie powinny się znaleźć wszystkie dane
teleadresowe, które umożliwią kontakt z Radą i jej poszczególnymi
członkami. Zarządzanie stroną nie powinno ograniczać się jedynie do
zamieszczania aktualnych informacji o działaniach podejmowanych przez
lubelską Radę;



korzystać z instrumentów pozwalających na aktywne docieranie
z informacjami do zainteresowanych organizacji (np. mailing, newsletter,
czy profile na portalach społecznościowych, aplikacje na smartfony). Warto
przytoczyć przykładową wypowiedź jednego z badanych: „Nie mnóżmy
portali, ale stwórzmy takie miejsce, w którym moglibyśmy się dowiedzieć,

Por. A. Juros, A. Biały, Świat lubelskich organizacji społecznych: od uczestnictwa społecznego do pracy. Mapa aktywności obywatelskiej. Raport z badań, s. 82, 84.
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co ona robi (jakie są jej kompetencje, sylwetki osób itp.). Kandydaci
próbowali zaistnieć na Kongresie, były publikowane ich sylwetki, te
informacje powinny być dalej dostępne, powinien być też jakiś kontakt
z tymi osobami, żeby można było zgłaszać im postulaty, które oni mogliby
przedkładać na posiedzeniach Rady. Powinien być też kontakt do samej
Rady”;


organizować bezpośrednie kontakty z organizacjami np. podczas
różnych spotkań, konferencji, seminariów, czy przez wykorzystanie
prasy, radia i telewizji. Tradycyjne (nie internetowe) metody
komunikowania się z obywatelami, czy organizacjami są ważne szczególnie
dla pokolenia osób starszych, którzy rzadko korzystają z internetu;



protokoły z posiedzeń Rady zawierały informacje o rezultatach
spotkania (czyli co udało się ustalić i jakie w związku z tym zostaną
podjęte działania, a także co do tej pory udało się zrobić z propozycjami
działań, które padały na wcześniejszych posiedzeniach). Badani zwracali
bowiem uwagę na brak konkretnych informacji o działaniach, które będą
przekładały się na poprawę sytuacji sektora obywatelskiego w Lublinie,
a zwłaszcza ich organizacji. Protokoły (zamieszczane na stronie
internetowej) powinny być wystandaryzowane, zwięzłe i konkretne;



Rada podejmowała działania na rzecz wszystkich organizacji
społecznych w Lublinie lub grup organizacji według podziału
branżowego. W ocenie niektórych badanych, część członków Rady
reprezentujący organizacje społeczne, patrzy na trzeci sektor w Lublinie
przez pryzmat swojej (często silnej) organizacji, która w wielu wypadkach
ma zupełnie inne cele, problemy i oczekiwania, niż np. małe,
niesprofesjonalizowane podmioty społeczne. Niektórzy badani zarzucali
członkom Rady dbanie o interesy wyłącznie własnej organizacji;



Rada wychodziła z inicjatywami edukacyjnymi, które przyczynią się do
dookreślenia i rozpropagowania roli, funkcji i kompetencji rad pożytku
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publicznego (np. poprzez szkolenia, warsztaty, czy na konferencjach,
seminariach itp.). W ocenie jednej z badanych osób „90% organizacji nie
ma nawet pojęcia jakie są funkcje RDPP, myślą, że Rada jest od załatwiania
wielu spraw związanych z trzecim sektorem, a tak nie jest”. Opinię tę
potwierdzają również inne podobne wypowiedzi badanych.

18.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Zdaniem większości członków RDPPL (I-szej kadencji), którzy wzięli udział
powinna mieć większe kompetencje niż ma to w badaniu Rada ma ograniczone kompetencje sprowadzające się najczęściej do
doradzania i opiniowania dokumentów strategicznych. To z kolei przekłada się na
miejsce obecnie.
Realizacja tego postulatu wymaga jednak zmian niską frekwencję i aktywność członków. Członkowie są słabo przygotowani
w ustawie o działalności pożytku publicznego merytorycznie do spotkań. Niektórzy z nich brali aktywny udział w formowaniu
i o wolontariacie, a w konsekwencji także RDPPL przy Prezydencie Miasta Lublin i pokładali w niej duże nadzieje, lecz ze
w dokumentach programowych na poziomie względu na jej nieznaczne funkcje, wycofali się z kandydowania w kolejnej
gminy, powiatu i województwa. Poza tym kadencji. Członkowie Rady zwracali ponadto uwagę, że Rada „służy” bardziej
UM Lublin powinien w większym stopniu brać Ratuszowi niż organizacjom społecznym w Lublinie. Rada nie ma wpływu na
pod uwagę opinie członków RDPPL, natomiast kształt ostateczny wielu kwestii istotnych dla trzeciego sektora. Zbyt duży nacisk
sama Rada powinna mieć większą autonomię kładzie się na opiniowanie dokumentów strategicznych niż doradzanie, czy dawanie
i możliwość przedstawiania własnych projektów. Radzie szansy na podejmowanie własnych inicjatyw. Co piąty badany jest
rozczarowany działalnością RDDPL i uważa ją – podobnie jak każde inne ciało
konsultacyjno-doradcze działające przy UM Lublin – za fasadowy twór.

19.

Po zakończeniu kadencji RDPPL powinno być Badani wskazywali na brak przepływu informacji ze strony Rady. Jednym
sporządzane całościowe sprawozdanie z jej z ważnych komunikatów, który powinien być przekazywany do wiadomości opinii
publicznej jest sprawozdanie z jej działalności. Zdaniem respondentów każda
działalności.
Akcent powinien padać na rezultaty, które udało kadencja Rady powinna być poddana ocenie: co udało się jej zrobić w tym okresie,
się uzyskać, a które nie (pomimo wysiłków a czego nie można było zrealizować i dlaczego, a także z jakimi problemami się
zmagała i co wymaga poprawy. Krytyczne (ale nie „krytykanckie”) spojrzenie na
członków Rady) i dlaczego?
kadencję danej Rady pozwoli na przygotowanie i wdrożenie mechanizmów, które
w przyszłości usprawnią jej działanie.

20.

Członkowie RDPPL powinni w większym Wielu badanych uważa, że Rada służy głównie UM Lublin albo jej członkom, a nie
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stopniu
zajmować
się
rzeczywistymi organizacjom społecznym jako takim. Respondenci zarzucali członkom RDPPL,
problemami trzeciego sektora i społeczeństwa zwłaszcza przedstawicielom organizacji społecznych w Radzie, że na trzeci sektor
w Lublinie patrzą przez pryzmat własnej organizacji, czy funkcji piastowanej
obywatelskiego w Lublinie.
W tym celu lubelska Rada powinna podejmować w instytucji (urzędnicy Ratusza i radni). Ich zdaniem członkowie Rady dbają
współpracę z innymi radami w Polsce, wymieniać przede wszystkim o swoje interesy, podejmują wąsko zakresowe tematy, narzucane
przez urzędników UM Lublin (konieczność konsultowania licznych,
się doświadczeniami i dobrymi praktykami.
wielostronicowych dokumentów), a nie te zgłaszane oddolnie przez obywateli lub
organizacje. Obawy formułowane były również pod adresem samych urzędników
i radnych zasiadających w RDPPL, którzy – zdaniem badanych – mogą
zdominować i zawłaszczyć Radę, na co wskazuje przykładowa wypowiedź jednego
z respondentów: „Zastanawiam się między [oceną – przypis A. Biały, A, Juros]
1 a 2. Z perspektywy UM Lublin to może być 6 – im to było potrzebne.
Odsunęliśmy się od RDPP, jest to spowodowane doświadczeniami w tej Radzie, źle
oceniam RDPP – jest to fasadowy twór, ta Rada przydała się w głównej mierze
samym urzędnikom, szczególnie tej młodej frakcji, która chce zmian w Urzędzie,
chce zmienić ten urzędniczy beton. Ta Rada jest potrzebna samym urzędnikom,
to im w głównej mierze przynosiła wymierne korzyści niż organizacjom, także
w jakimś sensie spełniła swoją rolę. [Jako członek Rady – przypis A. Biały
i A. Juros] konsultowałem projekty, z którymi już nic nie można było zrobić. Rada
nie podejmowała żadnych własnych inicjatyw”.

21.

UM Lublin powinien wychodzić z inicjatywą Organizacje wielokrotnie podkreślały, że Ratusz niezbyt chętnie zaprasza podmioty
współpracy (w większym stopniu niż ma to społeczne np. do tworzenia różnego rodzaju strategii czy programów, a nawet
miejsce obecnie).
założeń konkursowych. Niekiedy urzędnicy traktują to jako dodatkowy obowiązek.
To na UM ciąży odpowiedzialność za Jeśli już to robią, to najczęściej pod koniec procesu tworzenia dokumentów, kiedy
diagnozowanie problemów i potrzeb sektora są już gotowe. Ten sam problem odnosi się do realizacji zadań publicznych.
obywatelskiego oraz włączanie organizacji Zdaniem badanych we wzajemnych relacjach między Ratuszem i organizacjami
społecznymi w Lublinie często brakuje elementu współdecydowania, wzajemnego
w proces współdecydowania za losy miasta.
uzgadniania czy współrealizacji. Organizacje w wielu aspektach stawiane są przed
faktem dokonanym – muszą się podporządkować określonym decyzjom, jeśli chcą
współpracować z Miastem (np. realizować zadania publiczne). Badani oczekują
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większego włączania w procesy współdecydowania i współrealizacji zadań
publicznych, zgodnie z zasadą pomocniczości. Dotyczy to również rad działających
przy UM Lublin, ich zdaniem powinny mieć więcej kompetencji i większy wpływ
na podejmowane decyzje w przeciwnym razie będą to „fasadowe twory”.

22.

Urzędnicy Ratusza powinni zwiększyć swoją
wiedzę i kompetencje w obszarze problematyki
organizacji społecznych i społeczeństwa
obywatelskiego
(dotyczy
to
również
43
organizacji )

Organizacje są zadowolone ze współpracy z urzędnikami niektórych wydziałów
UM Lublin, zwłaszcza Wydziału Kultury, czy Wydziału Sportu i Turystyki, a także
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Najwięcej zastrzeżeń zgłaszano pod
adresem Zarządu Dróg i Mostów, a także Wydziału Planowania. W ocenie części
respondentów urzędnicy powinni brać pod uwagę specyfikę działalności organizacji
społecznych i nie obciążać je nadmierną biurokracją, licznymi kontrolami, a także
nie sprowadzać współpracy do relacji urzędnik-petent i odsyłać od jednego
urzędnika do drugiego. Niektóre organizacje podkreślały, że kiedy organizacjom
zdarza się popełniać błędy, zwykle nieświadomie, wówczas traktuje się je jak
kogoś, kto ma nieuczciwe zamiary, a w skrajnych przypadkach jak „złodzieja”.
Pojawiały się również wypowiedzi badanych, którzy boją się zgłaszać urzędnikom
UM Lublin krytyczne uwagi, obawiając się ewentualnych negatywnych
konsekwencji z ich strony (np. kary w postaci kontroli w organizacji lub niższej
punktacji przy ocenianiu wniosków konkursowych). Tego typu postawy nie służą
budowaniu partnerskich relacji.

Przyczyni się to do zmiany podejścia do
organizacji pozarządowych na bardziej przyjazne.
Postulat podnoszenia kwalifikacji i wiedzy
np. w zakresie
prawidłowego
zarządzania
projektami (począwszy od pisania wniosków
projektowych,
ich
realizacji,
rozliczania
i sporządzania sprawozdań) odnosi się również
do przedstawicieli organizacji społecznych.

23.

Rekomenduje
się
ujednolicenie
zasad
wynajmowania
lokali
i
wypracowanie
rozwiązań, które pozwolą organizacjom na
pozyskiwanie środków na ich remont.

Przedstawiciele kilku organizacji, którzy w ostatnim czasie zabiegali o uzyskanie
lokalu na preferencyjnych warunkach i dostosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych podkreślali, że w Lublinie występują niejasne zasady
wynajmowania lokali komunalnych. Przykładowo jedna organizacja wynajmuje je
na preferencyjnych warunkach, a inna zmuszona jest do płacenia stawek
komercyjnych. Ponadto stan lokali proponowanych przez Miasto pozostawia wiele
do życzenia: są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, są w bardzo
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Urzędników obowiązuje służebne podejście do obywateli, w tym też sensie do organizacji obywatelskich. Organizacje i ich liderzy także powinni podnosić swoje
kompetencje odnośnie procedur administracyjnych, które generalnie powinny być maksymalnie przejrzyste i upraszczane dla obywatela.
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Uzasadnienie
złym stanie technicznym, często wymagają generalnego remontu. Badani
podkreślali, że ich organizacje nie zarabiają na wynajmowaniu lokalu, nie osiągają
też zysków z prowadzonej działalności statutowej, lecz działają na rzecz
mieszkańców Miasta Lublin. Mają w związku z tym duże trudności ze zdobyciem
dodatkowych środków, które mogłyby zainwestować w remont wynajmowanych
lokali.

24.

Potrzebny jest kompleksowy system wsparcia Małe i niedoświadczone organizacje zwracały uwagę, że, startując w jakimś
konkursie ofert, często są na przegranej pozycji ze względu na brak doświadczenia
dla organizacji społecznych.
Powinno to być zadanie współfinansowane przez we współpracy z UM Lublin. Dodatkowe punkty uzyskują organizacje, które
UM i realizowane przez wyspecjalizowaną wykażą, że już wcześniej realizowały działania dofinansowane przez UM Lublin.
organizację lub kilka organizacji, najlepiej Ich zdaniem w Lublinie brakuje specjalnych programów dla małych organizacji
należących do federacji. Najważniejszą funkcją społecznych, które nie są nastawione na realizację jakichś spektakularnych akcji.
byłaby informacyjna, obok której w ramach Organizacje oczekują wsparcia warsztatowo-szkoleniowego przede wszystkim
doradztwa i szkoleń, wsparcie udzielane byłoby w zakresie pisania wniosków konkursowych, realizacji projektów i ich rozliczania,
w zakresie pisania wniosków konkursowych, a także pozyskiwania funduszy na działalność statutową organizacji (jest to
realizacji projektów i ich rozliczania (szczególnie najbardziej pożądany obszar wsparcia). Niektórzy postulowali, aby stworzyć
ważne dla małych i niedoświadczonych centrum wsparcia organizacji pozarządowych z prawdziwego zdarzenia, gdzie
podmiotów). Organizacje takie mogłyby również organizacje mogłyby uzyskać potrzebną im pomoc (np. prawną, księgową,
oferować regranting (mini granty) dla małych fundraisingową, marketingową, rzeczniczą itp.).
organizacji potrzebujących projektów, które
pozwoliłyby im nabrać doświadczenia i nauczyć
realizacji większych przedsięwzięć.

25.

Organizacje pozarządowe powinny być w Realizacja tego postulatu jest zgodna m.in. z konstytucyjną zasadą pomocniczości,
większej mierze postrzegane jako realizatorzy według której to obywatele mają pierwszeństwo w realizacji własnych potrzeb
przed zorganizowanymi strukturami i instytucjami prowadzonymi przez władze
zadań publicznych.
Zwiększenia wymaga również liczba zadań publiczne jako organ założycielski. Organizacje postulują również zwiększenie
publicznych
zlecanych
w formie
umów środków finansowych na realizację zadań publicznych. Zaznaczają bowiem, że „od
wieloletnich. Tego typu podejście zwiększy kilku lat przyznawane dotacje pozostają na tym samym poziomie”, podczas gdy
koszty realizacji projektów znacznie wzrosły. Oczekują ponadto, aby poszerzyć
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stopień zaangażowania organizacji w procesy
ogólnomiejskie.
Tym
samym
zwiększy
motywację do udziału w konsultacjach.

Uzasadnienie
ofertę współpracy w obszarach innych niż kultura, sport czy pomoc społeczna,
które są wyraźnie premiowane i wspierane przez władze Miasta Lublin. Ich
zdaniem należałoby również zwiększyć liczbę zadań publicznych powierzanych
w formie umów wieloletnich.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wydaje się, że większość przedstawianych rekomendacji byłaby zbędna, bądź nie wymagałaby tak wielu działań, gdyby wzrosła rola
federacji i pełnionej przez nie funkcji rzeczniczej. Silne struktury federacyjne w sposób naturalny wymusiłyby partnerską relację między
sektorami administracji publicznej i organizacji społecznych.
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I. Metodologiczne podstawy badań
I.1. Celem badań była ocena rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin
z organizacjami pozarządowymi oraz wskazanie możliwości wzmocnienia konsultacji
społecznych.
I.2. Ze względu na złożone cele badań, zastosowano metodologię łączącą metody: ilościową
(rolę narzędzia badawczego pełnił kwestionariusz wywiadu, a w przypadku osób, które
życzyły sobie wersję do samodzielnego wypełnienia – kwestionariusz ankiety) i jakościowe
(analiza źródeł wtórnych, badania fokusowe).
I.3. Badania przeprowadzono w 2014 roku na terenie Miasta Lublin, wśród przedstawicieli
organizacji społecznych dobranych w sposób celowy, tj. takich, które współpracowały
z UM Lublin przynajmniej przez rok od momentu wywiadu. W badaniach uczestniczyli
również przedstawiciele UM Lublin.
I.4. Badania podzielono na 3 etapy: pierwszy obejmował analizę danych zastanych
dostępnych m.in. na stronie UM Lublin. Drugi etap badań wiązał się z przeprowadzeniem
wywiadów kwestionariuszowych na próbie celowej ok. 10% organizacji społecznych
zarejestrowanych na terenie Miasta Lublin. Dobrano ok. 127 podmiotów społecznych.
Zasadniczym kryterium doboru respondentów do badań była współpraca ankietowanej
organizacji społecznej z UM Lublin, przynajmniej przez ostatni rok od momentu
przeprowadzenia badania. Na trzecim etapie przeprowadzono trzy badania fokusowe,
w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy
UM Lublin.
I.5. W przypadku badań ilościowych wykorzystano technikę PAPI (paper and pencil
interview), czyli wywiadu bezpośredniego realizowanego przy użyciu papierowej ankiety
wypełnianej przez wykwalifikowanego ankietera. Rolę narzędzia badawczego pełnił
kwestionariusz wywiadu dla przedstawicieli organizacji społecznych współpracujących
z UM Lublin. Kwestionariusz składał się z 4 pytań metryczkowych i 14 pytań, w których
respondent był proszony o ocenę dialogu obywatelskiego UM Lublin z organizacjami
pozarządowymi.
I.6. Przeprowadzono 121 wywiadów kwestionariuszowych, które trwały łącznie
ok. 5706 minut, czyli ponad 95 godzin. Kolejne 6 ankiet zostało wypełnionych samodzielnie
przez respondentów.
I.7. Przeciętny wywiad kwestionariuszowy trwał ok. 40 minut (mediana), średnia – 47 minut.
Najkrótszy wywiad trwał 15 minut, a najdłuższy – 130 minut. W 2 przypadkach
przeprowadzono wywiad trwający ponad 2 godziny.
II. Charakterystyka badanych organizacji
II.1. W badaniach uczestniczyły najczęściej organizacje zarejestrowane po 2000 roku (63,8%;
n=81). Połowa badanych organizacji (mediana) powstała przed 2004 rokiem. Najstarsza
organizacja rozpoczęła swoją działalność w 1898 roku, a najmłodsza – w 2012 roku.
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II.2. Wśród 127 organizacji biorących udział w badaniu, 57 (45% wszystkich organizacji)
badanych stanowią podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP).
II.3. Największą grupę badanych organizacji stanowiły stowarzyszenia (55,1%; n=70)
i fundacje, (30,7%; n=39). Inną formę prawną zaznaczyło 14,2% ankietowanych.
II.4. Najwięcej organizacji zajmuje się kulturą i sztuką (n=26; 20,5%), pomocą społeczną
i socjalną (n=19; 15,0%), pomocą osobom niepełnosprawnym (n=18; 14,2%) i sportem
(n=17; 13,4%), edukacją i wychowaniem (n=10; 7,9%). Znacznie mniejsza jest liczba
organizacji zajmujących się rozwojem lokalnym w wymiarze społecznym i ekonomicznym
(n=10; 7,9%). Zaś dla 7 (5,5%) podmiotów wiodącym obszarem działalności statutowej jest
wsparcie instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich. Pojedyncze osoby
wskazywały na turystykę, rekreację, hobby (n=5; 3,9%), ochronę środowiska (n=5; 3,9%),
czy prawa człowieka (n=5; 3,9%). Ochroną zdrowia zajmują 3 organizacje, natomiast
rynkiem pracy i aktywizacją zawodową oraz działalnością o charakterze religijnym – po
jednym podmiocie społecznym.
III. Charakterystyka respondentów
III.1. W badaniach uczestniczyło łącznie 133 ankietowanych. W 121 przypadkach
kwestionariusz ankiety wypełniany był w obecności jednego respondenta, natomiast
w 6 sytuacjach odpowiedzi na pytania udzielały dwie osoby.
III.2. W gronie 133 osób, które wzięły udział w badaniu, 83,5% (n=111) to członkowie
zarządu swoich organizacji, kolejne 6% badanych (n=8) wskazało na funkcję kierowniczą
(np. dyrektora), 8 osób (6%) było pracownikami organizacji, 6 respondentów wskazywało
na jeszcze inne funkcje, jak np. członek organizacji, pełnomocnik zarządu lub organizacji
w terenie, członek komisji rewizyjnej.
III.3. Ponad połowę członków zarządu stanowili prezesi organizacji (63,1%; n=70). Kolejne
19% osób (n=21) zasiadających w zarządzie to wiceprezesi lub wiceprzewodniczący. Wśród
badanych członków zarządu znalazło się ponadto: 8 sekretarzy (7,2%), 1 skarbnik i 11 osób
bez żadnej konkretnej funkcji w zarządzie.
III.4. Niemal wszystkie osoby, które wzięły udział w badaniu deklarowały, że ich staż pracy
w badanej organizacji wynosi rok lub więcej czasu. Największą grupę badanych stanowią
respondenci, których staż wynosił od 1 roku do 5 lat (n=45; 33,8%) oraz od 6 do 10 lat (n=41;
30,8%). Jedynie 15 badanych działało w organizacji od 11 do 15 lat, z kolei w przypadku
17 ankietowanych ten staż wynosił od 16 do 20 lat. Wśród badanych znalazły się również
i takie osoby, które działają w organizacji ponad 20 lat (n=12; 9,1%). Najkrótszy staż
ankietowanego to 3 miesiące, najdłuższy – 45 lat.
IV. Współpraca organizacji społecznych z Urzędem Miasta Lublin
IV.1. Badania wykazały, że głównym źródłem informacji dla lubelskich organizacji
społecznych (np. na temat konkursów ofert, konferencji, konsultacji itp.) jest strona
internetowa Urzędu Miasta Lublin (http://bip.lublin.eu, www.lublin.eu) (94,5%). Drugim
najczęściej wykorzystywanym sposobem komunikowania się z Ratuszem są indywidualne
spotkania liderów organizacji społecznych z urzędnikami (89,8%). Popularną formą są także
rozmowy telefoniczne (93,7%) oraz kontakt mailowy (90,6%). Z kolei w spotkaniach
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organizowanych przez Miasto (np. konsultacje, konferencje, seminaria, kongresy)
uczestniczyło 88,2% ankietowanych, a z korespondencji listownej korzystało 74% badanych.
Na portal dla lubelskich organizacji pozarządowych (http://lublin.ngo.pl) zaglądało 65,4%
respondentów, na portal społecznościowy: www.facebook.com/ngoLublin – 43,3% badanych.
Co druga osoba umawiała się również na indywidualne spotkania z urzędnikami Referatu
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (52%). Natomiast
niewiele organizacji bierze aktywny udział w posiedzeniach ciał konsultacyjno-doradczych
(np. Rada Działalności Pożytku Publicznego, Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin)
(37,0%), czy w sesjach Rady Miasta (26,8%). Podobna sytuacja występuje w komisjach
konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Lublin,
w które angażuje się zaledwie 13,4% organizacji współpracujących z Miastem.
IV.2. Najpopularniejszą formą współpracy organizacji z UM Lublin jest realizacja przez
organizacje zadań publicznych zleconych przez Miasto w otwartych konkursach ofert (74,8%)
oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności (63,8%). Więcej niż
połowa badanych uzyskała patronat Urzędu Miasta nad działaniami podejmowanymi przez
ich organizację (59,8%). Co druga (47,2%) realizowała zadania publiczne w partnerstwie
z Urzędem Miasta Lublin lub z jednostkami organizacyjnymi Miasta (np. MUP, MOPR).
Wsparcie lokalowe otrzymało 42,5% ankietowanych, a co trzecia uczestniczyła
w konsultowaniu projektów aktów normatywnych (programy, strategie, uchwały itp.)
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (36,2%). W zespole (jednym
lub kilku) o charakterze doradczym i inicjatywnym, działającym przy UM Lublin
uczestniczyło 27,6% organizacji. Podobnie jest z udziałem w procesie konsultowania
projektów rocznych programów współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi
(26,8%). Realizację zadań publicznych w trybie małych grantów (na podstawie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) zadeklarowało 23,6%
organizacji. Z kolei udział w komisjach konkursowych oceniających wnioski ofertowe – tylko
17 badanych podmiotów (13,4%).
IV.3. Zdaniem zdecydowanej większości (82,7%) przedstawicieli organizacji społecznych ich
współpraca z UM Lublin w ciągu ostatnich 4 lat poprawiła się. W ocenie co dziesiątego
respondenta (9,4%) nie uległa ona istotnej zmianie. Tylko 7 osób (5,5%) uważa, że relacje się
pogorszyły, a 3 ankietowanych nie miało zdania w tej kwestii.
IV.4. Więcej niż połowa badanych (62,2%) dobrze lub bardzo dobrze ocenia obecną
współpracę swojej organizacji z UM Lublin, a źle lub bardzo źle – 11,8% ankietowanych.
22% respondentów ocenia ją na przeciętnym poziomie, a 5 osób nie potrafiło odpowiedzieć
na to pytanie.
IV.5. Badanych proszono o uzasadnienie oceny jakości obecnej współpracy ich organizacji
z UM Lublin. 38,6% (n=49) respondentów pozytywnie wyrażało się na temat współpracy
międzysektorowej z władzami samorządowymi Lublina. Dosyć sporo, bo aż 22%
ankietowanych (n=28) zgłosiło wyłącznie negatywne opinie. Z kolei wypowiedzi kolejnych
39,4% (n=50) osób zawierały opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne.
IV.6. W grupie opinii pozytywnych dominowały wypowiedzi wskazujące na dobrą
komunikację badanych organizacji z UM Lublin (62,6%; n=62). Dobrze oceniane są również
relacje z wybranymi jednostkami (MUP, MOPR) lub wydziałami UM Lublin (głównie
Wydział Sportu i Turystyki oraz Wydział Kultury) (38,4%; n=38). Doradztwo i wsparcie
merytoryczne ze strony UM Lublin docenia co trzeci ankietowany (32,3%; n=32). Podobna
liczba badanych (n=32; 32,3%) dobrze ocenia władze lokalne za przekazywanie organizacjom
pozarządowym środków finansowych na realizację zadań publicznych i usprawnienie
procedur konkursowych. Jeszcze inni zwracali uwagę na większe zainteresowanie
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urzędników problemami organizacji pozarządowych i wsłuchiwanie się w głos strony
społecznej (27,3%; n=27). Na wsparcie w postaci możliwości wynajmowania od Miasta
lokalu na preferencyjnych warunkach wskazywało 12 osób (12,1%). Pojedyncze osoby
pozytywnie odnosiły się do kontroli przeprowadzanych przez Ratusz (5,1%, n=5), jak
również zwracały uwagę na dobrą współpracę z radnymi UM Lublin i radami dzielnic (4%;
n=4).
IV.7. Badani, którzy formułowali negatywne opinie podkreślali najczęściej, że współpraca
z lubelskim Ratuszem jest trudna i wymuszona (35,9%; n=28). Organizacje skarżyły się na
nadmierne kontrole, biurokrację, mało przyjazne procedury i negatywne podejście do ich
działalności (29,5%; n=23) oraz niekompetencję urzędników, jak również ciągle zmieniające
się przepisy i ich interpretacje (12,8%, n=10). Zdaniem 24,4% (n=15) respondentów środki,
które otrzymują na realizację zadań publicznych są za małe. Co piąta osoba uważa, że
konsultacje społeczne w wielu wypadkach są pozorne (19,2%; n=15). W ocenie 19,2%
badanych (n=15) warunki konkursowe są nieprzejrzyste, niekiedy wręcz trudne do spełnienia
i ciągle się zmieniają. Na brak partnerskiej współpracy i traktowanie przez urzędników jak
petentów wskazywało 14,1% (n=11) ankietowanych. Ośmiu badanych (10,3%) zwróciło
uwagę na występującą w Lublinie nierówność we wspieraniu organizacji pozarządowych –
przykładowo jedne organizacje mają łatwiejszy dostęp do środków publicznych, czy lokali
miejskich, a inne nie. O złej współpracy z niektórymi jednostkami, czy wydziałami
UM Lublin mówiło 7 badanych (9%). Respondenci wskazywali także na: brak potrzeby
podejmowania współdziałania z władzami Miasta (5,1%; n=4), brak wsparcia lokalowego
(3,8%; n=3), czy niezrozumienie specyfiki organizacji, jej działalności (3,8%; n=3). Część
oceniających współpracę nie korzystała z maksymalnej oceny, tłumacząc to tym, że wiele jest
jeszcze do zrobienia w tym zakresie i zawsze może być lepiej.
IV.8. Niepokojące są sygnały niektórych badanych dotyczące „przejmowania” przez
UM Lublin pomysłów, czy też projektów przygotowanych oddolnie przez obywateli
zrzeszonych w organizacjach lub przekazania ich do realizacji innym instytucjom
kontrolowanym przez Ratusz. Niepokoi również przyczyna postawy kilku respondentów,
którzy obawiali się formułować krytyczne uwagi pod adresem urzędników lub wyraźnie
zastrzegli, aby ich nie notować, obawiając się, że zostaną zidentyfikowani i narażą się
urzędnikom UM Lublin.
IV.9. W ocenie zdecydowanej większości ankietowanych (blisko 80%) UM Lublin traktuje
ich organizację jak partnera do współpracy (trudno się dziwić tak wysokiemu procentowi
skoro jest to związane z dostępem do środków finansowych, lokalowych. Poza tym
w badaniach uczestniczyły tylko te podmioty społeczne, które w jakimś stopniu współpracują
z Miastem). Odmiennego zdania jest 16,5% ankietowanych, a 3,9% nie potrafiło
ustosunkować się do tak postawionego pytania.
IV.10. Blisko 41% respondentów uważa, że UM Lublin kontaktuje się z relatywnie dużą
liczbą organizacji, ale kontakty te nie mają charakteru trwałego dialogu. Niewiele mniej osób
(35,4%) twierdzi, że w Lublinie istnieją mechanizmy wzmacniające systematyczny dialog
pomiędzy UM Lublin i szerokim oraz zróżnicowanym środowiskiem organizacji
społeczeństwa obywatelskiego. Co piąta osoba (19,7%) stoi na stanowisku, że UM Lublin co
prawda dąży do dialogu, ale jedynie z wąskim gronem organizacji, natomiast dialog ten
odbywa się sporadycznie. Tylko jedna osoba uznała, że nie ma rzeczywistego dialogu
pomiędzy UM Lublin i społeczeństwem obywatelskim.
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V. Uczestnictwo organizacji w konsultacjach społecznych
V.1. Najbardziej preferowaną formą uczestnictwa organizacji w konsultacjach społecznych są
bezpośrednie otwarte spotkania (79,5%). Drugim najczęściej wybieranym sposobem są
warsztaty projektowe, umożliwiające zdobycie wiedzy na temat konsultowanego tematu
i wypracowanie rozwiązań (66,9%). Na pisemne wyrażanie opinii w kwestiach będących
przedmiotem konsultacji społecznych wskazywał co drugi badany (50,4%). Nieco rzadziej
zaznaczano takie sposoby uczestnictwa w konsultacjach społecznych jak badania ankietowe
i sondażowe w formie papierowej, telefonicznej lub elektronicznej (44,9%), czy internetowe
forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej UM Lublin (38,6%).
V.2. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących np. strategii, programów,
uchwał itp., przeprowadzonych w okresie 2 lat poprzedzających moment przeprowadzenia
badań, potwierdziło blisko 60% organizacji społecznych (n=76).
V.3. Badanych, którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych (n=76) zapytano
czy postulaty i sugestie, które zgłosili w trakcie konsultacji zostały uwzględnione. Ponad
połowa z nich (55,3%) odpowiedziała, że tylko niektóre propozycje zostały przyjęte, 17,1%
ankietowanych zaznaczyło, że wszystkie wnioski, które zgłosili zostały zaaprobowane. 13,2%
badanych przyznało, że ich postulaty zgłoszone w trakcie konsultacji nie zostały
uwzględnione. Osiem osób nie wie lub nie pamięta jaki był ostateczny rezultat konsultacji,
a trzech ankietowanych udzieliło innej odpowiedzi niż te podane w zamkniętej kafeterii –
wskazywali, że konsultacje, w których oni wzięli udział jeszcze się nie zakończyły, więc
trudno im ocenić, czy ich propozycje zostały uwzględnione, czy nie.
V.4. Organizacje, które nie uczestniczyły w konsultacjach społecznych (n=51), uzasadniały to
najczęściej brakiem czasu (47,1%) i brakiem informacji na temat konsultacji społecznych
(39,2%). W ocenie kilku ankietowanych ich organizacja jest za mała, prowadzi okazjonalną
działalność, często występuje w niej rotacja zespołu, co nie pozwala na prowadzenie
jednolitej działalności organizacji (17,6%). Jeszcze inni nie widzą potrzeby uczestnictwa
w tego typu inicjatywach. Ich zdaniem dotychczasowe konsultacje nie były bowiem związane
z działalnością ich organizacji (17,6%). W opinii 3 osób dokumenty strategiczne to
„półkowniki”, które mają małe przełożenie na codzienną praktykę. Przedstawicielka jednej
z badanych organizacji nie widziała potrzeby uczestnictwa w konsultacjach, ponieważ rolę tę
powierzyła federacji, do której należy. Jeden z badanych krytycznie odniósł się do sposobu
tworzenia dokumentów strategicznych przez zewnętrzne instytucje, które nie dość, że nie
znają specyfiki Miasta Lublina, to na dodatek w nikłym stopniu angażują lokalnych
specjalistów i autorytety z danej dziedziny.
V.5. Blisko jedna trzecia badanych nie potrafiła ocenić jakości konsultacji społecznych
przeprowadzonych przez UM Lublin w ciągu ostatnich 2 lat od momentu badań (27,6%). Są
to osoby, które w dużej mierze nie uczestniczyły w konsultacjach społecznych. Pozostali
badani jakość konsultacji społecznych ocenili na przeciętnym poziomie (26,8% – skala nr 4).
Wysokie noty (skale 5-7) dawał co trzeci ankietowany (32,3%), a niskie (skale 1-3) – co
siódmy badany (13,4%).
V.6. Respondentów poproszono o uzasadnienie oceny jakości konsultacji społecznych
przeprowadzanych przez UM Lublin. Zdaniem badanych w Lublinie po obu stronach jest
chęć wzajemnego zrozumienia, UM jest otwarty, słucha uwag organizacji (n=28; średnia
ocena=4,86). Niektóre osoby doceniają UM Lublin za to, że postulaty zgłaszane przez ich
organizację są pozytywnie rozpatrywane przez urzędników (n=12; średnia ocena=5,25). Co
dziesiąty badany podkreślał, że UM Lublin informuje o konsultacjach społecznych i stara się
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dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców (n=10; średnia ocena=5,3). Część badanych
zauważa, że w Lublinie występuje wyraźna poprawa w zakresie przeprowadzania konsultacji
społecznych w porównaniu z poprzednimi latami (n=8; średnia ocena=5,14). Pojedyncze
osoby doceniają fakt, że UM Lublin organizuje konsultacje społeczne (n=4; średnia
ocena=4,75), pozytywnie oceniają również prace nad budżetem obywatelskim (n=4; średnia
ocena=5,33), ich zdaniem ważne jest też uczestnictwo w konsultacjach osób kompetentnych
i specjalistów danej dziedziny, dzięki którym dialog z organizacjami społecznymi może
przebiegać sprawnie (n=4; średnia ocena=5,75).
V.7. Osoby, które wyrażały negatywne opinie na temat jakości konsultacji społecznych
przeprowadzanych przez Urząd Miasta Lublin uzasadniały to najczęściej niedrożnością
kanałów informacyjnych. Ich zdaniem ogłoszenia o konsultacjach są słabo dostępne,
docierają zbyt późno, by móc się do nich odnieść (n=20; średnia ocena=4,11). Jeszcze inni
wskazywali na brak czasu, jako główny powód braku zaangażowania się w konsultacje.
Organizacje, które są bierne, mimo iż UM Lublin wysyła im dużo zaproszeń podkreślały, iż
nie włączają się w konsultacje, ponieważ niewiele z nich jest związanych z przedmiotem
działalności badanej organizacji (n=16; średnia ocena=4,25). Niektórzy zwracali uwagę na
brak zwrotnej informacji o rezultatach konsultacji, UM Lublin nie publikuje sprawozdań
z konsultacji społecznych, a nawet jeśli je upublicznia, to są one ogólnikowe, co zniechęca do
angażowania się w konsultacje (n=12; średnia ocena=3,83). W ocenie 11 osób współpraca
w wielu aspektach sprowadza się jedynie do konsultacji dokumentów strategicznych,
natomiast brakuje konkretnych efektów, rezultatów, przełożenia strategii, czy programów na
konkretne działania (średnia ocena=4,18). Podobna grupa osób wskazywała na brak woli
współpracy po stronie urzędników. Ich zdaniem konsultacje są wymuszone, prowadzi się je
z obowiązku, co więcej – nie wszystkie sprawy są konsultowane, tylko te, które są wygodne
dla UM Lublin (n=10; średnia ocena=3,3). Ankietowani zgłaszali również zastrzeżenia
dotyczące organizowania konsultacji w godzinach pracy urzędu (nie wszyscy liderzy
organizacji mogą z nich korzystać ze względu na obowiązki zawodowe). W ich ocenie
powinny być przynajmniej 2-3 terminy konsultacji i jakiś harmonogram ich przebiegu. Poza
tym czas przeznaczony na konsultacje jest zbyt krótki, dlatego duża część organizacji nie
angażuje się w te procesy (n=9; średnia ocena=4,22). Kilku badanych podkreślało, że czują
się lekceważeni w relacjach z urzędnikami UM Lublin – ich uwagi nie są brane pod uwagę
(n=9; średnia ocena=3,13). Merytoryczna jakość konsultacji społecznych jest słaba, niczego
nie wnosi – tak uważa 8 respondentów. Konsultacje są ogólnikowe, brakuje uzgodnień,
współdecydowania, zamieniają się w otwarte spotkania na wszystkie możliwe tematy (średnia
ocena=4,14). Poza tym system konsultacji jest zbyt skomplikowany. Materiały są
niedostosowane do percepcji uczestników, nie ma czasu, żeby przejrzeć wszystkie dokumenty
(n=7; średnia ocena=3,14). Zdaniem badanych za mało jest też konsultacji organizowanych
na wczesnym etapie działań, brakuje pogłębionych ekspertyz, analiz, na których mogłyby się
opierać (n=7; średnia ocena=2,71). Niektórzy respondenci uważają ponadto, że urzędnicy nie
są przygotowani do przeprowadzania konsultacji społecznych (n=6; średnia ocena=3,5).
Jeszcze inni twierdzą, że Miasto stara się kontaktować z organizacjami społecznymi, przy
czym te kontakty są ograniczone jedynie do wybranej grupy organizacji (n=6; średnia
ocena=3). Ponadto brakuje wypracowanych zasad konsultacji społecznych (n=2; średnia
ocena=2).
V.8. Opinie 27 badanych zaliczono do grupy neutralnych komentarzy uzasadniających jakość
konsultacji społecznych w Lublinie. Osoby te nie uczestniczyły w konsultacjach społecznych,
w związku z tym trudno było im je ocenić, a tym bardziej uzasadnić swoją ocenę (nr 16;
średnia ocena=4,5).
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V.9. Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że konsultacje powinny być
prowadzone już na etapie tworzenia dokumentów strategicznych (93,7%). Odmienne zdanie
w tej kwestii miało tylko 7 osób (5,5%), a jedna osoba nie potrafiła udzielić odpowiedzi na to
pytanie.
V.10. Dla ponad połowy respondentów 14 dni jest czasem wystarczającym, aby każda
zainteresowana organizacja mogła się wypowiedzieć w kwestii, której dotyczą konsultacje.
Innego zdania jest 47,2% ankietowanych. Ich zdaniem dwa tygodnie to zbyt krótki okres na
zapoznanie się z dokumentami i wyrażenie własnej opinii. Większość z nich stała na
stanowisku, że konsultacje powinny trwać przynajmniej miesiąc. Jeszcze inni uważali, że czas
trwania konsultacji powinien być uzależniony od tematu/problemu, który chce się poddać
dyskusji. Badani postulowali ponadto, aby rozważyć wprowadzenie rozwiązań mieszanych,
tj. dzielenia procesu konsultacji społecznych na kilka etapów, według określonego
harmonogramu i z wykorzystaniem różnych metod i technik konsultacji.
V.11. Więcej niż połowa ankietowanych (59,1%) jest zdania, że UM Lublin informuje
o rezultatach konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Inną opinię w tej
kwestii wyraziło 29,9% badanych, a 11% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.
V.12. W ocenie większości badanych (85,8%) konsultacje dokumentów strategicznych
(np. strategia, program) powinny być udokumentowane w postaci szczegółowego
sprawozdania (kto, jaką propozycję zgłosił, czy została przyjęta, w przypadku odrzucenia
powinno być uzasadnienie), jedynie 11,8% osób nie widzi takiej potrzeby.
VI. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w ocenie respondentów
VI.1. Respondentów zapytano czy ich zdaniem Rada Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Lublin ma wpływ na kształtowanie rozwoju sektora obywatelskiego w Lublinie?
Blisko 45% badanych nie potrafiło odpowiedzieć na tak postawione pytanie, uzasadniając to
brakiem wiedzy na temat tej Rady. W ocenie kolejnych 42,5% ankietowanych działająca przy
Prezydencie Miasta Lublin Rada Działalności Pożytku Publicznego ma wpływ na rozwój
sektora obywatelskiego w Lublinie. Innego zdania było 16 osób (12,6%).
VI.2. Ponad połowa respondentów (55,9%) miała trudności również z oceną aktywności Rady
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji 2012-2014. O Radzie
wypowiadali się głównie jej członkowie i osoby, które miały wiedzę na jej temat (44,1%).
18,1% ankietowanych przeciętnie ocenia działalność Rady w kadencji 2012-2014, źle lub
bardzo źle – 12,6%, natomiast dobrą ocenę wystawiło 13,4% badanych. Najbardziej
krytycznie o Radzie wypowiadali się sami członkowie Rady (z wyjątkiem jednej osoby),
którzy spodziewali się po niej czegoś więcej niż tylko opiniowania czy doradzania.
VI.3. Badani, którzy nie potrafili ocenić aktywności Rady Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Lublin I-szej kadencji (83,5%) tłumaczyli się brakiem wiedzy i nieznajomością
podejmowanych przez nią działań. Ich zdaniem Rada była niewidoczna w latach 2012-2014.
Co trzeci respondent (37%) wskazywał na konieczność poprawy komunikacji wewnątrz Rady
oraz informowania na zewnątrz – komunikacji z mieszkańcami i organizacjami społecznymi.
Co piąty badany (21,3%) jest „rozczarowany” działalnością RDPP i uważa, że należy
zwiększyć jej kompetencje, co jednak wymagałoby zmiany UDPPiW. Pojedyncze osoby
podkreślały, że Rada działała jeszcze zbyt krótko, żeby można było ocenić jej działalność,
potrzebuje czasu na zaistnienie (5,5%). Kilka osób (4,7%) wskazywało na konieczność
publikowania sprawozdania, będącego podsumowaniem działalności RDPPL w danej
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kadencji. Pozytywne opinie na temat zaangażowania Rady Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Lublin na rzecz trzeciego sektora w Lublinie w latach 2012-2014 zgłaszała tylko
co ósma osoba (11,8%).
VI.4. Jeszcze inni przedstawiciele organizacji społecznych zwracali uwagę na niską
frekwencję na posiedzeniach Rady oraz niewielką aktywność i słabe przygotowanie członków
Rady do spotkań (2,4%). Opinie respondentów potwierdza analiza frekwencji 18 członków
RDPPL, którą przeprowadzono w oparciu o protokoły z 15 posiedzeń Rady, dostępne na
stronie UM Lublin. Tylko pierwsze spotkanie odbyło się w pełnym składzie członkowskim.
W jednym przypadku posiedzenie zostało odwołane ze względu na brak wymaganego
kworum, a na trzech spotkaniach w drugim roku działalności Rady było mniej niż 10 osób.
VII. Propozycje działań na rzecz poprawy jakości współpracy między UM Lublin
i organizacjami społecznymi
VII.1. Co trzeci respondent (n=43; 33,9%) uważa, że jeśli władze Miasta Lublin chcą
poprawić jakość dialogu z organizacjami pozarządowymi, to powinny częściej organizować
bezpośrednie, branżowe, cykliczne i otwarte spotkania z organizacjami i mieszkańcami
Lublina.
VII.2. Drugim, ważnym w ocenie badanych, działaniem władz Miasta powinno być dążenie
do usprawnienia komunikacji z organizacji społecznymi i mieszkańcami Lublina (n=32;
25,2%).
VII.3. Co dziesiąty ankietowany (n=13; 10,2%) uważa, że UM Lublin podejmuje wiele na
rzecz dialogu, dlatego ich zdaniem nie ma potrzeby zmieniać cokolwiek we współpracy
międzysektorowej.
VII.4. Kilku badanych (n=9; 7,1%) zwracało uwagę, że urzędnicy Ratusza powinni
zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje w obszarze problematyki organizacji społecznych
i społeczeństwa obywatelskiego, a także zmienić podejście do organizacji pozarządowych.
UM Lublin powinien ponadto wychodzić z inicjatywą współpracy i diagnozować potrzeby
organizacji (n=9; 7,1%). Ważne są również działania zmierzające do zmniejszenia biurokracji
w relacjach międzysektorowych (n=9; 7,1%).
VII.5. Zdaniem 8 respondentów konsultacje społeczne powinny przebiegać według
określonego kalendarza / harmonogramu, który należałoby przekazać do wiadomości
publicznej ze stosownym wyprzedzeniem (6,3%). Organizacje, szczególnie młode, małe
i niedoświadczone, oczekują większego wsparcia i ograniczenia liczby kontroli
przeprowadzanych np. w ciągu danego roku (n=8; 6,3%). W opinii części ankietowanych
w relacjach UM Lublin – organizacja społeczna wciąż mamy do czynienia z postawą urząd –
petent (n=8; 6,3%). Organizacje chcą, aby włączać je w procesy współdecydowania
w większym zakresie niż miało to miejsce dotychczas (n=7; 5,5%). Organizacje postulują
ponadto, aby zwiększyć środki finansowe na realizację zadań publicznych, a także poszerzyć
ofertę współpracy w obszarach innych niż kultura, sport czy pomoc społeczna (n=7; 5,5%).
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W wielu inicjatywach UM Lublin można dostrzec elementy współpracy
z organizacjami społecznymi (m.in. RDPP, budżet obywatelski, różne tematyczne fora).
Jednak wyzwaniem jakie stoi przed społecznością Lublina jest ukształtowanie dojrzałej
kultury lokalnego governance44. Dzisiejszy jej stan wskazuje na spore braki w sferze dialogu
społecznego, dosyć duży chaos w relacjach międzysektorowych i brak spójnej wizji. Chociaż
w deklaracjach i rozproszonych inicjatywach realizowanych w społeczności podejmuje się
konsultacje, to jednak ciągle nie dochodzi do zawiązania się faktycznego partnerstwa
międzysektorowego. Partnerstwa, które istnieją są zdominowane przez agendy UM,
a rezultaty ich działań są często przejmowane i instytucjonalizowane w ramach struktur, dla
których organem prowadzącym jest UM, bądź też są tworami martwymi, zwłaszcza wtedy
kiedy ich liderem była organizacja społeczna. W tym drugim przypadku istotnym czynnikiem
jest słaba integracja (federalizacja) sektora społecznego, a tym samym słaby mandat
społeczny dla lidera. Sama zaś federalizacja w dużej mierze jest proporcjonalna do
zapotrzebowania na nią ze strony władz samorządowych (tzw. partner zbiorowy), co
w przypadku miasta pretendującego do statusu miasta metropolitalnego powinno być czymś
naturalnym.
Przedstawione rekomendacje i ich uzasadnienia wskazują jakie czynniki odgrywają
kluczową rolę we współpracy (sprzyjają jej lub hamują ją). Dostrzegane przez organizacje
współpracujące z UM(!) braki w komunikacji i partnerstwie są zbieżne z wynikami badań
przeprowadzonych w ramach „Mapy aktywności obywatelskiej w Lublinie”45, wskazujących
na obniżanie się (a nawet zanikanie) w ostatnich latach aktywności społecznej organizacji
autentycznie wzajemnościowych. Na rynku lubelskim zaczynają dominować organizacje
zorientowane na usługi i projekty finansowane ze środków publicznych, częstokroć mniej lub
bardziej powiązane z władzami. Piotr Frączak wyróżnia dwa rodzaje takich organizacji:
organizacje quasi-społeczne, „powiązane z urzędnikami, umożliwiające niekontrolowane
mieszanie środków, będące często także formą «dorabiania» pracowników instytucji
publicznych, utrudniają [one] podejmowanie współpracy innych organizacji z samorządem,
który jest zainteresowany wsparciem przede wszystkim powiązanych z nim organizacji”46
i organizacje parapolityczne47.
44

Teza H. Clevelanda (tzw. zasada governance) głosząca, że „Fakt spłaszczania struktur organizacyjnych
determinuje rozwój kolegialnych systemów sprawowania władzy z wykorzystaniem konsultacji społecznych”,
jest bardzo problematyczna w realizacji w aktualnych uwarunkowaniach naszego kraju. Cytat dotyczący tezy
Clevelanda za: W. Rudolf, Koncepcja „governance” i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do
niższych szczebli władzy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 245, 2010, s. 74.
45

Badania przeprowadzono w 2013 roku w ramach projektu: „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele”.
Na podstawie tych badań opublikowano 5 opracowań (1. Aktywność organizacji społecznych w Lublinie. Analiza
na podstawie danych zastanych; 2. Organizacje pozarządowe w Lublinie. Raport z badań przeprowadzonych
kwestionariuszem wywiadu; 3. Zaangażowanie społeczne i aktywność obywatelska w Lublinie. Wyniki badań
fokusowych; 4. Świat lubelskich organizacji społecznych: od uczestnictwa społecznego do pracy. Mapa
aktywności obywatelskiej. Raport z badań; 5. Mapa aktywności obywatelskiej w Lublinie. Aktywność organizacji
pozarządowych w 27 dzielnicach w Lublinie). Wszystkie raporty znajdują się na stronie Związku Stowarzyszeń
Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w zakładce „Publikacje”: http://www.flop.lublin.pl/pages/
publikacje.php.
46

P. Frączak, Między współpracą a konfliktem: dylematy relacji między organizacjami pozarządowymi
a władzami lokalnymi, w: Współpraca sektora obywatelskiego z administracja publiczną, red. M. Rymsza,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 48.
47

Zob. tamże, s. 48-49.
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Ważna jest aktywność i wysiłki podejmowane przez lokalne władze, społeczności i ich
organizacje społeczne, mające na celu kształtowanie się podmiotowości, solidarności
i przyczyniające się do integracji społeczności lokalnej. Jak pisze Tomasz Kaźmierczak:
„Lokalne społeczeństwo obywatelskie działa w sferze spraw publicznych – członkowie
społeczności organizują się, by lepiej zaspokajać swoje potrzeby, by rozwiązywać problemy,
by społeczność się rozwijała. To samo trzeba powiedzieć o władzy lokalnej. Artykuł 7 ustawy
o samorządzie gminnym mówi, że zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty. Inne przepisy nakładają na nią obowiązek opracowywania i wdrażania strategii
rozwoju, strategii rozwiązywania problemów. Można by pomyśleć, że nie ma
naturalniejszych partnerów niż lokalna władza i organizacje lokalnego społeczeństwa
obywatelskiego”48. Aktywność obywatelska skutkuje pobudzeniem lokalnego rozwoju
i samodzielnym zaspakajaniem wielu potrzeb mieszkańców oraz rozwiązywaniem problemów
jakie stoją przed daną wspólnotą. Lokalne governance musi stwarzać szerokie możliwości, ale
i skłaniać (stwarzać presję społeczną) do działań kooperatywnych, integracji sektora
społecznego. Brak takiego podejścia przyczynia się do fragmentaryzacji zarządzania
lokalnymi działaniami publicznymi, konfliktów i przeświadczenia u obywateli o chaosie.
Integralny rozwój wspólnoty (zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy)
w każdym przypadku jest zakorzeniony w podstawowych procesach społecznych, zarówno
formalnych (określonych konstytucyjnie i ustawowo), jak i nieformalnych, wynikających
z podstawowego prawa do wolności (zob. rysunek P.1). Tym co stanowi zwornik tych
procesów, to płaszczyzna (forum) dialogu społecznego i obywatelskiego. Na poziomie
samorządowym takie forum winno podlegać partnerskiemu kształtowaniu, zaś
zabezpieczeniem zaistnienia takiego forum, jego obsługą powinny w pierwszym rzędzie zająć
się władze lokalne. Jednak w żadnym przypadku nie oznacza to decydującej roli władz
samorządowych. Ma to być płaszczyzna, na której kształtowane jest zaufanie społeczne,
podmioty biorące udział w tym forum potwierdzają (weryfikują) swoją autonomię, mogą
jednocześnie wychodzić i weryfikować swoje inicjatywy. Ma to być platforma, na której
poszczególni uczestnicy mają możliwość potwierdzenia swoich kompetencji. Dialog
społeczny i obywatelski, którego uczestnikami są podmioty (publiczne, obywatelskie,
i gospodarcze) o silnej tożsamości, potwierdzonej wzajemnym zaufaniem, autonomią,
poszanowaniem wzajemnych inicjatyw i posiadanymi kompetencjami, może doprowadzić do
partnerskiej współpracy na rzecz integracji społecznej i gospodarczej lokalnej wspólnoty. Bez
dialogu społecznego i obywatelskiego, bez forum, bez faktycznego partnerstwa, takie
określenia przypisywane różnym podmiotom, jak „działalność pożytku publicznego”,
„społeczna odpowiedzialność biznesu”, czy też „ekonomia społeczna”, pozostaną w dużej
mierze puste, a w niektórych przypadkach mogą być nawet formą realizacji partykularnych
interesów wąskiej grupy osób.
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T. Kaźmierczak, Społeczność lokalna w działaniu – refleksje i hipotezy, w: Społeczność lokalna w działaniu.
Kapitał społeczny. Potencjał społeczny. Lokalne „governance”, red. K. Hernik, T. Kaźmierczak, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2008, s. 176.
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Rysunek P.1. Zakorzenienie integralnego rozwoju wspólnoty (zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego)
w procesach społecznych opartych na aktywności społecznej i obywatelskiej

Źródło: A. Juros
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Faktyczne partnerstwo oznacza, że zarówno działalność publiczna, pożytku
publicznego (ale także działania biznesowe realizowane w formule społecznej
odpowiedzialności biznesu) oparte są na pełnym procesie dialogu, począwszy od wzajemnego
informowania się, konsultowania, a skończywszy na różnych formach współpracy
partnerskiej w realizacji zadań służących wspólnocie (zob. tabelę P.1). Sposób realizacji tych
wspólnych działań zakłada pełne wykorzystanie atutów i środków jakimi dysponują strony
dialogu (sektorów). W żadnym wypadku nie może to być działanie pozorowane, co dzisiaj
zaczęło być utożsamiane z działaniem projektowym, w którym praktycznie zawsze
wymagane jest partnerstwo i wymagane jest wykazanie tzw. formuły umocnienia
(empowerment) jakiejś grupy społecznej, bądź społeczności.
Tabela P.1. Charakterystyka dwóch stron potencjalnej współpracy partnerskiej
w realizacji zadań publicznych
Sektor

Publiczny

Obywatelski

Podmiot organizacyjny

Administracja samorządowa

Organizacje społeczne

Typ działalności

Zadania publiczne

Działalność pożytku publicznego

Sposób realizacji
poprzez (działanie)





kontraktowanie
podzlecanie
usługi realizowane przez
instytucję samorządową



budżet gminy, w tym:
 budżet partycypacyjny
lub fundusz sołecki
 środki UE

 wzajemnościowe/
wspólnototwórcze
 rzecznictwa interesów
 świadczenie usług
 praca wolontarystyczna
 środki własne (np. mechanizmy Es)
 darowizny
 1%
 granty (samorządowe, UE, innych
grantodawców)

Środki na realizację

Źródło: A. Juros

Na zakończenie warto jeszcze nawiązać do ciągle otwartej dyskusji dotyczącej
solidarności społecznej, która powinna być u podstaw tych wszystkich procesów. W artykule
„Solidarne państwo” kontra „solidarne społeczeństwo” – mit czy dylemat polskiej polityki
społecznej? Piotr Sałustowicz49 krytycznie ustosunkowuje się do koncepcji „państwa
solidarnego” jako hasła politycznie „nadużywanego” i „zawłaszczanego”. Według tego autora
solidarne państwo stosuje opcję na rzecz ubogich, równego dostępu do usług socjalnych,
dialogu społecznego w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz walki z wewnętrznymi
i zewnętrznymi zagrożeniami wspólnoty narodowej50. W jego ocenie „solidarne państwo”
powinno przybrać kształt „solidarnościowego państwa dobrobytu”, jako modelu rozwoju
społecznego, zorientowanego na pełną realizację uniwersalnych praw socjalnych.
Uzasadnieniem dla niego są trzy perspektywy. Mianowicie „solidarnościowe państwo
dobrobytu jest: a) niezbędnym elementem w systemie społeczeństwa kapitalistycznego;
b) zinstytucjonalizowanym mechanizmem łagodzenia społecznych sprzeczności i konfliktów
interesu; c) samoistnym mechanizmem kształtowania rzeczywistości społecznej.
W nowoczesnym społeczeństwie centralistyczne i zdecentralizowane „solidarnościowe

49

Zob. P. Sałustowicz, „Solidarne państwo” kontra „solidarne społeczeństwo” – mit czy dylemat polskiej
polityki społecznej?, w: Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania
pozorne?, red. A. Karwacki, H. Kaszyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Toruń 2008, s. 65-89.
50

Por. tamże, s. 68.
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państwa dobrobytu” są możliwymi wariantami realizacji zasady solidarności51. Budując wizję
takiego społeczeństwa, autor dzieli je na bogatych i biednych racjonalnych egoistów oraz
bogatych i biednych zorientowanych na solidarność. Przypisywanie racjonalności egoizmowi,
a odbieranie tej racjonalności orientacji solidarnościowej wydaje się być nieuzasadnione52.
Autor proponuje, by w dalszych analizach stosować określenia bogatych i biednych jako:
„zorientowanych egoistycznie” i „zorientowanych solidarnościowo”. Argumenty, które
przytacza wymagają racjonalnego dyskursu. Nie wolno redukować solidarności do
wzajemności, a przynajmniej solidarność nie może być warunkowana zasadą wzajemności.
Ten ostatni typ warunkowania działań solidarnościowych uruchamiany jest przez
zwolenników ideologii liberalnej. Natomiast przykładem modelowym działań
solidarnościowych są grupy i organizacje samopomocy (wśród których możemy spotkać
grupy i organizacje wzajemnościowe). W organizacjach samopomocowych akcent pada na
wzajemną pomoc. W kontekście relacji społecznych dochodzi w nich do przekroczenia
zasady „daję – biorę”, a takie efekty jak radość, jedność grupy, uzdrowienie fizyczne,
psychiczne, społeczne i duchowe płynie właśnie z „dawania”. Jeśli biorę, to w pierwszym
rzędzie czerpię to z samego faktu dawania, bo to ono jest najważniejszym zyskiem
w działaniach solidarnościowych. Stąd w porządku, który budowany jest na zasadach
solidarności, dobra wspólnego, pomocniczości, dialogu społecznego dylemat „biedny –
bogaty”, tak problematyczny dla ideologii liberalnej, nie jest oparty na przeciwstawieniu
sobie tych grup ludzi. Ubodzy zawsze są wśród nas, każdy z nas może stać się ubogim
z różnych powodów i w różnym czasie. To od każdej indywidualnej osoby, jak i całej
wspólnoty zależy los zarówno biednych, jak i bogatych. Zważywszy, że motywacje ludzkich
działań są bardzo różne (zarówno bogaci jak i biedni mogą być „zorientowani egoistycznie”,
bądź „zorientowani solidarnościowo”), należy kształtować takie warunki (system), by służyły
one dobru wspólnemu, którym jest rozwój osoby i wspólnoty.
Jeśli solidarność ma być faktem na wszystkich poziomach porządku społecznego
danego społeczeństwa, to wymaga gwarancji władz i stworzenia systemu oparcia
w istniejącym porządku społecznym. Na obecnym etapie brakuje spójnego sytemu, zarówno
na poziomie krajowym, międzynarodowym UE (o czym świadczy chociażby kryzys
finansowy, fiasko polityki spójności), jak i światowym. Brak powszechności takich norm
i systemu powoduje, że na niższych poziomach porządku społecznego solidarność w relacjach
społecznych ulega atrofii. Jednocześnie badania socjologiczne i psychologiczne wskazują na
51

Por. tamże, s. 78.

52

To, że jest to celowy zabieg potwierdza fragment artykułu autora, w którym stwierdza m.in., że:
„«Zorientowany na solidarność bogaty» pozostaje raczej celem i przedmiotem «pedagogicznych» zabiegów
i moralnych apeli, aniżeli obowiązującą normą dzielenia się z innymi” (tamże, s. 84). W tym zdaniu podważona
jest zarówno racjonalność pedagogicznych działań (wskazuje na to zastosowany cudzysłów), jak i racjonalność
katolickiej nauki społecznej (KNS). W następnym naukowiec pisze o postulacie nauki społecznej Kościoła,
zgodnie z którym „«prywatna własność» jest jednocześnie «zobowiązaniem» wobec społeczności”, ale jego
realizacja zachodzi dopiero wtedy, gdy staje się „przedmiotem społecznych procedur roszczeniowych
o sformalizowanym charakterze”. Dalej mówi o zachowaniach odpowiedzialnych i solidarnościowych
(„[…] o przypadkach altruizmu czyli o «samoograniczaniu», które jednak nie zmniejsza żadnego aspektu
autonomii jednostki […]”) propagowanych wśród multimiliarderów, m.in. przez Warrena Buffetta, czy Billa
Gatesa, co tak naprawdę jest warsztatowym dyskredytowaniem racjonalności katolickiej nauki społecznej. KNS
we wszystkich swych analizach stoi na stanowisku podmiotowości i autonomii osoby i jej wspólnot w porządku
społecznym. Natomiast działania Warrena Buffetta i Billa Gatesa (jako inicjatorów Givin Pledge) w wielu
momentach godzą w podmiotowość i autonomię osoby i jej wspólnot. Jednocześnie jest to element mechanizmu
pomnażania i zabezpieczania swojego majątku. Nie oznacza to jednak, że motywacja wszystkich innych
członków inicjatywy Givin Pledge, czy też konkretnych działań przez nich finansowanych jest naganna. Faktem
jest jednak, że jest to instrument politycznego nacisku, metoda wpływania na politykę światową, zwłaszcza
w tych jej aspektach, które decydują o ich finansach.
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wyrażaną potrzebę solidarności i deklarowaną wysoką jej wartość, co znajduje potwierdzenie
w działaniach autentycznych przedsiębiorców społecznych w świecie, czy w Polsce53.
Podejmowane przez nich inicjatywy i kierowane przedsiębiorstwa społeczne nie mają kłopotu
z funkcjonowaniem w różnych uwarunkowaniach. Dobrym przykładem jest Mohamad Yunus
i utworzony przez niego tzw. Bank Ubogich, którego odpowiedniki są tworzone na całym
świecie, w państwach zarówno bogatych, jak i biednych54. We Włoszech, na przełomie lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, organizacje społeczne poszukiwały bardziej
skuteczniejszych form pomocy najuboższym. W tym celu wykorzystały formę spółdzielni.
Nadały jej nowy, nieuregulowany prawnie kształt, tzw. „spółdzielni solidarności społecznej”,
która dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych została określona jako spółdzielnia
społeczna. Towarzyszyły jej także takie inicjatywy jak „bon solidarności”, czy też powołanie
Federsolidariety. To pokazuje, jak dla społeczności lokalnych i ich organizacji społecznych
ważne okazywały się być kwestie solidarności w procesie integracji osób marginalizowanych.
Ludzie samorzutnie odkrywali jej zasadniczą rolę w rozwiązywaniu najboleśniejszych kwestii
społecznych. Kluczowy był solidarnościowy charakter nowego podmiotu i partnerskie
podejście. W Polsce włoski odpowiednik spółdzielni społecznej określono myląco jako
spółdzielnia socjalna55.
Sfera wolnego działania zależy od trzech współzależnych płaszczyzn: możliwości
podejmowania decyzji (wyborów), autorytatywnych lokalnych forów (miejsc i płaszczyzn
dialogu) i odpowiednich narzędzi. Wśród tych trzech sfer niezwykle ważnym czynnikiem
w kształtowaniu wspólnoty jest dialog (forum). Niestety w Polsce zarówno dialog społeczny,
jak i dialog obywatelski są obecnie w głębokim kryzysie. W przypadku dialogu społecznego
od czerwca 2014 roku udział strony związkowej (trzech central związków zawodowych)
w tzw. Trójstronnej Komisji, jak również w posiedzeniach wojewódzkich komisji dialogu
społecznego (WKDS) jest zawieszony. Natomiast dialog obywatelski praktycznie nie istnieje.
Wiele czynników, procedur jak również struktur instytucjonalnych tzw. państwa
opiekuńczego jest kompensacją dewastacji jakie w życiu społecznym i jego narzędziach
(sposobach działania) dokonuje społeczeństwo liberalne i technokratyczne. Powoduje to
degradację lub eliminację wielu naturalnych miejsc spotkań, dialogu (forów), w których
ludzie, we wspólnotach lokalnych, podejmowali ważne dla nich i ich społeczności decyzje
(definiowali problemy, innowacyjne rozwiązania) i inicjowali działania. Obecnie decyzje
podejmowane są w trybie urzędowym, a ich realizacją zajmują się w głównej mierze
specjaliści zatrudnieni w instytucjach samorządowych. Technokratyzm występuje również
w trzecim sektorze. Często jest on konsekwencją nadmiernych standardów, procedur itp.
wytworzonych przez same organizacje. Biurokracja w organizacjach wynika także
z konieczności dostosowywania działań organizacji do wymogów, często narzucanych (a nie
uzgadnianych wspólnie z liderami społecznymi) przez administrację publiczną. Możliwość
53

Zob. D. Bornstein, Jak zmieniać świat. Przedsiębiorcy społeczni – wizjonerzy naszych czasów, Wydawnictwo
Awero, Gdańsk 2009; A. Grafińska-Dejna, Człowiek motorem przemian. Liderzy przedsiębiorczości społecznej,
Dylis AAR, Gdańsk 2009.
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Zob. M. Yunus, Przedsiębiorstwo społeczne – Kapitalizm dla ludzi, ConCorda Sp. z o.o., Warszawa 2011;
M. Yunus, Bankier ubogich. Historia mikrokredytu, ConCorda Sp. z o.o., Warszawa 2012; M. Yunus, Świat bez
ubóstwa. Czas na przedsiębiorstwo społeczne, ConCorda Sp. z o.o. Warszawa 2013. Zob. również: A. Gałecki,
J. Głowacki, Grameen Bank – azjatycki przykład zastosowania ekonomii społecznej w walce z ubóstwem,
w: Wokół ekonomii społecznej, red. P. Frączak, J. Hausner, S. Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie –
MSAP, Kraków 2012, s. 97-107; T. Machowski, „Podpatrzeć i zrobić na odwrót” – Muhammad Yunus
w Krakowie, „Ekonomia Społeczna”, nr 1 (4) 2012, s. 91-92.
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Por. C. Borzaga, A. Santuari, Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech. Doświadczenia spółdzielni
społecznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005, s. 10, 38-39.
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rozszerzenia sfery wolnego działania wymaga przywrócenia forum jako tego miejsca, gdzie
w systemach politycznych można, twarzą w twarz, wymyślać, negocjować i autorytatywnie
zdecydować się na wybór. Jest to inna forma demonopolizacji scentralizowanej administracji
państwowej.
McKnight proponuje serię pytań, które pozwalają zainicjować badanie możliwości
rozszerzenia sfer swobodnego działania na płaszczyźnie dialogu56:
1. Gdzie wspólnoty (społeczności lokalne/społeczeństwo obywatelskie) skutecznie
podtrzymują ideę forum (dialogu), umożliwiającą wypracowanie nowych rozwiązań
oraz podejmowanie decyzji i działań (nie obejmuje to tych form doradztwa lub
innych form wspólnotowej pomocy, które są tworzone przez liderów i pracowników
administracji publicznej – np. rada pożytku publicznego)?
2. Gdzie wspólnota (społeczeństwo obywatelskie) wykracza poza działania władz
lokalnych w definiowaniu i decydowaniu o sprawach publicznych? Co sprawia, że
takie spotkania są możliwe?
3. Czy istnieją uprawomocnione ograniczenia, które powinny być nałożone na władze
społeczności lokalnej w zakresie działania na rzecz warunków pociągających za sobą
rozwój społeczno-gospodarczy?
4. Jakie są najważniejsze interesy (grupy interesów), które mogłyby przeciwstawiać się
relokacji (demonopolizacji) władzy?
5. Jakie formy publicznego działania powinny stwarzać bodźce wspierające lokalne
forum?
To tylko kilka pytań, które powinny stać się przyczynkiem do otwartej debaty dotyczącej
integralnego rozwoju Lublina. Według Jerzego Krzyszkowskiego „Podstawą integracji
społeczności lokalnych w latach osiemdziesiątych XX wieku był negatywny lokalizm.
Dualizm sfery oficjalnej i nieformalnej oraz konfrontacja zasad normatywnych bezosobowego
porządku państwa, a także osobowe zasady mikroukładów lokalnych. Słabość układów
lokalnych była nie tylko efektem dominacji makrostruktury autorytarnych państw nad
mezostrukturą, lecz także dominacji mikrostruktur nad mezostrukturą, co wyrażało się we
wpływie tzw. amoralnego familiaryzmu”57. Dzisiaj powinniśmy poszukiwać faktycznego
partnerstwa między władzami lokalnymi i organizacjami społecznymi działającymi
w obszarze społeczności, której służą. Należy kształtować i dbać o silną tożsamość każdego
z partnerów społecznych i o wzajemność w relacjach, która oznacza współzależność i zakłada
odpowiednie prawa i obowiązki każdego z partnerów wobec pozostałych58. Kształtowanie to
powinno dokonywać się zgodnie z podstawowymi zasadami porządku społecznego (dobra
wspólnego, pomocniczości, solidarności) i w dialogu z pozostałymi uczestnikami życia
społecznego (sektorami). W takich uwarunkowaniach partnerstwo stanie się czymś
naturalnym. Unikane będą rozwiązania skrajne (wynik braku wzajemności w relacjach
i słabej tożsamości jednego z partnerów), których efektami są wchłanianie inicjatyw innych
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(relacja kooptacji), bądź sytuacja, w której to jedna strona pociąga za wszystkie sznurki, zaś
druga ma bardzo mało niezależności (relacja „przedłużania”).
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Z1. Czas trwania wywiadów
Tabela Z1. Przybliżony czas trwania wywiadów w minutach (próba celowa – n=127)
Czas trwania wywiadów
w minutach
15
20
23
24
25
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
40
41
42
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
57
58
59
60
63
64

n

%

1
6
3
2
7
1
2
4
16
3
1
1
4
3
1
2
7
2
2
5
2
1
3
2
2
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1

0,8%
4,7%
2,4%
1,6%
5,5%
0,8%
1,6%
3,1%
12,6%
2,4%
0,8%
0,8%
3,1%
2,4%
0,8%
1,6%
5,5%
1,6%
1,6%
3,9%
1,6%
0,8%
2,4%
1,6%
1,6%
0,8%
1,6%
0,8%
1,6%
0,8%
0,8%
0,8%
2,4%
0,8%
0,8%
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Razem
minut
15
120
69
48
175
27
56
116
480
93
32
34
140
108
37
76
280
82
84
225
92
47
144
98
100
51
104
53
110
57
58
59
180
63
64

% z razem
minut
0,3%
2,1%
1,2%
0,8%
3,1%
0,5%
1,0%
2,0%
8,4%
1,6%
0,6%
0,6%
2,5%
1,9%
0,6%
1,3%
4,9%
1,4%
1,5%
3,9%
1,6%
0,8%
2,5%
1,7%
1,8%
0,9%
1,8%
0,9%
1,9%
1,0%
1,0%
1,0%
3,2%
1,1%
1,1%

Załączniki

Czas trwania wywiadów
w minutach
65
68
70
72
76
77
80
82
90
93
94
95
115
117
123
130
Ankieta wypełniona
samodzielnie
Razem

1,6%
1,6%
0,8%
2,4%
0,8%
0,8%
1,6%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
1,6%
2,4%
0,8%
0,8%
0,8%

Razem
minut
130
136
70
216
76
77
160
82
90
93
94
190
345
117
123
130

% z razem
minut
2,3%
2,4%
1,2%
3,8%
1,3%
1,3%
2,8%
1,4%
1,6%
1,6%
1,6%
3,3%
6,0%
2,1%
2,2%
2,3%

6

4,7%

–

–

127

100,0%

5706

100,0%

n

%

2
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Z2. Charakterystyka respondentów

1. Data rozpoczęcia działalności organizacji
Tabela Z2.1.1. Data rozpoczęcia działalności organizacji (próba celowa – n=127)
Data rozpoczęcia działalności

n

%

1898

1

0,8%

1919

1

0,8%

1921

1

0,8%

1965

1

0,8%

1968

1

0,8%

1984

1

0,8%

1985

1

0,8%

1986

1

0,8%

1989

3

2,4%

1990

1

0,8%

1991

6

4,7%

1992

3

2,4%

1993

1

0,8%

1994

2

1,6%

1995

4

3,1%

1996

1

0,8%

1997

3

2,4%

1998

5

3,9%

1999

6

4,7%

2000

3

2,4%

2001

7

5,5%

2002

6

4,7%

2003

2

1,6%

2004

5

3,9%

2005

6

4,7%

2006

5

3,9%

2007

11

8,7%

2008

12

9,4%

2009

5

3,9%

2010

7

5,5%

2011

8

6,3%

2012

7

5,5%

127

100,0%

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres Z2.1.1. Data rozpoczęcia działalności organizacji (próba celowa – n=127)
2012

7

2011

8

2010

7

2009

5

2008

12

2007

11

2006

5

2005

6

2004

5

2003

2

2002

6

2001

7

2000

3

1999

6

1998

5

1997

3

1996

1

1995

4

1994

2

1993

1

1992

3

1991

6

1990

1

1989

3

1986

1

1985

1

1984

1

1968

1

1965

1

1921

1

1919

1

1898

1
0

2

4

6

8

10

12

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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2. Staż respondenta w organizacji
Tabela Z2.2.1. Jak długo respondent jest związany z organizacją (w latach)
(próba celowa – n=133*)?
Liczba lat

n

%

0,25

1

0,8%

0,8

1

0,8%

1

2

1,5%

1,5

1

0,8%

2

10

7,5%

2,5

1

0,8%

3

13

9,8%

4

12

9,0%

4,5

1

0,8%

5

5

3,8%

6

10

7,5%

7

12

9,0%

8

9

6,8%

9

2

1,5%

10

8

6,0%

11

2

1,5%

12

3

2,3%

13

4

3,0%

14

4

3,0%

15

2

1,5%

16

2

1,5%

17

5

3,8%

18

3

2,3%

19

1

0,8%

20

6

4,5%

22

2

1,5%

23

2

1,5%

24

2

1,5%

27

1

0,8%

31

1

0,8%

32

1

0,8%

36

2

1,5%

45

1

0,8%

Brak danych

1

0,8%

133

100,0%

Razem

* w 6 przypadkach odpowiedzi udzielało po 2 respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres Z2.2.1. Jak długo respondent jest związany z organizacją (w latach)
(próba celowa – n=133*)?
0

2

0,25

1

0,8

1

1
1,5

Liczba respondentów
6
8

4

10

14

2
1

2
2,5

12

10
1

3

13

4
4,5

12
1

5

5

6

10

staż w organizacji w latach

7

12

8

9

9

2

10

8

11

2

12

3

13

4

14

4

15

2

16

2

17

5

18
19

3
1

20

6

22

2

23

2

24

2

27

1

31

1

32

1

36

2

45

1

Brak danych

1
* w 6 przypadkach odpowiedzi udzielało po 2 respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Z3. Uzasadnienie oceny jakości współpracy międzysektorowej

1. Współpraca organizacji z UM Lublin oceniana wyłącznie pozytywnie

Wykres Z3.1.1. Współpraca organizacji z UM Lublin w ocenie respondentów, którzy
wypowiadają się o niej tylko pozytywnie (n=49)
25

21

20

14

15
10

7

5

5

0

0

0

1 (Oceniam
bardzo źle)

2

3

2

0
4

5

6

7 (Oceniam Trudno
bardzo powiedzieć
dobrze)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z3.1.1. Współpraca organizacji z UM Lublin w ocenie respondentów, którzy
wypowiadają się o niej tylko pozytywnie – uzasadnienie oceny (n=49)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

4

Współpraca z UM była zazwyczaj dobra (rozliczanie projektów, ich realizacja itp.),
Prezydent jest przychylny naszym działaniom (dostaliśmy 2 lokale z zasobów Miasta),
zespół xxx prowadzony przy naszej organizacji jest wspierany finansowo przez Miasto
[…].

4

Współpracujemy, ale tylko jeśli jest taka potrzeba (zapotrzebowanie społeczne). Jeżeli
jest jakaś inicjatywa szersza, to ta współpraca wygląda inaczej, a tak te same działania
powtarzają się co roku.

4

Nasza współpraca z UM Lublin jest znikoma, ponieważ ogranicza się jedynie do
wynajmu lokalu komunalnego na działania stowarzyszenia.

4

Występowałam w Radzie Miasta z postulatem utworzenia punktu wspierającego rodziny,
które po urodzeniu dziecka dowiadują się, że są chore na xxx i nie radzą sobie z tą
informacją. Informacja o możliwości wsparcia nie dociera do tych rodziców. Rodzice są
pozostawieni sami sobie z tym problemem, nikt im nie mówi gdzie mogą się udać
po pomoc, brakuje takich informacji.

4

W chwili obecnej współpraca naszej Organizacji z UM Lublin odbywa się na zasadzie
realizacji zadań publicznych.

5

Nie było problemów z ustalaniem wspólnych działań na rzecz młodzieżowej lekkiej
atletyki (środowiska szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Lublin),
ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia finansowego i merytorycznego ze strony
Urzędu Miasta.

5

Oceniam tę współpracę na bazie MUP i MOPR, czyli wzajemnego wspierania się,
uzupełniania się w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych (głównie staże).
Kontakt z urzędnikami oceniam na b. dobry […].

5

Mogę powiedzieć tylko dobre rzeczy. Otrzymujemy duże wsparcie finansowe,
utrzymujemy dobry kontakt (nawet na szczeblu prezydenta, czy wiceprezydentów).
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Nasze sugestie są brane pod uwagę. Nasze projekty przechodzą w konkursach ofert,
Wydział Kultury dał nam 3-latnią dotację, co sam Pan rozumie bardzo pomaga, bo nie
trzeba co roku tego robić, starać się; jeżeli mamy pytanie co do ofert, to czujemy,
że chcą nam pomóc.

5

Mogę powiedzieć jedynie z perspektywy współpracy z Wydziałem Sportu. Otrzymujemy
informacje, porady, pomoc dot. wsparcia finansowego, szkolenia z rozliczania środków,
mamy bezpośredni kontakt z urzędnikami, indywidualne doradztwo. Siedziba naszej
Organizacji jest w tym samym budynku co Wydział Sportu.

5

Na etapie przekazywania informacji i realizacji zadań publicznych występuje obopólne
dążenie do wspólnego celu […]. Na każdym etapie uzyskujemy wsparcie, […] kontrole
są bezstresowe […] konkretne.

5

Uzyskaliśmy poparcie dla planów stworzenia klubu (dostaliśmy taką informację).
Dostaniemy prawdopodobnie lokal, więc ta współpraca występuje (np. z wiceprezydent
Lipińską), a jeżeli uda się to dopiąć to ocenię to wyżej.

5

Dlaczego 5? Bo jeszcze wiele jest do zrobienia, życie w Lubelskim Centrum Aktywności
Lokalnej mogłoby być jeszcze bardziej bogatsze.

6

UM Lublin wysłuchuje organizacje, bierze pod uwagę ich głos, [urzędnicy – przypis
A. Biały, A. Juros] są otwarci na współpracę […] jest portal lublin.ngo.pl – UM Lublin
zgłasza propozycje do portalu, interesuje się tym. […] Wydział Kultury już nas
kontrolował – kontrole wypadły pozytywnie.

6

W ostatnim roku Prezydent przekazał nam na czas określony budynek na działalność,
tzn. dom o charakterze rodzinnym dla 9 osób […]. Istnieje między nami zaufanie
i pomoc. […] Władze Miasta ufają nam i powierzają różne zadania. […]
współpracujemy z Radami dzielnic […].

6

Jesteśmy w stałym kontakcie z Referatem ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi i partycypacji społecznej […]. Podejmowaliśmy wspólne działania
dotyczące Rad Dzielnic w Lublinie. Planujemy też współpracę (z UM Lublin) w ramach
pewnego zbliżającego się grantu.

6

Ze strony UM Lublin jest wielka życzliwość, chęć udzielania pomocy jeżeli zwracamy
się z zapytaniami, przekłada się to również na finanse, kiedyś na siatkówkę dla
dziewcząt otrzymaliśmy tylko 7 tys. zł a w tym roku jest to aż 20 tys. zł. Współpraca jest
dobra […], nie jest to 7, bo zawsze jest jeszcze coś do poprawy, co mobilizuje jedną
i drugą stronę do ulepszania współpracy.

6

Jeśli zgłaszamy jakiś problem to urzędnicy pomagają, współpraca układa się.

6

Nasze projekty są doceniane i dostajemy dofinansowanie. Dobra jest też komunikacja
z UM, ale zawsze mogłoby być lepiej.

6

Jest zdecydowanie lepsza komunikacja niż kiedyś, otrzymujemy więcej środków, przez
ostatnie 3 lata bardzo mocno się rozwinęliśmy […]. Jesteśmy informowani na bieżąco,
kontrole przebiegają w sposób bezstresowy, współpracujemy głównie z Wydziałem
Sportu, otrzymujemy wsparcie doradcze i merytoryczne. Dlaczego 6? Nigdy nie jest tak
dobrze, żeby nie mogło być lepiej […].

6

Komunikatywność, rzetelność, doradztwo, jakość współpracy jest pozytywna,
dostępność, kreatywność, otrzymujemy dofinansowanie.

6

Preferencyjne warunki wynajmu lokalu, udziela się nam referencje, głos Fundacji jest
brany pod uwagę w dyskusjach, my jako Fundacja bierzemy udział w RDPP,
prowadzimy placówkę wsparcia dziennego, która bez wsparcia Miasta mogłaby nie
istnieć (Fundacja otrzymuje wsparcie z PFRON i Miasta).

6

Można np. konsultować się zarówno podczas tworzenia, jak i rozliczania projektów.
W razie potrzeby można uzyskać pomoc merytoryczną ze strony urzędników.
Ale zawsze może być lepiej.

6

Przepływ informacji jest regularny, nie spotkaliśmy przeszkód ze strony UM Lublin
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w realizacji działań strategicznych. Urzędnicy z Wydziału Sportu są bardzo mili
i kontaktowi. Ostatnio poprawiła się też kwestia realizacji projektów – Urząd bardzo
szybko przekazuje środki (czas od rozstrzygnięcia do przekazania środków był
w ostatnim roku bardzo krótki i to jest duży plus.

6

Były konsultacje z Wydziałem Sportu i Turystyki odnośnie naszych działań i rozmowy
na szczeblu dyrektora i to było bardzo pozytywne, bo wzięto nasze propozycje pod
uwagę i Miasto przeznaczyło na to większe środki (bardzo dobry kontakt) […]. Władze
Miasta często też wynajmują u nas sale.

6

Widzę dostrzeganie przez UM Lublin potrzeby prowadzenia projektów skierowanych
do młodego pokolenia Lublina (patriotyzm, sport, oświata i wychowanie). Nasza
współpraca jest dobra, projekty przechodzą.

6

Nie było problemu z dogadywaniem się z urzędnikami, przyjazny i zrozumiały sposób
komunikacji, kompetentni urzędnicy, uzyskujemy pomoc z Wydziału Kultury, występuje
współpraca z naszą Organizacją.

7

Istnieje możliwość nawiązania dialogu […]. Prezydent rozumie potrzeby naszej
Organizacji, wynikające z potrzeb społeczeństwa, wystąpiliśmy o prowadzenie klubu
seniora. UM Lublin pozytywnie opiniuje wszystkie propozycje skutkujące poprawą
jakości życia osób niepełnosprawnych.

7

Z UM Lublin współpracuje się nam bardzo dobrze: co roku obchodzony jest Tydzień
Senioralny, otrzymujemy od UM Lublin klucze; wspólnie organizujemy konkurs
na miejsce przyjazne seniorom; uczestniczymy w konkursach ofert, jesteśmy zapraszani
na sesje Rady Miasta w kwestiach dot. seniorów i osób niepełnosprawnych.

7

Generalnie gdy mamy problem to pracownicy urzędu pomagają nam i jeżeli pojawiają
się jakieś bieżące problemy to współpracujemy np. z Wydziałem Sportu i Turystyki i są
one szybko rozwiązywane.

7

Samorząd jest bardzo otwarty na kontakt z organizacjami, współpracują z nimi (można
mówić o lubelskim systemie współpracy). Istnieje Referat ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi (Piotr Choroś). Uważam, że jest to gigantyczny skok
względem tego, co było.

7

Występuje współpraca, kontrole, sprawozdania, są chętni do współpracy, wyjaśniają
wszelkie wątpliwości.

7

Współpracuję z osobami, komórkami, które są otwarte na współpracę.

7

Wystarczy spojrzeć na nasze kluby np. zespół, który gra w xxx Lidze. Dzięki Miastu
mamy stabilną sytuację (8 drużynowych zespołów i wszystkie są wspierane finansowo
przez Miasto). UM na drużynę koszykarek przeznaczyło 300 tys. zł […]. Mamy
regularny, cotygodniowy kontakt.

7

Ja współpracuję z Wydziałem Sportu i z Wydziałem Zdrowia i w moim przypadku
urzędnicy zawsze mi pomagają, udzielają wyjaśnień, kontakt jest łatwy zarówno
telefoniczny, mailowy, czy osobisty. Uzyskujemy pełne wsparcie.

7

Przede wszystkim konkursy są szybko rozstrzygane, umowy zawierane na początku
roku, bardzo dobry kontakt z Wydziałem Sportu, dostajemy ulgi preferencyjne
na wynajem obiektów sportowych, urzędnicy są otwarci na nasze problemy.

7

1) pozytywne rozpatrywanie ofert konkursowych; 2) patronaty UM Lublin; 3) łatwy
kontakt, przepływ informacji; 4) z UM kontaktujemy się przez Fundację Rozwoju
Sportu; 5) otrzymujemy pozytywne zgody na przeprowadzanie imprez sportowych.

7

Mamy lokal użyczany nieodpłatnie, korzystamy z wyposażenia UM Lublin […],
korzystamy z […] doradztwa, szkoleń […], uczestniczymy w konkursach ofert, udaje się
nam realizować zadania publiczne.

7

W ostatnim czasie współpraca z UM Lublin bardzo się poprawiła, widoczny jest duży
skok do przodu pod każdym względem (kontaktów, doradztwa itp.), jest otwartość
na pomysły kierowane od organizacji, jest wsparcie ze strony UM. Nie widzę żadnych
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negatywnych stron tej współpracy, wszystkie sprawy, które kierujemy do UM
są załatwiane pozytywnie, współpraca z Wydziałem Sportu jest bardzo dobra.
7

Dlaczego 7? Dlatego, że ostatnio składaliśmy projekt dla seniorów i wygraliśmy go, UM
pomógł nam w organizacji mistrzostw xxx w piłce nożnej, w koncercie po biegu xxx.

7

W Wydziale Sportu i Turystyki są ludzie, którzy byli przez lata związani ze sportem
i kontakt z nimi jest bardzo dobry, rozumieją nasze potrzeby.

7

Urzędnicy są do nas nastawieni życzliwie, są pomocni, podejmują dyskusje (mowa
o Wydziale Kultury). Tę współpracę uznajemy za wzorową.

7

Oferty, które składamy w konkursie ofert przechodzą, dostajemy pieniążki na realizację
zadań publicznych, występuje dobry przepływ informacji, uzyskujemy wyjaśnienia, nie
ma z tym żadnego problemu, jeżeli oczekują pomocy z naszej strony, to udzielamy im
swojego wsparcia, wysyłają do nas swoich interesantów.

7

Współpraca jest poprawna, otrzymujemy dofinansowanie z UM Lublin, a także
organizowane są szkolenia związane z dofinansowywaniem zadań publicznych (pisanie
wniosków projektowych, rozliczanie, sprawozdawczość itp.) czego wcześniej nie było.

7

Kontakt jest dobry, jasno sprecyzowane są wzajemne oczekiwania; urzędnicy są otwarci
i pomagają nam.

7

Działając w kulturze dla osób niepełnosprawnych mogę mieć wpływ na nią poprzez
realizowanie projektów, projekty są pozytywnie oceniane przez urzędników, dotowane
i realizowane. Osoby niepełnosprawne, którymi się zajmujemy mają dobre miejsce
w rozwoju kultury Miasta […]. Urzędnicy są otwarci, doradzają […]. Doceniam dobrą
wolę ze strony UM Lublin, praktycznie każdy nasz pomysł, idea znajduje uznanie z ich
strony.

7

Ostatni czas był bardzo intensywnym okresem rozwoju różnych form współpracy
i Miasto pomagało lokalowo, przy organizacji imprez – zakres współpracy:
informacyjny, organizacyjny, lokalowy, terapeutyczny (duża pomoc przy wdrożeniu
Miejskiego Programu xxx).

7

UM Lublin dostrzega rzeczy, które robi nasza Organizacja, docenia naszą Organizację
[…]. Komunikacja jest bardziej spójniejsza, otrzymaliśmy też wyróżnienie z UM.

Trudno
powiedzieć

Nie jestem w stanie tego ocenić, bo na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnej konkretnej
współpracy.

Trudno
powiedzieć

Współpraca polega jedynie na informowaniu Miasta o organizowanych wydarzeniach
masowych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

2. Współpraca organizacji z UM Lublin oceniana wyłącznie negatywnie
Wykres Z3.2.1. Współpraca organizacji z UM Lublin w ocenie respondentów, którzy
wypowiadają się o niej tylko negatywnie (n=28)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Tabela Z3.2.1. Współpraca organizacji z UM Lublin w ocenie respondentów, którzy
wypowiadają się o niej tylko negatywnie – uzasadnienie oceny (n=28)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

1

Nie ma współpracy, działanie jest jednostronne, jest chęć podejmowania współpracy
ze strony naszej organizacji, a UM Lublin nie odpowiada na nasze inicjatywy, wspiera
tylko niektóre organizacje – we współpracy z organizacjami występuje dyskryminacja,
nierówność. UM Lublin nie współpracuje z naszą Organizacją.

1

Nie ma jej [współpracy – przypis A. Biały, A. Juros], a jeszcze utrudniają nam działanie,
jednego roku odebrano nam prawo do zbiórek.

1

Nie dostaliśmy przez ostatnie 2 lata żadnych środków na książki, wydawnictwa […].
Prezydent kontaktuje się z nami przed wyborami.

2

Brak komunikacji z UM Lublin […] nasz głos w ważnych kwestiach jest pomijany […]
negatywnie oceniamy również inwestycje, które planowane są w parku, gdzie są
pomniki przyrody […].

2

Słaby kontakt z urzędnikami, skrupulanctwo urzędników w kwestii często drobnych
błędów formalnych, odrzucanie naszych projektów, brak środków finansowych, które
miasto dałoby na działania realizowane przez naszą organizację. My jako organizacja
wypełniliśmy pewną niszę, która jest zadaniem władz samorządowych […]. Okazało się
zaś, że bardzo trudno jest nam zdobyć środki w otwartych konkursach lub z małych
grantów (często były to formalne błędy; 2 projekty przeszły ocenę formalną, ale z braku
środków nie dostały dofinansowania). Skoro jest nisza, to czemu nie ma na to pieniędzy?
[Organizowaliśmy – przypis A. Biały, A. Juros] Światowy Dzień xxx – była mini
konferencja, na którą zaproszono m.in. wybitnego przedstawiciela Uniwersytetu
Medycznego, był też mini happening z rozdawaniem ulotek i kwiatu xxx (symbol
choroby xxx), na 3 dzień miało się odbyć spotkanie przedstawicieli różnych organizacji
(ZUS, MOPR, PFRON, LFOON) i nic z tego nie wyszło. Żadne sygnały o chęci
współpracy nie wpłynęły do nas, przeszło to bez echa, bez żadnych konkretnych
propozycji. Nasze działania w ostatnim czasie skupiły się na Warszawie, bo tam
rozmawiali z nami urzędnicy Ministerstwa Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjentów, lekarze,
czyli osoby mające jakiś wpływ na kwestie refundacji leczenia choroby xxx; zgłosiliśmy
projekt do budżetu obywatelskiego […], ale został on odrzucony […].

2

Obopólny brak zainteresowania współpracą, UM Lublin nie za bardzo jest
zainteresowany współpracą z naszą organizacją.

3

Oficjalnie są spotkania, każdy coś robi […] minusem jest to, że pomysły, które
przedstawia nasza Organizacja są przejmowane przez UM Lublin albo przekazywane
innej instytucji.

3

[Ocena – przypis A. Biały, A. Juros] wynika z traktowania naszej organizacji jak każdej
innej instytucji kulturalnej. Tymczasem my, jako organizacja, nie mamy praktycznie
żadnych szans, by walczyć z instytucjami kulturalnymi Miasta Lublin. UM Lublin nie
dostrzega specyfiki naszej organizacji […]. Poza tym problemem są kontrole, których
jest zbyt dużo i są nieadekwatne do otrzymywanych środków (np. po 1 tys. zł). Ponadto
mamy mniejszą ilość pozyskanych projektów od UM Lublin – bez podania przyczyny.

3

W komisjach konkursowych są machlojki – pieniądze dostają Ci, którzy mają dostać.
Te relacje polityczno-partyjne strasznie uniemożliwiają nam działanie; […] zaprasza się
ludzi z zewnątrz do realizacji zadań publicznych, a nie wspiera się naszych. […] męczy
nas również biurokracja, np. przy sprawozdaniach, jeden urzędnik mówi tak, inny
jeszcze inaczej, wszystko musi się zgadzać co do przecinka. Poza tym chcieli sprawdzać
wszystkie środki jakie wydaliśmy na realizację zadań, nie tylko te, które otrzymaliśmy
z UM Lublin na realizację zadań. Kontrole są bardzo uciążliwe, bo my to robimy
za marne grosze. Biurokracja jest nieadekwatna do środków jakie nasza organizacja
otrzymuje. Gadki było sporo, ale nic z tego nie wyszło […]. Już 4 rok działam i nadal nie
widzę chęci współpracy ze strony UM Lublin. Współpraca jest wymuszona.

3

Dość duży formalizm, brak dobrych narzędzi (np. formularze wniosków), mała
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aktywność (tworzy się szacunkowy kosztorys, a to, co okaże się na końcu zawsze jest
inne, więc trzeba tworzyć fikcję), urzędnicy chcieli oceniać projekt, na którym
kompletnie się nie znali (nie byli przygotowani merytorycznie) – był to projekt
zagraniczny, przy którym Miasto dołożyło 20 tys. zł (przy 200 tys. zł z XXX) i to Miasto
robiło problemy i domagało się rzeczy, które były niezgodne z koncepcją projektu.

3

Mam wrażenie, że władze Miasta czasami ignorują nasze inicjatywy i nasze środowisko,
nasze projekty przechodzą wtedy, gdy mamy zewnętrznego, szanowanego partnera, a tak
jesteśmy często pomijani w protokołach. Przykładem jest np. to, że Miasto ignoruje
nasze imprezy i zazwyczaj nikogo nie przysyła, nie obejmują tego patronatem.

4

Żmudna współpraca, […] kultura przestrzeni jest na marginesie zainteresowania Miasta,
bardziej kładzie się nacisk na inwestycje, jakość przestrzeni publicznej schodzi na dalszy
plan, Miasto unika tego tematu […], Miasto nie specjalnie jest zainteresowane tym, żeby
wchodzić w jakiekolwiek konsultacje, które jego zdaniem mogą wydłużać proces
tworzenia dokumentów planistycznych.

4

Jesteśmy nagminnie kontrolowani, w tym roku było aż 8 kontroli. Większość byłaby OK
gdyby nie jedna, która trwała 3-ce i zakończyła się zwrotem części dotacji, niesłusznie
naszym zdaniem. Urzędnik, który nas kontrolował był niekompetentny. Bałagan jest po
stronie UM Lublin – jest dużo przypadkowości, co roku jest inna interpretacja
rozporządzeń, umów, sprawozdań i innych dokumentów – co wydział to inna
interpretacja.

4

Nie chcą nam dać środki.

4

Jesteśmy młodą organizacją. Startowaliśmy w przeróżnych konkursach i jako młoda
organizacja mieliśmy trudność w zdobywaniu dodatkowych punktów za brak
doświadczenia, mimo, że wcześniej współpracowaliśmy z parafią i wygrywaliśmy
podobne konkursy przez parafię. Nie mamy przebicia w konkursach ofert jako młoda
organizacja, większą szansę mają organizacje z doświadczeniem.

4

Zawsze może być lepiej. […] Nie chcielibyśmy zaogniać sytuacji z UM Lublin, Lublin
jest mały. Urzędnik postrzegany jest niemal jak VIP, jak mu się podpadnie, to może się
to odbić na naszych relacjach z Miastem.

4

Komunikację z UM Lublin oceniam na 4, bo wciąż jest dużo biurokracji. Pewne rzeczy
można przyspieszyć, wysyłając dokumenty drogą mailową, a niestety za tym wciąż musi
iść papier.

4

Powiększyła się biurokracja – warunki współpracy są przejrzyste, ale wymagają
większego zaangażowania z naszej strony, są dokładniejsze kontrole (śmieszy mnie
np. konieczność odnotowywania godziny odjazdu autokaru).

4

Nie uczestniczymy w tych spotkaniach. Może to też nasza wina, że nie dopytujemy, nie
angażujemy się.

4

To wynika m.in. ze skupienia się naszej organizacji na działalności na szczeblu wyższym
(województwo, kraj). W tej chwili jest to martwy sezon w mieście. Rozwiązania, które
proponujemy mają charakter interdyscyplinarny a w UM jest podział na struktury,
wydziały.

4

Urzędnicy zaproszeni na wydarzenia organizowane przez Towarzystwo rzadko kiedy się
zgłaszają tzn. mogliby częściej pojawiać na takich wydarzeniach.

4

Jest coraz więcej kontroli, a nie ma realnej współpracy, coraz więcej biurokracji co
utrudnia współpracę, coraz mniej pieniędzy na projekty, a coraz więcej kontroli, nic
z tego nie wynika.

4

Nasza organizacja realizuje działalność sportową. Nasze uwagi nie są brane pod uwagę,
Wydział Sportu ma swoją wizję realizacji zadań sportowych, nie uwzględniają uwag
naszej organizacji, teoretycznie są konsultacje, ale nic z nich nie wynika. Parę lat temu
przyjęto Strategię Rozwoju Sportu, brakuje tam fachowców zajmujących się sportem.
Obecny dyrektor jest po prawie – nie zna się na sporcie. Ma wymyślone swoje
propozycje i je realizuje, niespecjalnie pyta nas, sportowców, o zdanie. Rada Sportu jest
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po to, żeby zaakceptować pomysły Wydziału Sportu, to nie jest Rada niezależna, to
prezydent wybiera tę Radę – taka odgórna demokracja.
5

Za mało pieniędzy do podziału, więc projekty naszej organizacji często są odrzucane
(choć spełniają wymagania formalne).

7

Różnie oceniam, jesteśmy nękani przez urzędników, którzy nas kontrolują. Jednego roku
dokumenty są OK, a następnego już złe i wymagają poprawek. Kontrole są uciążliwe, są
makabryczne, siedzą u nas przez 3 tygodnie, czepiają się drobnostek, do tego trzeba
skakać wokół nich. […] nie dostaliśmy dofinansowania na zabawę choinkową – to
bardzo ważna impreza dla naszych podopiecznych – konkursy są przesunięte na styczeń,
kiedyś były jeszcze w listopadzie, zmieniły się władze i teraz jest to przesunięte na
styczeń.

Trudno
powiedzieć

Nie współpracujemy i nie chcemy współpracować.

Trudno
powiedzieć

Nie czujemy się partnerem, a jedynie uczestnikiem konkursów, dzięki którym możemy
zyskać niewielkie wsparcie dla naszych działań.

Trudno
powiedzieć

Nie współpracujemy […] jest mało pieniędzy na tę działalność […]. UM Lublin raczej
nam przeszkadza w naszej działalności aniżeli wspiera.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

3. Współpraca organizacji z UM Lublin oceniana jednocześnie pozytywnie i negatywnie
Wykres Z3.3.1. Współpraca organizacji z UM Lublin w ocenie respondentów
wypowiadających się o niej pozytywnie i negatywnie (n=50)
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Tabela Z3.3.1. Współpraca organizacji z UM Lublin w ocenie respondentów wypowiadających się o niej pozytywnie i negatywnie –
uzasadnienie oceny (n=50)
Współpraca oceniana pozytywnie - uzasadnienie

Ocena

Współpraca oceniana negatywnie - uzasadnienie

Rozmowy trwają, cieszę się, że mogę prowadzić rozmowy z kolejnymi
prezydentami […].

3

Rozmowy trwają, cieszę się że mogę prowadzić rozmowy z kolejnymi
prezydentami, ale nie prowadzi to do konstruktywnych zmian. W innych
miastach, w których byłam jest inaczej, tamtejsze urzędy są bardziej przychylne
problematyce xxx. Tutaj rozmowy trwają, ale nic z nich nie wynika.

[…] Ze strony Miasta spotykamy się z otwarciem, pomocą.

3

To wynika z tego, że w naszej organizacji występuje rotacja kadry, trzeba im
tłumaczyć co i jak, to są głównie wolontariusze – problem jest głównie po
naszej stronie […].

Przewodniczący Rady Miasta nam pomaga […].

3

[…] mamy problem z lokalem, kiedyś mieliśmy zajęcia na Peowiaków 12,
w obecnym Centrum Kultury, po remoncie nas stamtąd wyrzucili, zostaliśmy
pozbawieni lokalu. Pani prezydent miała nam pomóc, ale nie pomogła.

Mam mieszane uczucia, są sprawy, które się poprawiły, mamy dostęp do sal
sportowych, orlików dzięki programowi, które uruchomił UM Lublin […].
Z Wydziałem Sportu dobrze nam się współpracuje […].

3

[…] są jednak pewne sprawy, które mnie bolą – jesteśmy wykluczani
z konkursów bez uzasadnienia; dużo spraw realizowanych jest na pokaz,
konsultowano z nami (i nie tylko) projekt budżetu sportowego, zgłosiliśmy
kilka swoich wniosków, ale nie ustosunkowali się do nich. […] najgorzej jest
z Wydziałem Zdrowia – tragedia, ich procedury itp. nie da się z nimi
współpracować. W Wydziale Zdrowia panują układy i co roku te same
organizacje przechodzą, a nasza nie, te same osoby jeżdżą na wyjazdy od lat,
te same kluby. Pracuję zawodowo, działalność sportowa to moje hobby, nie
mamy na to czasu, nie mamy etatowych pracowników w klubie, którzy mogliby
pójść na takie spotkanie konsultacyjne i zgłosić propozycje w imieniu naszej
organizacji. To, na co zwróciłbym jeszcze uwagę, to niejasne procedury
oceniania wniosków konkursowych, ocenia je komisja, ale wg jakich zasad?
Dlaczego wniosek konkursowy jednej organizacji otrzymuje dofinansowanie
a inny nie? Jest coraz więcej urzędników, a coraz mniej pieniędzy, do tego
dochodzą ciągłe kontrole, nadmierna biurokracja – wymagają po 3 pieczątki
i 5 podpisów do każdego dokumentu, po co to wszystko?

Kontakty te są bardzo różne i dużo zależy od tego z kim się kontaktujemy.
Są tacy, z którymi bardzo dobrze nam się współpracuje, np. Biuro Obsługi
Mieszkańców […].

4

[…], a są sytuacje, w których jest bardzo trudno.

UM Lublin jest otwarty na inicjatywy naszego stowarzyszenia […].

4

UM Lublin […] nie ma środków na ich realizację, są mocno ograniczone
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(są środki, ale są niewystarczające).
Ocena zależy od poszczególnych komórek UM. Niektóre działają bardzo
dobrze, niektóre skandalicznie źle.

[…] Współpraca jest jasna i klarowna […]. Są lepsze i bezpośrednie
kontakty komunikacyjne z pracownikami

Aplikujemy o granty, składamy wnioski […].

4

Ocena zależy od poszczególnych komórek UM. Niektóre działają bardzo dobrze,
niektóre skandalicznie źle.

4

[…] Brak jest jednoznacznych informacji na temat działań podejmowanych
przez UM Lublin. My się o nich dowiadujemy nieformalnymi kanałami,
a inne organizacje? […] Nie ma luźnych spotkań, na których organizacje
mogłyby się podzielić wnioskami, opiniami, brakuje spotkań […], coś na wzór
kawiarenek obywatelskich – na temat tego, co można byłoby zmienić w sektorze
pozarządowym (temat do dyskusji), to zadanie związane z organizowaniem takich
spotkań można powierzyć jakiejś organizacji. […] Współpraca jest jasna
i klarowna – ale teraz jest od hoc, działamy spontanicznie, ale nie wiadomo
według jakich zasad. Współpraca z UM Lublin wygląda różnie, ciężko się
z nimi skontaktować w różnych kwestiach. Współpraca jest wymuszona.
To nasza Organizacja wychodzi z inicjatywą a UM Lublin skupił się tylko na
budżecie obywatelskim […]. Nasza organizacja pomaga we współpracy –
przekazuje informacje z UM Lublin dalej – kanały informacyjne między
UM Lublin a NGO są niedrożne – część zadań mogą scedować na nas; […]
jedna z organizacji realizowała projekt, w którym przewidziane były minigranty
w poszczególnych dzielnicach – zaskakujące jest to, że urzędnicy, którzy są
odpowiedzialni za Rady Dzielnic nie wiedzieli o tym projekcie. Nie wiem
dlaczego tak się dzieje, czy to wynika to z tego, że nie wykazują zainteresowania,
czy też ta organizacja nie przekazała im informacji o tym projekcie. W wielu
kwestiach występuje niemoc sprawcza […] RDPP – działa przy prezydencie –
poza tym, że przedstawiciel naszej organizacji zasiada w tej radzie, że są
stenogramy ze spotkań to ludzie nie mają generalnie pojęcia o tej Radzie –
90% nie wie czym ona się zajmuje; RDPP nie zabiera głosu w sprawach
ważnych dla trzeciego sektora (np. ostatnia dyskusja nt. publikowania
informacji organizacji w BIP) – absencja członków Rady, szczególnie
Radnych. […] mieliśmy wrażenie jakby inne organizacje miały większy
dostęp do informacji o kongresie, czy organizacji kongresu – inne
organizacje były lepiej traktowane, ale na jakiej zasadzie? My byliśmy
pomijani.

4

[…] procedury aplikowania zmieniają się; brakuje szkoleń, informacji
o innych źródłach finansowania; UM zostawia nas bez tego wsparcia,
mieliśmy duże oczekiwania. Większość ośrodków kultury jest w trudnej
sytuacji, zostaliśmy zmuszeni do założenia organizacji.
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[…] współpraca ogranicza się do składania wniosków, dostajemy środki
na realizację projektów, docierają do nas informacje od Piotra Chorosia, ja
też sama sięgam po informacje na stronach www Miasta.

4

Żeby ta współpraca była, to trzeba ją czuć – to raczej z naszej strony brakuje
współpracy […].

4

[…] ale jeśli chodzi o placówki wsparcia dziennego UM Lublin podjął uchwałę,
która uniemożliwiła prowadzenie w 100% świetlic, chodzi o finansowanie
tych świetlic – uchwała utrudnia prowadzenie świetlic to się odbywa
ze szkodą dla dzieci, do tych świetlic przychodzą dzieci z rodzin
patologicznych.

Mam takie poczucie, że sobie nawzajem nie przeszkadzamy. UM daje to,
co jest zobowiązany dawać, nic ponadto, nawet jeśli zwracamy się z prośbą
o dodatkowe fundusze na wyjazd za granicę dla dzieciaków, które wygrały
konkurs… to była okazja do zapromowania Lublina […].

4

[…] UM przekazuje środki i kontroluje, do tego współpraca ogranicza się do
przekazywania środków, kontroli i rozliczania się. Brakuje mi tego, żeby UM
wychodził z pewnymi realnymi propozycjami. Nie ma, nie czuję żeby UM
zależało na tym, żebym wydała dobrze te pieniądze, tylko sprawdzają czy je
źle wydałam – nastawienie na wyłapanie błędów. Nie można zakładać,
że wszyscy jesteśmy oszustami.

Uwzględniają nas w swoich planach, wspierają nas, ale na półgwizdka […].

4

Uwzględniają nas w swoich planach, wspierają nas, ale na półgwizdka,
na pewno nie wykorzystują naszego potencjału, często pozorują działania.

Oceniam, że jest dobry klimat do współpracy, nasze działania są doceniane,
są rozmowy […].

4

[…] są rozmowy, aczkolwiek często po rozmowach nie ma efektu, gdzieś się
to rozpływa, chyba na szczeblu niższych urzędników.

Nie mieliśmy problemów we współpracy z UM Lublin, zawsze mogliśmy
liczyć na wsparcie i konsultacje człowieka który nam pomagał przy realizacji
projektu, nie mieliśmy złych doświadczeń we współpracy z Miastem […].

4

Nie otrzymaliśmy środków na działania, o które zabiegaliśmy […] jesteśmy
małą organizacją, nie realizujemy jakichś spektakularnych przedsięwzięć
i nie mamy przebicia w UM Lublin jak inne dobrze znane organizacje
pozarządowe. Wiele działań realizujemy społecznie, nie jesteśmy w stanie
konkurować z silnymi i znanymi organizacjami; nasza organizacja jest za mała
by mogła być partnerem dla UM Lublin.

Współpraca z UM Lublin charakteryzuje się dobrą komunikacją, aczkolwiek
zdarzają się uchybienia.

5

Współpraca z UM Lublin charakteryzuje się dobrą komunikacją, aczkolwiek
zdarzają się uchybienia.

W niektórych obszarach współpraca jest bardzo dobra (z niektórymi
jednostkami UM Lublin) […].

5

[…] Najgorzej współpracuje się z Zarządem Dróg i Mostów, jest to jednostka
działająca na szkodę mieszkańców. Przepuszczają i marnują środki
podatników – to oni powodują zaniżenie oceny. 90% problemów mamy
właśnie z Zarządem Dróg i Mostów.

[…] teraz współpraca się poprawia, są bardziej życzliwi, przejrzą projekt
od strony formalnej, przyjeżdżają na nasze imprezy, udzielają patronatu,
uczestniczymy w spotkaniach z panem dyrektorem […].

5

Na początku mieliśmy problemy z bardzo silną biurokracją UM Lublin,
skupiają się na kropkach i przecinkach – kwestiach nieistotnych dla
merytorycznej strony projektu […].

Otrzymujemy wsparcie z UM Lublin, […].
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Uzgadniamy tą współpracę z panem P. Chorosiem – to osoba, która wskaże,
pomoże, udzieli odpowiedzi. Współpraca z referatami jest dobra […].

5

[…] współpraca jest doraźna, ale nie jest silna.

[…] z Wydziałem Zdrowia (bardzo dokładne kontrole), Kultury,
czy Referatem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi jest OK.

5

Czasem ciężko współpracuje się z MOPR-em – nie obchodzą ich efekty, ale
wyłącznie to, czy papiery się zgadzają […].

Z Wydziałem Sportu bardzo dobrze nam się współpracuje, ale z UM Lublin
jako całością już nie […].

5

Z Wydziałem Sportu bardzo dobrze nam się współpracuje, ale z UM Lublin jako
całością już nie […]. Brak przepływu informacji między Wydziałami,
koordynacja działań jest bardzo słaba. […] W tym samym czasie
zorganizowane zostały 2 konkurencyjne imprezy sportowe (jedną imprezę
organizowała nasza organizacja, a drugą – UM Lublin). Tematy są bliskie,
wypadało je ze sobą uzgodnić.

Jeśli zwracamy się do UM Lublin z prośbą o pomoc, to widzimy wielką
przychylność ze strony urzędników i pomoc z ich strony […]. Generalnie
urzędnicy UM Lublin chętnie pomagają, nigdy nie było żadnego problemu.

5

[…] czasem te nasze kroki nie są im po drodze, tak było m.in. w kwestii
lokalu – UM chciał nam pomóc, ale żaden lokal nam nie odpowiadał […].

Współpraca z niektórymi urzędnikami UM Lublin jest dobra […].

5

Współpraca z niektórymi urzędnikami UM Lublin jest dobra, natomiast sama
polityka UM Lublin nie – to wsparcie nie jest takie jakie byśmy oczekiwali,
być może wynika to z braku środków finansowych. […] brakuje aktywnej
polityki informacyjnej o działaniach, planach UM, które mogłyby być
podejmowane wspólnie z organizacjami (newsletter). Nie tylko pasywna
informacja na stronie Urzędu, ale też aktywne docieranie do organizacji
społecznych.

Dobra współpraca z osobami z Wydziału Kultury […].

5

[…] mamy trudności w skontaktowaniu się z osobami decyzyjnymi,
urzędnikami zajmującymi wysokie stanowiska (prezydent, dyr. Wydziałów).
[…] nie mamy też wsparcia lokalowego (zaplecze lokalowe).

5

[…] rozliczenia dotacji przebiegają karkołomnie (wymogi ministerialne
są łatwiejsze, inne niż te, które stawia Miasto Lublin – urzędnicy bardzo
komplikują sprawę, która jest uregulowana bardzo prosto, rozliczanie trwa
przez to miesiącami). To, co mi przeszkadza, to np. fakt, że gdy robimy coś
z Miastem, gdy na jakiś cel w zadaniu, np. na hotel przeznaczone jest 10 tys.
(5 tys. zł od Miasta i 5 tys. zł od nas), to jeżeli z jakichś powodów wydamy 8 tys.,
to i tak trzeba te 2 tys. oddać Miastu. W działaniach realizowanych
z ministerstwem, tego rodzaju sytuacji nie ma, ich interesuje tylko to, czy ich
pieniądze wydano, a jeżeli z naszego wkładu coś zostało, to możemy
to zachować. My jesteśmy organizacją działającą w obszarze, w którym nie
uzyskujemy dużo z 1%, a większość projektów wymaga wkładu własnego. W tej
kwestii oczekiwałbym jakiejś zmiany.

Miasto znacznie dofinansowuje nasze działania, to jest pozytywne […].
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5

[…] Nasza organizacja wyręcza Miasto w realizacji zadań publicznych,
my działamy społecznie, oczekiwalibyśmy większego wsparcia ze strony
Miasta.

[…] Mieliśmy patronat, kontakt jest, z tym nie ma problemu […]. Dlaczego
nie 7? Bo do ideału jeszcze daleko […].

5

Mała wiedza urzędników na temat organizacji – z tym jest jeszcze daleka
droga. […] Urzędnikom brakuje wiedzy nt. organizacji. Potrzeba lepszego
diagnozowania potrzeb organizacji, otwartości i traktowania organizacji jak
partnera, a nie petenta. Nie otrzymaliśmy wkładu własnego […].

Współpracujemy cały czas, przede wszystkim z MOPR-em – pracownicy
MOPR już mniej uwagi zwracają na techniczną stronę projektu, a bardziej na
merytoryczne kwestie, łatwiej można się z nimi porozumiewać, nie jest to skok
kosmiczny, ale widać poprawę […]. 5 to bezpieczna ocena, bo zawsze może być
lepiej […].

5

[…] Instytucja [MOPR] jest mocno zbiurokratyzowana, pełno jest
papierologii – wycinają las, większość rzeczy można byłoby załatwiać drogą
mailową.

Współpraca we wszystkich organach jest bardzo dobra […].

5

[…] kiedy podjęliśmy inicjatywę xxx, to ta inicjatywa krążyła między
wydziałami i w końcu skończyła w jakimś segregatorze.

Jest bardzo dobra współpraca w podejmowaniu wspólnych działań […].

5

[…] minus: przerost wpływu opinii firm zewnętrznych na strategię polityki
Miasta, co powoduje, że istotne elementy strategii są nietrafione,
a niejednokrotnie nierealne do zrealizowania.

Mamy dobre doświadczenia z MOPR-em […]. Niewiele współpracujemy
z UM poza tym, że byliśmy w Lubelskim Partnerstwie Publiczno-Społecznym
i teraz czekamy na ponowne przyjęcie (zgodnie z przyjętymi procedurami co roku
trzeba odnawiać członkostwo).

5

[…] Niewiele współpracujemy z UM poza tym, że byliśmy w Lubelskim
Partnerstwie Publiczno-Społecznym i teraz czekamy na ponowne przyjęcie
(zgodnie z przyjętymi procedurami co roku trzeba odnawiać członkostwo).

Współpraca z Wydziałem Kultury jest bardzo owocna […].

5

[…] mam jednak zastrzeżenia do Wydziału Spraw Administracyjnych –
bardzo ciężko nam się współpracuje w sprawach administracyjnych,
[urzędnicy – przypis A. Biały, A. Juros] nie rozumieją, co to jest odpłatna
działalność pożytku publicznego, nie znają przepisów dot. organizacji
pozarządowych, traktują organizacje bardzo podejrzliwie.

W coraz większym stopniu Miasto jest zainteresowane naszymi działaniami,
renegocjowaliśmy ceny najmu, Miasto w większym stopniu wychodzi do nas
z propozycjami współpracy. Dlaczego 5? Zawsze mogłoby być lepiej,
np. jeszcze niższy czynsz niż jest teraz. […] możliwość skorzystania z trybu art.
19a nie tylko 2 x w roku […].

5

[…] wymagany jest 10% wkład własny finansowy – lepiej by było gdyby
to był tylko wkład osobowy.

Jasny sposób sformułowania treści konkursu oraz oceniania, co ułatwia
staranie się o środki. Urzędnicy są dużo bardziej elastyczni i wnioski
projektowe nie są odrzucane z byle powodu. Sprawozdawczość i rozliczanie

5

[…] Jedynie co mnie irytuje to opisywanie faktur, bo wszystko jest na fakturze
i często trzeba było to poprawiać i za każdym razem tłumaczyć […].

Nie mieliśmy do tej pory negatywnych doświadczeń w kontaktach
z UM Lublin, co nie znaczy, że nie mogłoby być lepiej […].
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projektu także jest ułatwione […]. Na pewno jest dużo lepsza atmosfera,
nie ma tego stosunku policjant – złodziej w relacjach. Większe zaufanie.

W ostatnim czasie nie współpracowaliśmy z UM Lublin poza tym, że braliśmy
udział w konkursie ofert i wynajmujemy lokal na preferencyjnych
warunkach; […] widać otwartość Miasta/urzędników […].

5

[…] z drugiej strony ciągle narasta ta biurokracja, projekty rozlicza się
tragicznie zwłaszcza w działaniach kulturalnych; zawsze wypada coś co jest
nieprzewidywalne w projekcie, czego nie da się przewidzieć. Nasz projekt
w MKiDN zajął 2-gie miejsce, tam też rozliczanie było o wiele prostsze niż tu
w Lublinie, raz wysłaliśmy im rozliczenie i to zostało przyjęte, a w UM Lublin?
Nie dość, że nasz wniosek znalazł się na odleglejszych pozycjach, to trzeba było
jeszcze chodzić 5 x i tłumaczyć im wszystko jeszcze raz, co już zostało napisane.
Nie wiadomo do końca jak pisać wnioski projektowe, żeby było dobrze, jaka
jest polityka rozliczania projektów? Jak szczegółowo się rozpiszesz
we wniosku, to później trudno się z tego rozliczyć, jak elastycznie, to urzędnicy
się tego czepiają; są różne interpretacje tych samych zapisów. Nie wszyscy
działacze trzeciego sektora są zainteresowani urzędniczą nowomową,
są zafascynowani tym co robią, nie interesują ich urzędnicze „bzdety”, to co
muszą, to tego się uczą, dla mnie to jest czarna magia, trzeba wiedzieć jak to
wszystko wypełniać, rozliczyć itp. Robię to, co lubię i tyle, są szkolenia
z urzędniczej nowomowy, ale organizacje nie chodzą na nie, bo albo o nich nie
wiedzą, a nawet jeśli są i na nie idą, to i tak tego jest tyle, że nie ogarniają tego.

Współpraca układa się dość dobrze, na pewno nastąpiła jej poprawa […].

6

[…] procedury w UM, bądź podległych jednostkach są przeciągane i mało
„przyjazne” […] Brakuje jednak współpracy na zasadzie partnerstwa, a nie urządpetent […].

6

[…] odsunęliśmy się od RDPP, jest to spowodowane doświadczeniami w tej
Radzie. Ta Rada jest potrzebna samym urzędnikom, to im w głównej mierze
przynosiła wymierne korzyści niż organizacjom, także w jakimś sensie spełniła
swoją rolę. Konsultowałem projekty, z którymi nic nie można było zrobić. Rada
nie podejmowała żadnych własnych inicjatyw.

Ta współpraca rozwija się, UM Lublin pozytywnie odpowiada na propozycje
rozwiązań zgłaszane przez naszą organizację, docenia naszą działalność […].

6

[…] Wciąż są braki merytoryczne po stronie urzędników, którzy nie znają
przepisów, nie jest to komfortowa sytuacja. […] Mamy też wątpliwości
dotyczące konkursów, bo często decydują czynniki pozamerytoryczne
(układy).

Działamy również w innych miastach Polski i mamy porównanie. W innych
miastach nie jest tak dobrze jak w Lublinie. Tu jest o wiele lepiej, zawsze są
jakieś rozwiązania, które są wdrażane, testowane […].

6

[…] Konkursy ofert – brak przejrzystości, trudno się zgodzić ze sposobem
ujawniania punktacji w konkursach ofert.

Potrzeby naszej organizacji, jeżeli chodzi o kwestie lokalowe, zostały przez

6

[…]

Dobrze się realizuje to zadanie, które wygraliśmy w trybie przetargowym
[…].
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władze pozytywnie rozpatrzone, [otrzymujemy wsparcie – przypis A. Biały,
A. Juros] także podczas pisania programów, projektów. Dostaliśmy wsparcie
z Wydziału Kultury […].

projektowych i kilka razy mieliśmy zbyt mało czasu na przystąpienie
do konkursu.

Udaje mi się pozyskać środki z UM na działalność; UM docenia naszą
działalność (profilaktyka przeciwalkoholowa); można liczyć na pomoc
i wsparcie, zapraszają nas na konferencje, spotkania […].

6

[…] Chciałabym żeby było jeszcze lepiej (więcej środków), ale rozumiem,
że jest to kwestia ograniczeń.

Występujemy ze swoimi ofertami realizacji zadań publicznych (praca
z dziećmi i młodzieżą), a Miasto, w ramach możliwości, przekazuje mi środki
[…]. korzystamy z pomocy merytorycznej [urzędników – przypis A. Biały,
A. Juros].

6

[…] Miasto w ramach możliwości przekazują mi środki, nie są one wielkie,
ale pozwalają na zorganizowanie imprez dla dzieci i młodzieży […].

Mamy bardzo dobry kontakt z urzędnikami otrzymujemy pomoc w razie
problemów, które pojawiają się w trakcie realizacji projektów […].

6

[…] Czasem są pewne rzeczy w wymogach w konkursie tak rygorystycznie
sformułowane, że to uniemożliwiło wygranie konkursu. A więc na minus –
czasem sprawy formalne.

Wydaje mi się, że to dobrze działa od strony organizacyjnej, konkursy
są przygotowywane wcześniej, wnioski są szybko rozpatrywane, dzięki temu
organizacje mogą realizować zadania publiczne już na początku roku.
Można się dogadać z urzędnikami, są kompetentni, nie utrudniają,
pomagają, doradzają, wcześniej tak nie było, teraz współpraca jest lepsza.
Miasto jest otwarte w ostatnim okresie, próbują dotrzeć do organizacji,
informują o konkursach, nie ma bierności, są otwarci na współpracę,
są konsultacje […].

6

[…] jeżeli można powiedzieć coś nieprzychylnego, to głównie pod adresem
organizacji, które nie są aktywne.

Startujemy w konkursach, spotykamy się z życzliwością ze strony
urzędników z Wydziału Kultury przy składaniu wniosków konkursowych
i na następnych etapach. […] nie było problemu przy rozliczeniu.

6

[…] Otrzymujemy pieniążki z UM Lublin choć nieco przycięte […].

Współpracujemy z MOPR-em, współpraca jest partnerska, oni do nas
dzwonią jak mają jakiś problem, czy my dzwonimy do nich w różnych
sprawach. Od 2007 r. współpracujemy z Filią MOPR nr 1, a od 2009 r. z Filią
nr 5. Traktują nas nie jako zleceniobiorcę, tylko jako partnera […].

6

[…] Nie angażowałam się w te sprawy, wyłączyłam się, nie widzę przełożenia
działalności tej Rady na jakieś konkrety, działania. To zniechęca
do angażowania się w konsultacje. Co więcej, nasi pracownicy, to osoby
z wyższym wykształceniem, dobrze znają te tereny, jakie są realne potrzeby
środowisk patologicznych. Nikt nas nie pyta jak my to oceniamy
kompleksowo. My widzimy potrzeby tych środowisk od strony pragmatycznej,
bo z nimi współpracujemy, oni natomiast (pracownicy MOPR) przez pryzmat
realizowanych zadań; pracownicy MOPR zasłaniają się nadmiarem obowiązków,
muszą przyznawać pomoc ze względu na kryteria dochodowe ubogich rodzin.

Miasto traktuje naszą organizację jako partnera doradczego, uzyskujemy
wsparcie z UM Lublin; kwestie dot. sportu często są z nami konsultowane.

7

[…] Mam sporo uwag: myślenie o organizacjach jako o instytucjach
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Miasto docenia wkład naszej pracy i to, co robimy dla Miasta […].
Bardzo dobrze nam się współpracuje z Wydziałem Kultury (mają racjonalną
ocenę sytuacji, są elastyczni, chętnie doradzą, pomogą, urzędników cechują
walory osobiste – przemiła Pani dyrektor). My również dziękowaliśmy im za
okazane wsparcie podczas koncertów – byli z tego powodu zadowoleni i być
może też dlatego oceniają nas dobrze […].
Wszystko co chcemy z UM Lublin to otrzymujemy, bierzemy udział
konkursach ofert, Miasto finansuje dużą część zadań publicznych,
otrzymujemy bardzo duże wsparcie przy rozliczeniach, sporządzaniu
sprawozdań, kwestiach prawnych (Wydział Zdrowia organizuje też dużo
spotkań dla organizacji, uczą jak wypełniać wnioski, jak je realizować itp.)
[…].

UM Lublin jest członkiem organizacji, przekazuje nam składki, pomoc
merytoryczną, materiały promocyjne, przy załatwianiu różnych formalności
(zezwoleń) przy imprezach, patronat; zawsze coś można więcej zrobić […].

związanych z kulturą, a nie obszarem działań społecznych.

7

[…] Problem jest tylko z pieniędzmi, których jest mało.

7

[…] RDPP powinna mieć większy wpływ na kształtowanie programów
konkursowych. Uwagi miały także inne zaprzyjaźnione organizacje (uwagi
formalne i merytoryczne) […] należy bardziej równomiernie traktować
wszystkie organizacje, tymczasem niektóre organizacje traktowane są lepiej,
a inne są spychane na margines. Grono wzajemnej adoracji – te, które nie
mają prywatnych kontaktów z UM Lublin są gorzej postrzegane. 10 lat temu
dużo lepiej nam się współpracowało z UM Lublin.

7

[…] unikać papierologii, wprowadzić więcej informatyzacji, mniej
biurokracji. Powinien być jakiś ustalony plan działań, zadań, pracownik
odpowiedzialny za jego realizację, [powinna być – przypis A. Biały, A. Juros]
szybsza komunikacja. Trzeba się starać jak najwięcej spraw załatwiać jak
najszybciej, a nie czekać ileś dni.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Z4. Powody braku udziału w konsultacjach społecznych – uzasadnienie
Tabela Z4.1. Powód braku udziału w konsultacjach społecznych: Organizacja nie ma czasu
na uczestnictwo w konsultacjach (n=24)
Uzasadnienie respondenta
[…] jesteśmy bardzo mocno zajęci innymi sprawami […].
Brak czasu na udział w konsultacjach […].
Brak czasu […].
Byliśmy zapraszani, ale to był czas kiedy mieliśmy bardzo dużo działań i nie było ludzi, których
moglibyśmy wysłać (jest 8 etatowych pracowników, koordynujemy 400 wolontariuszy).
[…] czasami nie mogliśmy uczestniczyć w godzinach pracy – członkowie zarządu pracują w tym czasie
i nie mogli w nich uczestniczyć.
Czytałam projekt strategii, ale być może w tym czasie przygotowywaliśmy inne rzeczy.
Interesowaliśmy się tym, ale po prostu nie wzięliśmy udziału chyba z braku inicjatywy (z naszej strony).
Jesteśmy mało aktywni w tej kwestii, nie mamy czasu na pełne angażowanie się w dodatkowe formy
aktywności poza organizacją.
Może i były zaproszenia wysyłane, pracy jest dużo w organizacji i po prostu nie zawsze jest ktoś,
kto mógłby pójść na takie spotkanie konsultacyjne.
[…] Mała aktywność była związana z tym, że tylko wąska grupa osób angażowała się w działalność
organizacji.
[działalność – przypis A. Biały i A. Juros] jest realizowana po godzinach pracy członków stowarzyszenia.
[…] pochłania mnie działalność w ramach organizacji […].
Nie mamy czasu – terminy konsultacji często pokrywały się z działaniami podejmowanymi przez naszą
organizację. Nie jest nas za dużo i nie ma osoby, która mogłaby pójść na takie spotkanie. Bardzo często
mamy działania w tym czasie [kiedy przeprowadzane są konsultacje – przypis A. Biały i A. Juros].
[…] Jesteśmy specyficzną organizacją, większość działań realizujemy społecznie, na włączanie się
w konsultacje trzeba mieć czas. To nie wynika z naszej niechęci, tylko trzeba mieć na to czas.
Nie wychodzimy poza organizację, skupiliśmy się na kwestiach organizacyjnych w ramach organizacji,
zabiegaliśmy o status OPP, mniej natomiast na współpracy z Miastem, uczestniczymy w konkursach ofert,
skupiamy się na podnoszeniu swoich kompetencji/kwalifikacji przez udział w szkoleniach organizowanych
przez [jedną z lubelskich organizacji – przypis A. Biały i A. Juros] […].
[…] nie mamy czasu na takie rzeczy.
Nigdy nie mam na to czasu.
[…] wynika to z pasywności organizacji, które zajmują się swoimi sprawami i nie mają czasu
na angażowanie się w konsultacje.
Skupiliśmy się na działalności projektowej, na tym żeby rozruszać Fundację, nie było więc czasu na to, żeby
brać udział w konsultacjach.
[…] my nie mamy czasu, żeby uczestniczyć w spotkaniach […].
[…] nie ma się kto zaangażować w te konsultacje.
Z braku czasu […] każda aktywność wymaga czasu, a my go w tej chwili nie mamy
Z braku czasu, skupiamy się na swoich działaniach.
Zbyt małe zaangażowanie po stronie członków organizacji w tego typu przedsięwzięcia [wynika z – przypis
A. Biały i A. Juros] braku czasu – członkowie mają swoją pracę zawodową (są nauczycielami, a niektórzy
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mają kilka zajęć na raz), do tego angażują się w pracę stowarzyszenia, dlatego nie mają czasu na konsultacje
[…].
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z4.2. Powód braku udziału w konsultacjach społecznych: informacja o nich jest mało
dostępna, ale też sama organizacja nie szuka informacji o konsultacjach (n=20)
Uzasadnienie respondenta
[…] Informacja jest mało dostępna, gdybym dostała jakieś zaproszenie to poczułabym się ważna
i zaproszona […].
[…] nie mamy informacji o konsultacjach społecznych – one do nas nie docierają, my również niespecjalnie
ich szukamy […].
Bo nie byliśmy nigdy zaproszeni, informacja o konsultacjach w ogóle nie dociera do nas. Należy
wyodrębnić parę groszy na stworzenie bazy organizacji społecznych w Lublinie i jej aktualizowanie,
z podziałem na tematykę działalności – i wysyłać informację o konsultacjach mailowo.
Czasami z niewiedzy […].
Miasto nie zapraszało nas do udziału w konsultacjach […].
Nie byliśmy jakoś szczególnie zapraszani, […].
[…] nie wiedzieliśmy o tym, że takie konsultacje są prowadzone.
Nie jestem informowana, nikt mnie nie zaprasza, […].
Nie mam takich informacji […].
Nie miałem wiedzy na ten temat, nikt nas nie poinformował o tych konsultacjach. Trzeba stworzyć bazę
organizacji społecznych, do których te informacje będą przesyłane.
Nie mieliśmy takiej informacji, informacje w sprawie konsultacji do nas nie docierały. Gdyby były
przesyłane mailowo to zwracałybyśmy na to uwagę […].
Nie zapraszali nas na konsultacje. Powinna być propozycja, zaproszenie. Jeżeli to nam będzie służyć, to się
w to włączamy […].
Nigdy nas nie zaproszono. Jesteśmy na to otwarci, ale Miasto nie chce z nami współpracować.
Nikt nas nie zapraszał, a my sami nie wychodziliśmy z taką inicjatywą. Lepiej gdyby takie zaproszenie
do nas docierało…
Problem wynika z tego, że nie przywykliśmy do tego, aby na bieżąco sprawdzać/śledzić informacje na
stronach UM Lublin i portalach dla organizacji społecznych, kiedy i jakie są ogłaszane konsultacje.
Nie wystarczy tylko ogłosić konsultacje, trzeba aktywniej docierać z informacją o konsultacjach
do organizacji […].
Trudno powiedzieć, po prostu nie było takiej propozycji ze strony UM Lublin.
Z braku informacji o takich konsultacjach.
Z niewiedzy, że takie konsultacje się odbywają.
Zarówno z naszej strony jak i UM Lublin nie występowała forma zachęty do udziału w konsultacjach.
[…] często jest też tak, że informacje o konsultacjach lub innych przedsięwzięciach docierają do nas
z opóźnieniem.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Tabela Z4.3. Powód braku udziału w konsultacjach społecznych: Organizacja jest mała,
prowadzi okazjonalną działalność, występuje w niej rotacja zespołu (n=9)
Uzasadnienie respondenta
Byliśmy zapraszani, ale ze względu na to, że jesteśmy małym klubem nie wzięliśmy udziału.
Działalność naszej organizacji jest okazjonalna, spotykamy się raz do roku i działamy […].
Jestem za krótko związany z organizacją.
Jesteśmy małą organizacją, powstaliśmy w 2012 roku, to jeszcze za wcześnie, żeby się włączyć
w konsultacje.
[…] może jesteśmy zbyt małą organizacją?
Nastąpiła wymiana niemal całego zespołu i w związku z tym dopiero budujemy jakieś kontakty
z organizacjami i UM Lublin.
Nie mamy osobowości prawnej, jesteśmy zależni od siedziby głównej – musielibyśmy więc uzgadniać
to za każdym razem z górą.
Wszyscy pracujemy poza organizacją, organizacja nie ma etatowych pracowników […].
[…] [wynika to – przypis A. Biały i A. Juros] z reorganizacji w organizacji – szef przeszedł do Hiszpanii
[…].
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z4.4. Powód braku udziału w konsultacjach społecznych: nie ma takiej potrzeby,
dotychczasowe konsultacje nie były związane z działalnością organizacji (n=9)
Uzasadnienie respondenta
[…] Konsultacje nie są związane z działalnością naszej organizacji.
[…] chyba, że coś nas bezpośrednio dotyczy.
[…] dany temat musi nas zainteresować, ciężko nam się wypowiadać w innych kwestiach.
My mamy swój program działalności w organizacji i na razie nie było potrzeby brania udziału
w konsultacjach.
Nasza organizacja zajmuje się prowadzeniem zajęć dla biegaczy, zajmujemy się infrastrukturą biegową,
teraz staramy się inaczej spojrzeć na aktywność naszej organizacji, staramy się zaistnieć. Dopiero teraz
zajmujemy się tymi sprawami […].
[…] organizacja ma swoją podstawą działalność […].
Nie było na chwilę obecną takiej potrzeby, stąd brak kontaktu.
Nie było takiej potrzeby […].
Nie wiem, nie odczuwamy takiej potrzeby.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z4.5. Powód braku udziału w konsultacjach społecznych: zbyt małe przełożenie
dokumentów strategicznych na codzienną pracę, praktykę (n=3)
Uzasadnienie respondenta
[…] zbyt małe przełożenie dokumentów na codzienną pracę, praktykę.
[…] Pytanie o korzyści wynikające z udziału w konsultacjach – po co brać w tym udział skoro nie przynoszą
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korzyści. Jeżeli ja nie widzę korzyści dla swojej organizacji, to też nie widzę sensu, żeby uczestniczyć
w takich konsultacjach, szkoda mojego czasu.
Nie zależy nam na tworzeniu dokumentów, ale na ich realizacji. Staramy się ponadto działać na obrzeżach
systemu, czyli tam, gdzie pewne kwestie nie są skodyfikowane. Udział braliśmy w konsultacjach
na szczeblu województwa – [na tym poziomie – przypis A. Biały i A. Juros] to ma sens, bo tam zapadają
decyzje.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z4.6. Powód braku udziału w konsultacjach społecznych: w niewielkim stopniu
wykorzystuje się organizacje infrastrukturalne do współpracy
przy organizacji konsultacji (n=2)
Uzasadnienie respondenta
Strategie, programy są tworzone przez zewnętrzne organizacje, nie zaprasza się naszych specjalistów.
Tworzy się je, a następnie przyjmuje pod presją czasu, bo urzędnikom się spieszy.
U nas zajmuje się tym [organizacja – przypis A. Biały i A. Juros], do której należymy i wszystkie informacje
odnośnie konsultacji (i nie tylko) spływają do nas przez [tę organizację – przypis A. Biały i A. Juros].
Chodzi o logistykę i czas […]. Informacje, które do nas docierają są rzetelne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z4.7. Powód braku udziału w konsultacjach społecznych: brak powodu (n=2)
Uzasadnienie respondenta
Nie ma jakiegoś konkretnego powodu. Nie wiem.
Trudno powiedzieć.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z4.8. Powód braku udziału w konsultacjach społecznych: inne (n=6)
Uzasadnienie respondenta
[…] Wszystko rozbija się o pieniądze, jeżeli ich nie ma, to po co organizować te konsultacje?
Mam negatywne doświadczenia ze współpracy z Miastem. W latach 2011-2012 dochodziło między nami
a urzędnikami do nieporozumień. Nie chcę tego rozwijać.
Ciężko powiedzieć, ja często pracuję w dużej instytucji kulturalnej i to z jej ramienia jestem obecny
na spotkaniach z UM Lublin a nie z ramienia swojej organizacji.
[…] W UM Lublin są ludzie, którzy trzymają rękę na pulsie i mamy do nich zaufanie.
Brak „nawyku” konsultacji […].
Konsultacje są [organizowane – przypis A. Biały, A. Juros] późno godzinowo […].
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Z5. Ocena jakości konsultacji społecznych – uzasadnienie
Wykres Z5.1. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które wskazują na brak
wypracowanych zasad, według których powinny przebiegać (n=2)
2
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0

0
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0
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0

0
1 (Oceniam
bardzo źle)

2

7 (Oceniam Trudno
bardzo powiedzieć
dobrze)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.1. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które wskazują na brak
wypracowanych zasad, według których powinny przebiegać – uzasadnienie oceny (n=2)
Ocena

Uzasadnienie respondenta
[…] nie ma jasnych zasad konsultacji […].

2
Trudno
powiedzieć

Brak porównania do innych konsultacji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.2. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że powinny być
organizowane na wczesnym etapie, brakuje pogłębionych ekspertyz, analiz,
na których mogłyby się opierać (n=7)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Tabela Z5.2. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że powinny być
organizowane na wczesnym etapie, brakuje pogłębionych ekspertyz, analiz,
na których mogłyby się opierać – uzasadnienie oceny (n=7)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

2

[…] pewne założenia są z góry narzucone, często sprowadza się to do przekonania
uczestników do wersji konsultowanej […].

2

[…] To wyglądało w taki sposób jakby z góry było już ustalone jak to ma wyglądać,
te konsultacje były pozorowane […].

2

[…] Proponowaliśmy, żeby już na wczesnym etapie konsultacji rozpoczynać prace
nad tworzeniem dokumentu, że wychodzimy od pewnych założeń, a potem pracujemy
nad tym dokumentem.

2

[…] Za mało jest konsultacji przeprowadzanych na etapie wstępnym (lokalne ekspertyzy
– jak się żyje na danym obszarze, zdefiniowanie obszaru zmian). Nie bierze się pod
uwagę faktu, że ludzie mają wiedzę i nie chcą być bierni.

3

[…] Nie było już możliwości zmiany zasad realizacji zadania.

4

Jest pewien kierunek, który przyjął UM, strategie, które ma wypracowane i mam
wątpliwość czy, i na ile te kierunki ulegną zmianie i da się je zmienić. Mam wrażenie,
że dotyczy to nowych inicjatyw, które UM Lublin wspiera. Jeśli chodzi o wpływ na to,
co zostało wypracowane (strategia), to nie jestem pewna, na ile to można już zmienić,
zaproponować jakieś nowe rozwiązania?

4

[…] Czas konsultacji – [konsultacje przeprowadza się dopiero – przypis A. Biały,
A. Juros] po przyznaniu środków na organizację [konkursu na realizację zadania
publicznego – przypis A. Biały, A. Juros], gdzie nie ma już czasu na realne zmiany,
bo utraci się środki. Więc jakość konsultacji jest moim zdaniem niska.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.3. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że w kontaktach
między UM Lublin i organizacjami występuje asymetryczność – Miasto stara się kontaktować
z organizacjami społecznymi, przy czym te kontakty są ograniczone do wybranej grupy
organizacji (n=6)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Tabela Z5.3. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że w kontaktach
między UM Lublin i organizacjami występuje asymetryczność – Miasto stara się kontaktować
z organizacjami społecznymi, przy czym te kontakty są ograniczone do wybranej grupy
organizacji – uzasadnienie oceny (n=6)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

2

[…] Wąskie grono organizacji wniosło swoje uwagi i propozycje, a reszta?

2

Nie wszyscy mają dostęp do konsultacji, […] nasza Organizacja jest brana pod uwagę,
ale głównie ze względu na znaną osobistość, która ją założyła. Zwykła organizacja,
bez większego dorobku, raczej nie ma szans na przeforsowanie swoich propozycji;
zostaliśmy zaproszeni do konsultacji obchodów 700-lecia Lublina. Pierwotna lista
zakładała dużo większą liczbę uczestników, a w ostateczności zajęło się tym wąskie
grono specjalistów, być może obawiano się chaosu? […].

2

Konsultacje odbyły się tylko w swoim gronie, odbyły się, przyszli ci co mieli przyjść,
skonsultowali i jest pozamiatane.

4

Od [jednej z organizacji – przypis A. Biały, A. Juros] wiem, że te konsultacje nie są na
wysokim poziomie. Często forsowane są pomysły tych samych organizacji, albo takich,
które mają przebicie w UM Lublin. Każda organizacja chce załatwić swoją sprawę, na
tych konsultacjach za bardzo się rozdrabnia zamiast spojrzeć na pewne sprawy globalnie
(nie tylko jednej grupy osób niepełnosprawnych, ale wszystkich). Ponadto widoczne jest
czasem zacietrzewienie społeczne.

4

[…] widzimy pewną asymetryczność w tych kontaktach – inne organizacje są bardziej
postrzegane inne mniej. […] Miasto stara się kontaktować z organizacjami, przy czym
te kontakty są ograniczone do wybranej grupy organizacji.

4

[…] informacje trafiają tylko do części organizacji, […] część organizacji nie posługuje
się mailami.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.4. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że ich wnioski
i uwagi nie zostały przyjęte, czują się w związku z tym ignorowane przez UM Lublin (n=9)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Tabela Z5.4. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że ich wnioski
i uwagi nie zostały przyjęte, czują się w związku z tym ignorowane przez UM Lublin –
uzasadnienie oceny (n=9)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

1

[…] na konsultacjach słucha się naszych uwag, przytakuje, a potem nic z tego nie zostaje
przyjęte. My mówimy co innego, a w budżecie jest co innego.

2

[…] nasze uwagi nie zostały przyjęte, […].

3

Nasze wnioski i uwagi nie zostały przyjęte, choć braliśmy udział w konsultacjach […].

3

Czujemy, że nasz głos jest niekiedy ignorowany, że stosunek do nas jest nie do końca
pozytywny.

4

Nie wszystko, co zgłaszają organizacje może być zrealizowane, nie jest to możliwe […].

4

[…] Mieszkańcy i organizacje myślą, że nie mają wpływu na podejmowanie decyzje
[…].

4

Nie liczenie się z wypracowanymi wnioskami. Miasto nie wykorzystuje ciężko
wypracowanej pracy organizacji społecznych, takie jest moje przekonanie. Pytanie
czy Miasto ma na to wpływ? Czy jest zobligowane do współpracy z organizacjami? […].

4

[…] dobrze żeby ktoś liczył się ze zgłoszonymi propozycjami.

Trudno
powiedzieć

Sugestie czy też uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji nie były w ogóle brane pod
uwagę na dalszym etapie prac nad strategiami, czy też programami rozwoju.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.5. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że są zbyt
skomplikowane, materiały są niedostosowane do percepcji uczestników
i nie ma czasu, żeby je przejrzeć w całości (n=7)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.5. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że są zbyt
skomplikowane, materiały są niedostosowane do percepcji uczestników
i nie ma czasu, żeby je przejrzeć w całości – uzasadnienie oceny (n=7)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

2

[…] Przygotowywane materiały nie były przystosowane do percepcji uczestników
konsultacji (powinny być lepsze prezentacje, wizualizacje projektów itp.) […].

2

[…] Informacje z UM Lublin czasem są napisane kosmicznym językiem, treść tych
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dokumentów w wielu wypadkach jest niezrozumiała.
2

[…] te konsultacje są zbyt sformalizowane […] – to nie zachęca ani konsultowanych,
ani też nie motywuje odbiorców tych konsultacji […].

4

[…] System konsultacji jest zbyt skomplikowany […].

4

[…] [od strony – przypis A. Biały, A. Juros] organizacyjnej często jest to słabe: słaba
prezentacja podczas spotkania, […].

4

[Informacje zwrotne – przypis A. Biały, A. Juros], które są przekazywane, niczego
nie wnoszą, nie są do wiadomości organizacji społecznych, czy przeciętnego mieszkańca
[…].

4

[…] jest to zbyt trudna forma przekazu, niezrozumiała dla przeciętnego człowieka.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.6. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że nie ma woli
współpracy po stronie urzędników, są wymuszone, prowadzone z obowiązku, nie wszystkie
sprawy są konsultowane, tylko te wygodne dla Miasta (n=10)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.6. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że nie ma woli
współpracy po stronie urzędników, są wymuszone, prowadzone z obowiązku, nie wszystkie
sprawy są konsultowane, tylko te wygodne dla Miasta – uzasadnienie oceny (n=10)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

2

Większość konsultacji, jeśli się odbyła to tylko dlatego, że były wymuszone. Gdyby
nie aktywność mieszkańców, to nie odbyłyby się […].

2

[Konsultacje – przypis A. Biały, A. Juros] sprawiają wrażenie jakby były prowadzone
jedynie z obowiązku.

2

Nie ma woli współpracy po stronie urzędników. Konsultacje traktowane są jako
utrudnienie w ich pracy, a nie jako wkład w meritum […], organizowane są po to, żeby
były […].

2

[…] Miasto przeprowadza ze społeczeństwem konsultacje zadań, które łatwo jest
zrealizować, natomiast pomija problemy, które nie jest łatwo rozwiązać.

2

[…] Należy położyć szczególny nacisk na sito, które jest stosowane przy dobieraniu
odpowiednich informacji, niewygodne są „utrącane”.

4

[…] przy 700-leciu już nie jest [tak dobrze, jak było przy pracy nad strategią rozwoju
kultury – przypis A. Biały, A. Juros] […].
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4

[…] [konsultacje są – przypis A. Biały, A. Juros] pozorowane, dla zasady, bo UM musi
je zrobić, mają obowiązek je wykonać.

4

Podstawowy zarzut jest taki, że nie wszystkie sprawy są konsultowane. Najczęściej
konsultowane są proste kwestie, na których Ratuszowi nie zależy, a te ważne są często
konsultowane w zbyt małym stopniu […].

5

[…] Urząd? Nie chce mu się [przeprowadzać konsultacji – przypis A. Biały, A. Juros]
[…].

6

[…] Czasem na poziomie zwykłych urzędników jest jakiś opór […].
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.7. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że UM Lublin
nie jest przygotowany do ich przeprowadzania (n=6)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.7. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że UM Lublin
nie jest przygotowany do ich przeprowadzania – uzasadnienie oceny (n=6)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

1

Moderatorzy są z zewnątrz, często niekompetentni […].

2

[…] nie jest zdefiniowany cel konsultacji […].

4

[…] Miasto nie dostarcza efektywnych mechanizmów, które umożliwiłoby większe
[zaangażowanie się w konsultacje – przypis A. Biały, A. Juros] […].

4

[…] co do konsultacji – organizatorzy konsultacji nie kontaktują się ze sobą, zdarzają się
sytuacje kiedy niektóre spotkania konsultacyjne nakładają się na siebie […].

5

[…] Urząd? […] w procedurach mu się to nie mieści, jest niedouczony w tym obszarze.

5

Chodzi tu o konsultacje dotyczące [spraw osób niepełnosprawnych – przypis A. Biały,
A. Juros] – zaproszonych było dużo organizacji i kwestia moderowania tych spotkań
nie była najlepsza […].
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres Z5.8. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że często brakuje
zwrotnej informacji odnośnie zgłoszonych uwag, UM Lublin nie publikuje
sprawozdania z konsultacji (n=12)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.8. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że często brakuje
zwrotnej informacji odnośnie zgłoszonych uwag, UM Lublin nie publikuje
sprawozdania z konsultacji – uzasadnienie oceny (n=12)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

2

[…] zbierano informacje, ale potem nikt się do tego nie odnosił, ani architekt ani Miasto,
więc słabo to oceniam.

2

[…] nie podano uzasadnienia [do zgłoszonych uwag – przypis A. Biały, A. Juros], tylko
„nie, bo nie” […].

2

Brak merytorycznej odpowiedzi na zgłoszone propozycje ze strony instytucji, która
otrzymała zlecenie z UM Lublin […].

3

Nie ma zespołu roboczego, który zająłby się tym systematycznie i przekazywał
na bieżąco, co stało się z tymi propozycjami.

4

[…] Nie ma też odpowiedzi końcowej w postaci jakichś konkretnych rezultatów,
podsumowania, co udało się zrobić? […].

4

[…] Miasto chce informacji, propozycji, pomysłów, ale samo nie daje tych informacji,
tylko drenuje się naszą kreatywność (Miasto bierze, ale nie daje) […].

4

[…] UM Lublin nie publikuje propozycji zgłaszanych przez mieszkańców.

4

[…] nie ma informacji, czy zgłoszone sugestie zostały uwzględnione, czy nie, czy też
może trafiły w próżnię?

4

[…] brakuje informacji zwrotnych […].

5

[…] Nie wiem tylko, jak to się przełożyło na dalsze działania.

5

[…] Minusem jest to, że nie dostaliśmy informacji zwrotnej o naszej opinii, dlaczego
nie została uwzględniona.

7

[…] nie mamy do końca wiedzy, czy i w jakim stopniu na ostatecznym etapie zostały
uwzględnione nasze uwagi.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres Z5.9. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że kanały
informacyjne są niedrożne – informacje o konsultacjach są słabo dostępne,
docierają zbyt późno, by móc się do nich ustosunkować (n=20)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.9. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że kanały
informacyjne są niedrożne – informacje o konsultacjach są słabo dostępne, docierają
zbyt późno, by móc się do nich ustosunkować – uzasadnienie oceny (n=20)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

2

Brak informacji o konsultacjach, a przynajmniej nie docierają one do nas […].

3

W niektórych wypadkach informacja o konsultacjach dociera bardzo późno
do organizacji […].

4

Ludzie muszą wiedzieć o tych konsultacjach, nie każdy ma chęć i czas żeby na bieżąco
sprawdzać czy i jakie są konsultacje – to głównie wynika z niewiedzy, że taki dokument
jest konsultowany, że takie i takie konsultacje się odbywają (P. Choroś może i wysyła
do nas maile, ale w tym natłoku informacji brakuje konkretów).

4

[…] dostajemy zbyt późno informacje i nie jesteśmy w stanie tego przemyśleć.

4

Kanały informacyjne są niedrożne – [informacje o konsultacjach – przypis A. Biały,
A. Juros] są znajdywane przy okazji, podczas przeglądania stron internetowych,
przypadkiem dowiadujemy się o pewnych konsultacjach, spotkaniach itp. Wiele
organizacji członkowskich nie wiedziało o organizowanych konsultacjach […].

4

Przegapiamy informacje o konsultacjach jeśli są one ogłoszone tylko w internecie, mało
wchodzimy na te strony. Jeśli nie jest to skierowane bezpośrednio do nas [to nie mamy
tych informacji o konsultacjach – przypis A. Biały, A. Juros].

4

Informacja o konsultacjach nie docierała do nas, sami musieliśmy docierać
do informacji.

4

[…] społeczeństwo jest słabo poinformowane [o konsultacjach – przypis A. Biały,
A. Juros]. Należałoby bardziej sprawnie docierać do nich z informacją o konsultacjach
[…].

4

Informacje o konsultacjach są słabo dostępne (powinno się bardziej propagować
konsultacje społeczne) […].

4

[…] Może [sprawozdanie z konsultacji – przypis A. Biały, A. Juros] zostało zrobione,
ale nie dotarło do wszystkich.

4

[…] nie wystarczy zamieszczać informacje na stronie UM Lublin, chodzi o to, żeby
mieszkańcy o tym wiedzieli, włączyli się w konsultacje, spotkania itp.

4

[…] brak szczegółowej informacji przesłanej do zapoznania się wcześniej […].

4

[…] Jesteśmy w takim natłoku informacji, że te konsultacje gdzieś nam umykają.
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Za dużo jest różnych, niepotrzebnych informacji. Lepsze byłoby zaproszenie wysłane
listem, ale zdaję sobie sprawę z ogromnych kosztów, gdyby chcieć je wysłać
do wszystkich lubelskich organizacji […].
4

UM Lublin zbyt pasywnie przekazuje informacje organizacjom pozarządowym […].

4

[…] często jest tylko jeden mail, jednorazowa informacja bez stosownego
przypomnienia. Nie wykorzystuje się też samych organizacji infrastrukturalnych do
rozdzielania informacji, tylko jest to przekaz informacji z UM do organizacji, a nie
wykorzystuje się rozwiązania: UM → organizacje infrastrukturalne → organizacje
społeczne […].

5

Ocena wynika m.in. z tego, że konsultacje prowadzone są biernie, ogłaszają na tablicy
albo na stronie i czekają, aż ktoś się im zgłosi […].

5

[…] Może mogłoby powstać jakieś forum, które mogłoby ułatwiać te konsultacje
i komunikację?

5

[…] lepiej byłoby przesłać te tematy do konsultacji [wcześniej – przypis A. Biały,
A. Juros].

6

[…] Starsze osoby, które nie mają dostępu do internetu, albo nie potrafią z niego
korzystać, to nie mają takich informacji [o konsultacjach – przypis A. Biały, A. Juros].

Trudno
powiedzieć

Konsultacji było dużo, ale ja zauważyłam tylko dwie, informacje o konsultacjach
nie docierają do nas.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.10. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że ich
merytoryczna jakość jest słaba, niczego nie wnoszą, są ogólnikowe, brakuje uzgodnień,
współdecydowania, albo zamieniają się w otwarte spotkanie
na wszystkie możliwe tematy (n=8)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.10. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że ich
merytoryczna jakość jest słaba, niczego nie wnoszą, są ogólnikowe, brakuje uzgodnień,
współdecydowania, albo zamieniają się w otwarte spotkanie
na wszystkie możliwe tematy – uzasadnienie oceny (n=8)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

2

Ja brałem udział jako osoba prywatna w konsultacjach architektonicznych, to było słabe
[…].

4

Niewystarczająca forma konsultacji – jest zapytanie o opinię, zgłaszamy swoje
propozycje, ale nie wiele z tego wynika, brakuje pogłębionych konsultacji, są płytkie,
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[…].
4

[…] merytoryczna strona konsultacji – przeprowadza się je powierzchownie, są źle
prowadzone, nie przedstawia się o co chodzi.

4

Ocena dokonana na podstawie konsultacji dot. lokali w mieście – nie ma zadowolenia
w tym zakresie, ich stan jest fatalny, trzeba byłoby wyłożyć bardzo dużo środków, żeby
je wyremontować […].

5

Wydaje mi się, że czasem te spotkania są czysto formalne lub tracą one jakiś kształt
i zamieniają się w otwarte spotkanie na wszystkie możliwe tematy, problemy często
zupełnie nie związane z tematem.

5

[…] zdarzają się dziwne rzeczy, widać to przy okazji ścieżek rowerowych, które nie były
konsultowane szczegółowo, tylko gdzie mniej więcej mają być umiejscowione stacje.
Szczegóły nie były uzgadnianie, mimo iż były przedstawiane propozycje z naszej strony.

5

[…] nie do końca jest to realny dialog.

Trudno
powiedzieć

[…] Były spotkania i tyle – przyjść, powiedzieć, wyjść – odbyły się i tyle.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.11. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że współpraca
w wielu aspektach sprowadza się jedynie do omawiania/analizy dokumentów strategicznych –
brakuje konkretnych efektów, rezultatów, działań (n=11)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.11. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że współpraca
w wielu aspektach sprowadza się jedynie do omawiania/analizy dokumentów strategicznych –
brakuje konkretnych efektów, rezultatów, działań – uzasadnienie oceny (n=11)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

2

[…] efekty [konsultacji – przypis A. Biały, A. Juros] są mizerne, […] nic nie wynika
z tych konsultacji, sztuka dla sztuki.

4

Konsultacje są, ale niczego nie wnoszą, szkoda mi czasu na branie w nich udziału […].

4

Strategia […] jest praktycznie do odrzucenia, […]. Dużo haseł jest słusznych, ale trudno
będzie ją zrealizować. Jest strategia, ale co z tego? Nie jest dobra od strony
merytorycznej, to jest bicie piany […].

4

[…] wpływ na dalsze prace nie był aż tak duży jak liczyliśmy. […] tylko część
zgłaszanych uwag została uwzględniona.
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4

[…] nie da się za bardzo odczuć efektów tych konsultacji, wolno to działa.

4

[…] pozostaje pytanie na ile te spotkania robocze przekładają się dalej? Jest w związku
z tym wątpliwość, po co je w ogóle organizować? […]

4

[…] Miasto nie dostarcza efektywnych mechanizmów, które umożliwiłoby większą
aktywność obywatelską. Ja bym oczekiwał z ich strony, żeby coś z tym zrobiono,
wybrano instytucje, które nadzorowałyby to. Miasto nie stworzyło trwałych
mechanizmów do tego by dobrze ogarnąć i wesprzeć działalność organizacji
i ich propozycje. Miasto nie […] wykorzystuje potencjału organizacji z Lublina. Często
zastanawiam się, czy to są realne konsultacje, realna potrzeba, czy też pozorowane? […].

5

[…] Nie wiem tylko jak to się przełożyło na dalsze działania?

5

Nie jest najgorzej, ale chciałabym, żeby były bardziej rzeczowe, konkretne, jest za dużo
rozmowy, natomiast mało z nich wynika niż by się chciało.

5

Można to było zrobić pełniej, tymczasem współpraca w wielu aspektach sprowadza się
jedynie do konsultacji, brakuje mi mobilizowania do osiągania konkretnych efektów
zapisanych w strategii, działań zmierzających do przełożenia tego, co jest w strategii
na rzeczywistość. Nie stworzono realnych mechanizmów, które powodowałyby, żeby ta
strategia była wiążąca dla wszystkich stron.

5

[…] nie zawsze można osiągnąć konsensus, często nie ma na to też czasu.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.12. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że są
organizowane w nieodpowiednich porach; czas przeznaczony na zgłaszanie uwag i propozycji
jest krótki; powinien być harmonogram konsultacji (n=9)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.12. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że są
organizowane w nieodpowiednich porach; czas przeznaczony na zgłaszanie uwag i propozycji
jest krótki; powinien być harmonogram konsultacji – uzasadnienie oceny (n=9)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

4

[…] czas [konsultacji – przypis A. Biały, A. Juros] bywa ograniczony, bo np. sala jest
wynajmowana tylko na godzinę, raz tak już miałem […].

4

[…] część „konsultacji społecznych” prowadzona jest niezgodnie z przepisami
(dot. to np. czasu, w którym są one organizowane – np. o 15 a powinny być o 17,
po godzinach pracy) […].

4

[…] Ważne żeby wysyłać zaproszenia do tych organizacji, które już współpracują
z Miastem. [Informacje o konsultacjach – przypis A. Biały, A. Juros] docierają do nas za
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późno, żeby móc się do nich ustosunkować, tym bardziej, że mamy szereg innych
obowiązków w swojej organizacji.
4

Konsultacje trwają zdecydowanie za krótko, jest za mało czasu na stworzenie
sensownych rekomendacji (warto byłoby to zmienić).

4

[…] Informacje o konsultacjach pojawiają się w ostatniej chwili, kiedy dokument jest już
wypracowany, kiedy jest już za późno i trzeba szybko zrealizować te konsultacje.

4

Nie wszystkim odpowiada czas w jakim się odbywają. Za krótko trwają, powinny być
co najmniej 3 spotkania robocze […].

4

[…] urzędnicy robią konsultacje tylko w godzinach ich pracy, wtedy kiedy i my
pracujemy i nie mamy możliwości uczestnictwa w tych spotkaniach, bo też mamy swoją
pracę.

4

[…] przydałby się jakiś harmonogram konsultacji […].

6

[…] Minusem jest jednak to, że te konsultacje są organizowane w takich godzinach,
że nie damy rady w nich uczestniczyć. My funkcjonujemy po godzinach pracy.
Przydałoby się podawać co najmniej 2 terminy konsultacji: w godzinach pracy
i po godzinach pracy (godziny popołudniowe).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.13. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które wskazują
na inne uzasadnienia oceny ich jakości (n=5)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.13. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które wskazują
na inne uzasadnienia oceny ich jakości – argumentacja badanych (n=5)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

2

[…] Zdarzały się przypadki kuriozalne, kiedy przedstawiono 2 bardzo podobne projekty
[…], które różniły się między sobą tylko mało istotnymi szczegółami.

4

[…] Należałoby to odcentralizować […].

4

[…] rażąca niesprawiedliwość – UM Lublin zatrudnił […] eksperta za 50 tys. zł, podczas
gdy roczny budżet placówki opiekuńczo-wychowawczej wynosi 54 tys. zł.

7

[…] Nie zgłaszamy propozycji do rocznego programu współpracy UM z organizacjami
pozarządowymi, bo UM wie czym się zajmujemy, jaką prowadzimy działalność i to jest
realizowane co roku. Nie ma potrzeby za każdym razem, co roku przypominać
UM Lublin, że będziemy realizowali wydarzenia, które organizujemy od lat […].

Trudno

Nie było mnie przez ostatnie 2 lata.
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powiedzieć
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.14. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które nie miały czasu, żeby się
w nie zaangażować, ich zdaniem tylko niewielka ilość tematycznych konsultacji jest
związanych z przedmiotem działalności organizacji (n=16)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.14. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które nie miały czasu, żeby się
w nie zaangażować, ich zdaniem tylko niewielka ilość tematycznych konsultacji jest
związanych z przedmiotem działalności organizacji – uzasadnienie oceny (n=16)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

3

[…] działamy na polu pomocy społecznej i w tej dziedzinie nie dano nam możliwości
zabrania głosu, nie było zaproszenia ze strony UM Lublin.

4

[…] nie ma czasu na uczestnictwo w konsultacjach, czy przejrzenie dokumentacji.

4

[…] status finansowy większości organizacji działających w Lublinie nie pozwala
na zaangażowanie się w konsultacje. W Lublinie jest wiele takich organizacji, które mają
etatowych pracowników, duża część organizacji prowadzi działalność po godzinach
pracy, a co z planami rodzinnymi? Jest szereg innych, ważniejszych spraw
do wykonania, tym bardziej, że tego czasu nie ma.

4

[…] [brak udziału organizacji w konsultacji to – przypis A. Biały, A. Juros] nie jest tylko
wina Miasta, ale też bierności organizacji.

4

Ocena wynika z mojej bierności, nie wykazałam takiego zainteresowania,
ale to z powodu innych obowiązków. […] Czasem jest to kwestia dojrzałości
organizacji. Dojrzała, profesjonalna organizacja ma procedury, obieg dokumentów […].

4

[…] Nie zawsze mamy możliwość uczestnictwa w tych konsultacjach – członkowie
stowarzyszenia pracują w tym czasie.

4

Informacje o konsultacjach pojawiają się, ale ja aktywnie nie uczestniczyłem w tych
konsultacjach, wiem o nich z przepływu informacji od innych organizacji.

4

Mało było tematycznych konsultacji związanych z przedmiotem działalności naszej
organizacji.

4

[…] Mało organizacji uczestniczy w konsultacjach, bo nie przywykły do tego, powinny
się bardziej angażować w te konsultacje.

5

[…] nie wiem czy organizacje odpowiadają [na zaproszenia do udziału w konsultacjach
– przypis A. Biały, A. Juros], często moim zdaniem są bierne, więc pewnie coś można
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by tu poprawić, ale nie wiem za bardzo co.
5

[…] ważne żeby było więcej możliwości spotkań, uczestnictwa w konsultacjach,
człowiek chce w nich uczestniczyć, ale często nie może ze względu na sytuacje losowe
(wyjazd na szkolenie, konferencję itp.).

6

[…] kwestia zaangażowania naszej organizacji – nie miałam na to czasu, dlatego
ocena 6.

Trudno
powiedzieć

Nie interesowaliśmy się tym.

Trudno
powiedzieć

Wiem że były konsultacje (wiem o części z nich), ale nie mieliśmy czasu, żeby w nich
uczestniczyć.

Trudno
powiedzieć

[…] Cenimy sobie działania na obrzeżach systemu, np. tworzenie struktur, które
nie podlegają regulacjom, […] dlatego też nie jesteśmy aż tak bardzo zainteresowani
konsultacjami – nie chcemy wszystkiego regulować prawnie.

Trudno
powiedzieć

Nie jestem za bardzo w temacie, słyszałam, że było ileś tam konsultacji społecznych,
ale nie miałam czasu, żeby w nich uczestniczyć.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.15. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które podkreślały, że jeszcze jest
dużo do zrobienia w zakresie ulepszenia współpracy międzysektorowej w Lublinie (n=2)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.15. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które podkreślały, że jeszcze jest
dużo do zrobienia w zakresie ulepszenia współpracy międzysektorowej w Lublinie –
uzasadnienie oceny (n=2)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

5

[…] 5 to wg mnie dobra ocena, chciałoby się więcej, lepszej współpracy.

4

Dużo jeszcze przed nami. Lublin stara się wychodzić naprzeciw mieszkańcom, […].
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres Z5.16. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, którym trudno było dokonać
oceny ich jakości (n=27)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.16. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, którym trudno było dokonać
oceny ich jakości – uzasadnienie oceny (n=27)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

4

Trudno powiedzieć.

5

Brak uzasadnienia.

Trudno
powiedzieć

Nie mam zdania na ten temat.

Trudno
powiedzieć

Nie mam wiedzy na ten temat.

Trudno
powiedzieć

Nie posiadam takich informacji.

Trudno
powiedzieć

Nie uczestniczyłyśmy w tym czasie w konsultacjach społecznych, dlatego nie potrafimy
ich ocenić.

Trudno
powiedzieć

Nie oceniam, bo nie bierzemy w nich udziału […].

Trudno
powiedzieć

Nie braliśmy w nich udziału.

Trudno
powiedzieć

Nie braliśmy w nich udziału.

Trudno
powiedzieć

Nie braliśmy udziału w tych konsultacjach.

Trudno
powiedzieć

[…] nie braliśmy w nich udziału, więc ciężko coś o tym powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Nie braliśmy udziału w konsultacjach, dlatego trudno jest mi je ocenić […].

Trudno
powiedzieć

Nie braliśmy udziału, więc ciężko jest to ocenić.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.
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Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.17. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które doceniały to, że są one
organizowane, ale miały zastrzeżenia do tego w jaki sposób są przeprowadzane (n=4)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Tabela Z5.17. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które doceniały to, że są one
organizowane, ale miały zastrzeżenia do tego w jaki sposób są przeprowadzane –
uzasadnienie oceny (n=4)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

3

Wiem, że są liczne konsultacje z organizacjami seniorów […].

4

Konsultacje są organizowane dosyć często, ale […].

6

Była spora ilość tych konsultacji skierowanych do właściwych ludzi, organizacji
zajmujących się konkretnymi działaniami.

6

Tych konsultacji jest sporo, […] dużo problemów jest konsultowanych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.18. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają,
że dialog z UM Lublin jest dobry – jest chęć obustronnego zrozumienia,
UM Lublin jest otwarty, słucha uwag organizacji, ALE… (n=28)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.18. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że dialog
z UM Lublin jest dobry – jest chęć obustronnego zrozumienia,
UM Lublin jest otwarty, słucha uwag organizacji, ALE… – uzasadnienie oceny (n=28)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

2

Były konsultacje, można się było ustosunkować do dokumentu, zrobiliśmy to, ale […].

2

To że są te konsultacje to OK, ale […].

2

Chęci są, ale […].

4

Miasto stara się wyjść naprzeciw organizacjom społecznym i część zadań scedowuje
na organizacje […].

4

Konsultacje są realną formą kontaktowania się z organizacjami społecznymi, […]
Widzimy te działania w zakresie podejmowania konsultacji z organizacjami […].

4

Dobrze, że są konsultacje społeczne […], ale […].

4

Ważne, że konsultacje się odbyły, ale […].

4

Jest możliwość wypowiedzenia się i to już jest dobre, ale […].

4

Konsultacje są, […].
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4

Przy pracy nad strategią rozwoju kultury było lepiej, ale […].

4

Takie konsultacje są, UM Lublin daje możliwość wypowiedzenia się […].

5

Konsultacje się odbywają i nie są fikcyjne […].

5

Pozytywnie oceniam to, że odbyły się te konsultacje, […].

5

Sama organizacja ze strony Miasta jest dobra, ale […].

5

Bardzo ważne, że one były […].

5

Konsultacje się odbywają, powstają raporty z konsultacji, tyle że […].

5

[Jeśli chodzi o konsultacje to – przypis A. Biały, A. Juros] jest nieźle, […].

5

Myślę, że jest to widoczne, że miasto daje możliwość [wypowiedzenia się – przypis
A. Biały, A. Juros], że właściwie każdy ma prawo głosu, może zgłosić swoje propozycje
[…].

6

Są dobrej jakości, lepiej bym to oceniła biorąc w nich udział.

6

Były spotkania przy konsultowaniu strategii czy programów,
w poszczególnych dzielnicach Lublina, organizacja Kongresu.

6

Ocena jest dobra […].

6

Kontakt nie jest utrudniony, kiedy mieliśmy jakąś sprawę, to nie było z tym problemu.
Kiedy czegoś potrzebowaliśmy to się do nich zgłaszaliśmy, kiedy oni czegoś
potrzebowali, to my udzielaliśmy informacji i wsparcia. Spotkania odbywały się
w życzliwej atmosferze. […] Między naszą organizacją a UM Lublin był faktyczny
dialog empatyczny.

6

Konsultacje weszły już do „krwiobiegu” UM, mimo początkowych oporów. […] coraz
bardziej staje się to normą, czymś naturalnym i myślę, że jesteśmy tu liderem.

6

Przebiegają bezproblemowo, […].

6

[…] dobrze to działa, tyle, że my nie uczestniczymy w nich, widać, że są konsultacje,
[…].

7

UM jest otwarty na organizacje, na prośby, sugestie i włącza się aktywnie w to, co my
chcemy realizować.

7

Urzędnicy są otwarci na nasze sugestie, dialog […].

7

[…] Widać, że UM jest zainteresowany tym, żeby praktycy się wypowiedzieli i brali ich
zdanie pod uwagę.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres Z5.19. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że występuje
wyraźna poprawa w stosunku do poprzednich lat (n=8)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.19. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że występuje
wyraźna poprawa w stosunku do poprzednich lat – uzasadnienie oceny (n=8)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

4

[…] widzę bardzo silną poprawę w zakresie decyzyjności, to jest związane z jedną
osobą, która ma siłę przebicia.

4

To, że są te konsultacje to krok do przodu, […].

4

[…] Widać pozytywne zmiany na lepsze […].

5

[…] Partycypacja posunęła się do przodu (za poprzedników – Pruszkowskiego,
czy Wasilewskiego tak nie było). Nie mniej jednak zdarzają się dziwne rzeczy […].

6

Mam wrażenie, że UM Lublin jest coraz bardziej otwarty na współpracę z organizacjami
społecznymi, korzysta z różnych form konsultacji (internet, rozmowy) […].

6

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców to myślę, że na 6, bo większość zmian
jest pozytywnych, np. jeżeli mowa o strefie ekonomicznej (i to jest efekt konsultacji)
i budowie nowych obiektów (infrastruktura).

7

Oceniam na 7 tylko dlatego, że kiedyś takich konsultacji nie było, konsultacje
są z udziałem różnych polityków, urzędników. Oni nam mówią o kierunkach
działalności, w jakim kierunku Lublin się rozwija i powinien rozwijać.

Trudno
powiedzieć

Obserwując z zewnątrz zauważamy, że UM Lublin coraz lepiej sobie z tym radzi, […]
jest duży potencjał ludzi, którzy mogą wiele zrobić, zdziałać.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres Z5.20. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które podkreślają, że postulaty,
które zgłaszają są uwzględniane (n=12)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.20. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które podkreślają, że postulaty,
które zgłaszają są uwzględniane – uzasadnienie oceny (n=12)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

2

[…] postulaty stawiane przez naszą organizację są uwzględniane, ale […].

3

[…] głos tych organizacji w kwestiach seniorów był brany pod uwagę […].

4

[…] próbowaliśmy przegłosować swoje rzeczy i one przeszły, przynajmniej to nas
zadowala […].

5

Widać, że sytuacja się poprawia, że głos organizacji pozarządowych jest uwzględniany
[…].

5

Urząd przychylnym okiem patrzy na moje propozycje, które zgłaszam w trakcie
konsultacji, […].

5

[…] wiele naszych wniosków i uwag jest wcielanych w życie, branych pod uwagę
(czasami są jednak sytuacje, gdy my się uprzemy przy swoim, a oni przy swoim).

6

[…] Nawet jeśli nasze propozycje były im nie po drodze, to nie zbywali nas, tylko
wysłuchiwali nas […].

6

Urząd Miasta słucha uwag organizacji społecznych i te uwagi są brane pod uwagę.
Widać, że [konsultacje społeczne – przypis A. Biały, A. Juros] są organizowane po coś,
a nie to po to, żeby pogadać.

6

Nas interesuje turystyka i w sprawach dotyczących tego obszaru jesteśmy zapraszani
do współpracy z UM Lublin, bierze się nas pod uwagę, pyta się nas o radę, prosi
o wyrażenie opinii, nasze propozycje są uwzględniane w 99%.

7

Zawsze jesteśmy wysłuchiwani, znajduje się dla nas czas, żeby się spotkać i omówić
pewne kwestie, jeśli nie, to umawiamy się telefonicznie, nie mamy zastrzeżeń
do współpracy. […] UM przesyła nam informacje mailowo o konkursach, szkoleniach
i wydarzeniach, które on planuje.

7

Postulaty zgłaszane przez naszą organizację zostały uwzględnione.

7

[…] część wniosków jest uwzględniania […].
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres Z5.21. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które podkreślają, że UM Lublin
informuje o ich przebiegu (n=10)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.21. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które podkreślają, że UM Lublin
informuje o ich przebiegu – uzasadnienie oceny (n=10)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

4

Dobrze, że […] [jest – przypis A. Biały, A. Juros] przepływ informacji, ale […].

4

[…] Miasto stara się kontaktować z organizacjami, przy czym […].

5

[…] Miasto wysyła dużo zaproszeń, propozycji […].

5

[…] wykonali inicjatywę, żeby dotrzeć do opinii nt. sportu (do organizacji społecznych
i różnych instytucji zajmujących się sportem) […].

5

[Jest – przypis A. Biały, A. Juros] dosyć szeroka informacja kiedy są konsultacje,
urzędnicy chcą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców – podejmują próbę dotarcia
do jak najszerszego grona odbiorców, […].

5

[…] były informacje o nich przekazane, […].

6

Świadczy o tym już sam fakt, że otrzymujemy informacje, że są konsultacje,
że otrzymujemy informacje jakie organizacje złożyły propozycje, że pewne zmiany
zostały wprowadzone (newsletter), tylko trzeba po to sięgnąć […].

6

Informacja o tych konsultacjach była dostępna, było to monitorowane, na każdym etapie
można było mieć wpływ na podejmowanie decyzji – miałam do tego dostęp […].

6

[…] informacja o konsultacjach dociera do nas […].

7

[…] Jesteśmy często zapraszani do konsultacji […].
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres Z5.22. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które pozytywnie oceniają
przebieg prac nad budżetem obywatelskim (n=4)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.22. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które pozytywnie oceniają
przebieg prac nad budżetem obywatelskim – uzasadnienie oceny (n=4)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

5

Widać działania Referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, otwarcie na
organizacje i zapraszanie do konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego i innych
działań.

5

Widać, że sytuacja się poprawia, że głos organizacji pozarządowych jest uwzględniany
np. przy okazji Budżetu Obywatelskiego.

6

Oceniam to na podstawie budżetu obywatelskiego – to bardzo dobry pomysł, aktywizuje
ludzi, można realizować przedsięwzięcia w najbliższym otoczeniu, mobilizuje
mieszkańców do zainteresowania się lokalnymi sprawami, do mobilizowania się wokół
lokalnych spraw, to aktywizuje społeczeństwo, sama idea jest bardzo fajna. Nawet jeśli
zgłoszone projekty nie przejdą, to i tak w pewnym sensie obrazują potrzeby
mieszkańców, mogą być zrealizowane poza budżetem obywatelskim.

Trudno
powiedzieć

[Miasto coraz lepiej radzi sobie z konsultacjami, widać to na przykładzie – przypis
A. Biały, A. Juros] budżetu obywatelskiego […].
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.23. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że niektóre
kwestie należałoby poddać dyskusji na otwartych spotkaniach, a nie konsultować
drogą mailową (n=2)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Tabela Z5.23. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że niektóre
kwestie należałoby poddać dyskusji na otwartych spotkaniach, a nie konsultować
drogą mailową – uzasadnienie oceny (n=2)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

5

[…] ważne, żeby było więcej możliwości spotkań, uczestnictwa w konsultacjach, […].

6

[…] [konsultacje – przypis A. Biały, A. Juros] nie są idealne, duża część odbywa się
drogą mailową, [niektóre kwestie – przypis A. Biały, A. Juros] wymagałyby większej
dyskusji [na otwartych spotkaniach – przypis A. Biały, A. Juros].
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z5.24. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że ważna jest
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z5.24. Konsultacje społeczne w ocenie organizacji, które uważają, że ważna jest
obecność osoby decyzyjnej, dzięki której możliwy jest dialog – uzasadnienie oceny (n=4)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

5

Zaproszone były bardzo kompetentne osoby, które udzieliły odpowiedzi i miałam
poczucie dobrze spędzonego czasu.

5

[…] [na konsultacjach – przypis A. Biały, A. Juros] były obecne ważne osoby –
prezydent, wiceprezydent […].

6

[…] Pełnomocnik […] jest w tym samym budynku, w którym jest też nasza organizacja,
więc siłą rzeczy te konsultacje występują.

7

Mamy dobry kontakt z szefem Wydziału Sportu, który jest człowiekiem koszykówki,
on rozumie o co chodzi w sprawie, umie to dobrze zorganizować.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Z6. Uzasadnienie oceny działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Lublin w kadencji 2012-2014 – opinie respondentów
Wykres Z6.1. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji
2012-2014 w ocenie organizacji pozytywnie wyrażających się o Radzie (n=15)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z6.1. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji
2012-2014 w ocenie organizacji pozytywnie wyrażających się o Radzie –
uzasadnienie oceny (n=15)
Ocena

Uzasadnienie

4

Dobrze że ta Rada jest […].

4

[…] dobrze, że takie ciało powstało.

4

Cieszę się, że ta RDPP jest […].

4

[…] Dobrze, że [ta Rada – przypis A. Biały, A. Juros] jest, ważne żeby byli tam
właściwi ludzie […].

5

Tamta Rada działała prawie dobrze. Nie da się wszystkiego zrobić w tak krótkim czasie
funkcjonowania Rady, to jest organ społeczny, nie mogą przekraczać prawa. Bardzo
dobrze oceniam pracę Piotra Chorosia i jego sposób prowadzenia spotkań.

5

[…] ważne, że taka instytucja do dialogu między UM Lublin i organizacjami istnieje.

5

Początki zawsze są trudne, bo to była I-sza kadencja, więc ta Rada przecierała pierwsze
ścieżki. Z tego co wiem, to uczestniczyli w konsultacjach i stworzyli podstawy dla tej
nowej Rady. Nowej Radzie na pewno będzie łatwiej.

5

Rada ma dobry system wyboru członków. Są to ludzie zaangażowani w działalność
pozarządową, doświadczeni […].

5

Generalnie dobrze oceniam działalność RDPP […].

5

Dzieje się wiele pozytywnych rzeczy: budżet obywatelski, tworzą się kolejne inicjatywy.

6

Dlaczego 6?
Po pierwsze, dlatego że powstała ta Rada.
Po drugie, że problemy, które podejmuje Rada są ważne dla rozwoju sektora
obywatelskiego. Nie jest to tylko opiniowanie dokumentów.
Po trzecie – Pan Piotr Choroś dobrze się spisał, bardzo dobrze prowadził spotkania,
umiał słuchać ludzi […].

6

Dużo się działo, również z naszym udziałem. Nasz Prezydent życzył sobie, aby Rada
wypowiadała się w wielu kwestiach i to robi, Prezydent jej słucha. Czemu 6, a nie 7?
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Zawsze może być lepiej […].
6

Oceniam na 6, bo są dobrzy w kontakcie, służą radą […].

6

Jak każda inna Rada, RDDP Lublin starała się brać udział w kwestiach istotnych
dla organizacji w Lublinie, udało im się wywalczyć pewne rozwiązania. Jakie
zaproponowałbym zmiany? Na obecną chwilę nie widzę potrzeby wprowadzania
jakichkolwiek zmian, bardzo dobrze, że jest taka Rada, bo to jest innowacja.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z6.2. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w I-szej
kadencji w ocenie organizacji, które nie miały informacji na temat RDPPL
lub ich zdaniem była niewidoczna w latach 2012-2014 (n=106)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z6.2. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w I-szej
kadencji w ocenie organizacji, które nie miały informacji na temat RDPPL lub ich zdaniem
była niewidoczna w latach 2012-2014 – uzasadnienie oceny (n=106)
Ocena

Uzasadnienie

2

Nie było widać wyników prac tej Rady, uczestniczyliśmy w wyborach do tej Rady,
nie udało nam się wejść, ale szukaliśmy informacji na ten temat i ich nie było […].

2

Była Rada, jej członkowie twierdzą, że UM Lublin pomijał głos tej Rady
przy podejmowaniu decyzji, ale ja osobiście to nie wiem nic o ich konkretnych
działaniach, bo nie przesyłali tych informacji.

3

Brakowało informacji o tym, czym się Rada zajmuje. Nie było możliwości spotkań
z członkami Rady poza oficjalnymi posiedzeniami Rady […].

3

Aktywność Rady „na zewnątrz” nie była specjalnie okazała. Powinna być bardziej
powiązana z organizacjami.

3

Ocena wynika z nieprzekładania się niektórych sugestii [Rady – przypis A. Biały,
A. Juros] na konkretne działania.

3

Co tam się działo? Gdybym coś słyszała, że coś zrobili, coś uradzili, to może dałabym
wyższą ocenę.

3

Nie odczułem działalności tej Rady, nie była ona widoczna, brakowało informacji
na temat tego czy i co udało się uzyskać tej Radzie.
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3

RDPP Lublin działa przy prezydencie – poza tym, że przedstawiciel naszej organizacji
zasiada w tej radzie, że są stenogramy ze spotkań, to ludzie nie mają generalnie pojęcia
o niej – 90% nie wie czym ona się zajmuje. Dlaczego ocena 3? Brakuje przepływu
informacji o tej Radzie, co robi, czym się zajmuje itp. Poza protokołami ze spotkań
lubelskie organizacje nie wiedzą czym ona się zajmuje, jakie są jej kompetencje.

3

Brakuje rzetelnej komunikacji i wsparcia, które byłoby wymierne, odczuwalne dla naszej
organizacji […].

3

Rada powinna poprawić swoją rozpoznawalność, bo nie mam pojęcia kto jest w tej
Radzie, jaki jest do niej kontakt […].

3

Dlaczego 3? Bo w ogóle nie było ich widać, czy słychać, biorąc pod uwagę jak
w Lublinie rozwinięty jest trzeci sektor, to powinno być to o wiele bardziej nagłośnione
i widoczne, nie tylko samemu opiniować, ale też konsultować, czy zapraszać
do konsultacji inne organizacje.

3

Nie posiadam informacji, które świadczyłyby o realnym pożytku płynącym
z działalności RDPP, więc powiedziałbym, że raczej źle oceniam jej działalność. Osoba,
która poszła od nas do tej Rady została potem urzędnikiem i to spowodowało,
że straciliśmy kontakt z tą Radą.

4

Trudno powiedzieć – nie współpracujemy z tą Radą, nie śledzimy jej działań, niewiele
o niej wiemy. Nasze działania są nie po drodze RDPP, działamy w zupełnie innych
światach.

4

RDPP Lublin ma wpływ, ale nie wiem jaki. Nie spotkałam się z przełożeniem
na polepszenie sytuacji mojej organizacji. Co poprawić? Trudno powiedzieć. Wiem,
że jest taka Rada, ale co robi, tego nie wiem.

4

[…] brak informacji dla ludzi z różnych organizacji, a nie zasiadających w Radzie o tym,
że zaprasza się ich do posłuchania obrad (może i są informacje na stronie internetowej
o posiedzeniach, ale ludzie nie czują się tam zaproszeni, bo te informacje do nich
nie docierają, ani nie przedstawia się powodu, dla którego mieliby tam przyjść).

4

Mam małą wiedzę na temat tego, co oni zrobili, przeglądałem ich sprawozdania –
w mojej ocenie to oni zbyt rzadko zajmują się kwestiami istotnymi dla lubelskich
organizacji, te sprawozdania są zbyt ogólnikowe.

4

Ocena wynika z braku wiedzy na ten temat.

4

Dobrze że ta Rada jest, ale nie do końca widzę jej skuteczność, jakichś konkretnych
działań. Był np. konflikt między UM Lublin i organizacją, to zadanie dla Rady, a ona
nie zajęła się tym. Organizacje w Lublinie nie do końca wiedzą czym ona się zajmuje.
Większy wpływ na rozwój trzeciego sektora w Lublinie ma jedna osoba w Referacie
ds. współpracy z organizacjami – Piotr Choroś, niż Rada jako taka.

4

Wiem że taka RDPP Lublin jest, że w tym roku została wybrana nowa Rada, wiem
że działa, ale jakie ma kompetencje, tego nie wiem.

4

[…] Nie słyszałem o jakimś konkretnym sukcesie tej Rady, żeby coś przepchnęli,
zablokowali itp. brak jest informacji o tym, brak kontaktu z Radą.

4

Wiem, że jest ta Rada i działa, ale nie docierają do mnie żadne informacje na temat tego,
co robi. Potrzebna byłaby lepsza komunikacja i informowanie o działaniach tej Rady,
ale dobrze, że takie ciało powstało.

4

Cieszę się, że ta RDPP jest, ale nie wiem co konkretnego robi, nie zauważyłem
jej aktywności. Może to moja wina, że się tym nie interesowałem […].

4

Nie miałem potrzeby korzystać z tej Rady, z jej działań, dlatego trudno mi ją ocenić,
ale też sama Rada nic nie zrobiła na rzecz mojej organizacji – wiem, że jest,
ale nie informuje o swoich działaniach.

4

Nie posiadam wiedzy na temat działalności Rady, ale ze względu na to, że nie istnieje
współpraca między naszą organizacją a Miastem, tak więc nie szukam tego rodzaju
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informacji.

4

Jest za cicho o tej Radzie. Wiemy, że istnieje, ale jest za cicho, przeciętna organizacja
niewiele wie o niej, o jej działalności, może coś tam konsultują. Nie widać tej Rady.
Ona musi się pokazać, nagłośnić swoją pracę, rezultaty swojej pracy, bo tak, to mało kto
wie, po co ona powstała? Kto zna tych ludzi, którzy w niej zasiadają? Konsultacje
prowadzą praktycznie za zamkniętymi drzwiami, Rada coś radzi, ale co? Może dzieje się
tak m.in. dlatego, że była to jej pierwsza kadencja, może 2 lata działalności tej Rady
to za krótki czas na jej ocenę?

4

Brakuje formy informowania o działalności Rady innej niż internetowa, pokolenie osób
starszych zwykle nie korzysta z komputera i internetu, to jest ponad 60 tys. mieszkańców
w Lublinie – tyle mniej więcej osób starszych nie zna działalności Rady.

4

Wiem co planowali, ale nie wiem na ile to udało się zrealizować.

4

Ciężko powiedzieć jakie są efekty pracy tej Rady, jest to ciało doradcze, a więc nie ma
ostatecznego wpływu na to, co się stanie.

5

[…] mam za mało informacji o konkretnych działaniach tej Rady. Za mało się ona
wypowiada do samych organizacji. Nawet jeśli są one przesyłane do nas w postaci
protokołów – to w tym gąszczu informacji trudno doszukać się konkretów, które
mogłyby być przydatne dla naszej organizacji. RDPP nie ma swojej strony, nie ma
swojego kanału informacyjnego.

5

Ciężko powiedzieć, czy były rzeczywiste efekty tych rozmów […].

5

Rada […] niewystarczająco przebiła się do świadomości organizacji pozarządowych.
Pewnie jest tu słaba komunikacja, brak zwrotnych informacji o tym, co i kiedy zostało
zrobione, żeby ludzie z organizacji wiedzieli, co się dzieje, co Rada robi.

5

[…] trzeba czasu na rozpropagowanie działalności tej Rady. Oczekiwałbym też większej
ilości informacji o efektach, czy o ważnych kwestiach (nawet w formie pisemnej).

5

[…] Co można byłoby zrobić? Poprawić komunikację wewnętrzną w Radzie, pomiędzy
członkami i na zewnątrz; przydałby się również portal RDPP, tylko ktoś go musi
moderować, żeby ta strona żyła.

6

[…] Co Rada może zrobić? Częściej organizować spotkania Rady z organizacjami.
My np. nie wiedzieliśmy, że spotkania są otwarte […].

6

Nie miałem pełnej wiedzy o tej Radzie […]. Co należałoby zmienić? Za mało wiem o tej
Radzie. Wiem, że jest i że komunikuje, ale nie znam szczegółów.

Trudno
powiedzieć

Mogliby się zająć realnymi problemami trzeciego sektora, a nie tylko konsultować
i dyskutować; wiele z tych konsultacji sprowadza się tylko do dyskusji – szkoda na to
naszego czasu. W tych dokumentach jest dużo pobożnych życzeń, żadnych konkretnych
realiów […].

Trudno
powiedzieć

Nie korzystamy z jej pomocy, w związku z czym nie mam o niej wiedzy. Przydałaby się
nam większa wiedza na temat działań tej Rady, wtedy może byśmy jakoś skorzystali
z jej pomocy.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć, bo nie mam wiedzy na ten temat, ale warto byłoby, żeby podczas
wyborów członków RDPP byli obecni sami kandydaci, a nie żeby ich wystąpienia były
czytane np. przez kogoś innego (ciężko poznać kogoś, czy dowiedzieć się czegoś nt. tej
osoby skoro jej nie ma).

Trudno
powiedzieć

Mam mało wiedzy o tym, co zrobiła ta Rada […]. Gdyby działała b. dobrze, to łatwo
można byłoby się dowiedzieć co zrobiła […].

Trudno
powiedzieć

Za mało jestem zorientowana odnośnie tej Rady – co ona robi, nie miałam też czasu żeby
się zapoznać z tą Radą. Co można byłoby zrobić? Można np. wydać informacje o Radzie
w formie broszury, w której można syntetycznie przedstawić efekty jej pracy.

Trudno

Nie uczestniczyliśmy w obradach tej Rady, były zaproszenia, ale nie skorzystaliśmy.
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powiedzieć

Nie wiem co tam się działo, co powinno się w niej zmienić.

Trudno
powiedzieć

[…] Rada jest ciałem, z którym organizacje nie do końca współpracują, bo nie wiedzą
czym ona się zajmuje. Nie wiem czym się zajmowała w ubiegłym roku. Nie wiem
co zostało uwzględnione, czy zostało coś zmienione […].

Trudno
powiedzieć

Nie widziałem tej Rady w tej kadencji. Czuję się pasywnym odbiorcą UM Lublin, czyli
jako ktoś, kto ma się zapoznać, zobaczyć i zareagować, składając np. wniosek
konkursowy.

Trudno
powiedzieć

Nie posiadam żadnych informacji na ten temat. Może ze względu na to, że działamy
w obszarze kultury i tu raczej jest kontakt z Wydziałem Kultury.

Trudno
powiedzieć

Rada sobie radzi, a organizacje robią swoje. Trudno mi powiedzieć. Z braku czasu
nie interesuję się tym co oni robią, może to jest błąd po naszej stronie? Ale to działa
w obie strony – oni nie wychodzą z propozycją do nas i my do nich […].

Trudno
powiedzieć

Raz zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z urzędnikami, które było promocją Pana XXX,
a poza tym nie mamy żadnych informacji, ani kontaktu ze strony Miasta i tej Rady […].

Trudno
powiedzieć

Znana mi osoba zasiadała w tej Radzie i czytałem na facebooku wypisane działania,
ale było to b. ogólnie, tzn. tyle i tyle uchwał, strategii itp. Tak na co dzień, to człowiek
nie wie, co oni właściwie robią. Gdyby nie to, że miałem tam kolegę, to prawdopodobnie
w ogóle nie wiedziałbym, że ta Rada istnieje.

Trudno
powiedzieć

Informacje o Radzie nie docierają do mnie jakimś szerokim strumieniem, nie widać tej
Rady, brakuje namacalnych przykładów rozwiązania jakichś problemów. Jesteśmy
organizacją międzynarodową i dla nas ta Rada jest mało istotna.

Trudno
powiedzieć

[…] Nie mam informacji o tej Radzie. Informacje docierały do mnie przez maile
(newsletter) i jakieś szczątkowe dane o niej posiadam, ale nie potrafię ocenić
jej działalności.

Trudno
powiedzieć

Nie dostaliśmy informacji o tej Radzie, że coś takiego jest. Dlaczego ta Rada nie dba
o to, że jest? Powinna informować co zrobiła, chociażby przez maile, ale też same
organizacje powinny się zainteresować tymi informacjami, zainteresowanie powinno być
obustronne. Potrzebna jest dobra polityka informacyjna ze strony Rady.

Trudno
powiedzieć

O Radzie dowiedziałam się przypadkiem z prasy. Nie zgłębiałam się w działalność tej
Rady. Wiem że się wybrali, ale nie wiem, co udało się im zrobić.

Trudno
powiedzieć

Nie mam wiedzy na temat tej Rady – muszą bardziej aktywniej docierać do organizacji,
oni nie wiedzą o nas, my o nich, każdy żyje swoim życiem, potrzebne jest aktywne
docieranie do organizacji i monitorowanie ich działalności.

Trudno
powiedzieć

Nie znam tej Rady, nie mam z nią styczności. Pracuję zawodowo, działalność sportowa
to moje hobby, nie mamy na to czasu, żeby zapoznawać się z tą Radą […].

Trudno
powiedzieć

Nie angażowałam się w te sprawy, wyłączyłam się, nie widzę przełożenia działalności
tej Rady na jakieś konkrety, działania. To zniechęca do angażowania się w konsultacje
[…].

Trudno
powiedzieć

Wiem, że istnieje ta Rada, znam jej skład, ale nie jestem w stanie powiedzieć jaki
pożytek jest z Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

Trudno
powiedzieć

Za mało o nich słychać, powinno się zapraszać organizacje na spotkania Rady, wysyłając
do nich maile.

Trudno
powiedzieć

Nie otrzymaliśmy żadnych informacji na ten temat. Wiemy, że istnieje, ale nie wiemy,
co zostało tam zdziałane.

Trudno
powiedzieć

Nie interesowałam się tym, a żadnych informacji na temat jej działania nie dostawałam.
Może maile trafiały do spamu?

Trudno
powiedzieć

Brak polityki informacyjnej, gdybym dostała maile od Rady, to bym przeczytała.
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Trudno
powiedzieć

Z braku informacji o tej Radzie nie jestem w stanie jej ocenić.

Trudno
powiedzieć

Nic nie wiem o tej Radzie, więc trudno mi ją ocenić.

Trudno
powiedzieć

Nie wiem czym ta Rada się zajmuje, nie mam na ten temat żadnej wiedzy.

Trudno
powiedzieć

Nie śledzimy tego, więc nie mogę zabrać głosu w tej kwestii.

Trudno
powiedzieć

Nie mam informacji o tej Radzie, brak informacji, zainteresowania.

Trudno
powiedzieć

Nie potrafimy jej ocenić, bo nic o niej nie wiemy.

Trudno
powiedzieć

Nie posiadam na tę chwilę wiedzy na ten temat.

Trudno
powiedzieć

Nie znam tej Rady, informacje na jej temat nie docierają do mnie.

Trudno
powiedzieć

Nie posiadam wystarczającej wiedzy na ten temat.

Trudno
powiedzieć

Nie mam informacji na temat tej Rady […].

Trudno
powiedzieć

Nie zetknąłem się z efektami ich działalności.

Trudno
powiedzieć

Nie posiadam takich informacji.

Trudno
powiedzieć

Nie posiadam informacji na temat tej Rady.

Trudno
powiedzieć

Informacje o Radzie nie docierały do nas […].

Trudno
powiedzieć

Nie mam wiadomości na temat tej Rady.

Trudno
powiedzieć

Nie mam wiedzy na ten temat.

Trudno
powiedzieć

Nie mam wiedzy o tej Radzie.

Trudno
powiedzieć

Nie znam tej Rady.

Trudno
powiedzieć

Nie mam z nimi żadnego kontaktu.

Trudno
powiedzieć

Nie mam wiedzy na temat tej Rady.

Trudno
powiedzieć

Nie mam wiedzy na temat tej Rady.

Trudno
powiedzieć

Nie mam informacji na ten temat.

Trudno
powiedzieć

Nie wiem nic o tej Radzie.
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Trudno
powiedzieć

Nie mam wiedzy na ten temat.

Trudno
powiedzieć

Nie miałem okazji z nimi współpracować.

Trudno
powiedzieć

Nie mam wiedzy na ten temat.

Trudno
powiedzieć

Nie mam takich informacji.

Trudno
powiedzieć

Ta Rada jest niewidoczna.

Trudno
powiedzieć

Nie miałem kontaktu z tą Radą.

Trudno
powiedzieć

Nie zwracam uwagi na tę Radę.

Trudno
powiedzieć

Nie znam tej Rady […].

Trudno
powiedzieć

Nic na jej temat nie wiem.

Trudno
powiedzieć

Nie mam takich informacji.

Trudno
powiedzieć

Nie wiedziałam o tej Radzie.

Trudno
powiedzieć

Nie mam o niej informacji.

Trudno
powiedzieć

Nie śledzę tej Rady

Trudno
powiedzieć

Nie wiem.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.

Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.
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Trudno
powiedzieć

Trudno powiedzieć.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z6.3. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w ocenie
organizacji wskazujących na konieczność poprawy komunikacji wewnątrz Rady, a przede
wszystkim na zewnątrz – z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi (n=45)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z6.3. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w ocenie
organizacji wskazujących na konieczność poprawy komunikacji wewnątrz Rady, a przede
wszystkim na zewnątrz – z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi –
uzasadnienie oceny (n=45)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

1

[…] Nie widać efektów (konkretów) działalności tej Rady. Nie było sprawozdania
z działalności tej Rady […].

2

Nie było widać wyników prac tej Rady, uczestniczyliśmy w wyborach do tej Rady,
nie udało nam się wejść, ale szukaliśmy informacji na ten temat i ich nie było […].

2

Była Rada, […] ale ja osobiście to nic nie wiem o ich konkretnych działaniach,
bo nie przesyłali informacji.

3

Brakowało informacji o tym, czym zajmuje się Rada. Nie było możliwości spotkań
z członkami Rady poza oficjalnymi posiedzeniami Rady. Brak danych kontaktowych
na stronie internetowej Urzędu. Należy poprawić sposób komunikacji Rady
z organizacjami.

3

Aktywność Rady „na zewnątrz” nie była specjalnie okazała. Powinna być bardziej
powiązana z organizacjami a nie z UM Lublin.

3

Co tam się działo? Gdybym coś słyszała, że coś zrobili, coś uradzili, to może dałabym
wyższą ocenę.

3

Nie odczułem działalności tej Rady, nie była ona widoczna, brakowało informacji
na temat tego czy i co udało się uzyskać Radzie.

3

Brakuje rzetelnej komunikacji i wsparcia, które byłoby wymierne, odczuwalne
dla organizacji […].

3

Rada powinna poprawić swoją rozpoznawalność, bo nie mam pojęcia kto jest w tej
Radzie, jaki jest do niej kontakt, newslettery docierają do mnie [ale to za mało – przypis

206

Załączniki

A. Biały i A. Juros]. Co do forum internetowego – to moim zdaniem nie jest to najlepsza
forma na przekazywanie informacji np. o Radzie. Powinna być normalna strona www,
kontakt, godziny przyjęć, informacja o Radzie itp.
3

Dlaczego 3? Bo w ogóle nie było ich widać, czy słychać, biorąc pod uwagę jak
w Lublinie rozwinięty jest trzeci sektor, to powinno to być o wiele bardziej nagłośnione
i widoczne […].

3

[…] poza tym, że prezes organizacji zasiada w tej radzie, że są stenogramy ze spotkań,
to ludzie nie mają generalnie pojęcia o tej Radzie – 90% nie wie czym ona się zajmuje;
Warto, żeby […] poza obszernymi i ogólnymi protokołami było coś więcej. Powinno
być też jasno sprecyzowane co Rada może, a czego nie może, bo nie wszystkie
organizacje, a w zasadzie to 90% z nich, nie ma nawet pojęcia jakie są funkcje RDPP,
myślą, że Rada jest od załatwiania wielu spraw związanych z trzecim-sektorem, a tak nie
jest; […] Dlaczego ocena 3? Brakuje przepływu informacji o Radzie, co robi, czym się
zajmuje itp. Poza protokołami ze spotkań organizacje nie wiedzą czym ona się zajmuje,
jakie są jej kompetencje.

4

[…] brak informacji dla ludzi z różnych organizacji, a nie zasiadających w Radzie o tym,
że zaprasza się ich do posłuchania obrad. Może i są informacje na stronie internetowej
o posiedzeniach, ale ludzie nie czują się tam zaproszeni, bo te informacje do nich nie
docierają, ani nie przedstawia się powodu, dla którego mieliby tam przyjść.

4

Mam małą wiedzę na temat tego co oni zrobili, przeglądałem ich sprawozdania – rzadko
zajmują się kwestiami istotnymi dla organizacji pozarządowych w Lublinie,
te sprawozdania są zbyt ogólnikowe.

4

[…] Organizacje pozarządowe w Lublinie nie do końca wiedzą czym ona się zajmuje.

4

[…] Nie słyszałem o jakimś konkretnym sukcesie tej Rady, żeby coś przepchnęli,
zablokowali itp. brak jest informacji o tym, brak kontaktu z Radą.

4

Wiem, że jest ta Rada i działa, ale nie docierają do mnie żadne informacje na temat tego,
co robi. Potrzebna byłaby lepsza komunikacja i informowanie o działaniach tej Rady,
ale dobrze, że takie ciało powstało.

4

[…] Dobrze by było, aby ta Rada brała udział w aktywizacji organizacji pozarządowych,
więcej się z nimi spotykała, może na zasadzie branżowej […].

4

[…] wiem, że taka Rada jest, ale nie informuje o swoich działaniach. Nie wiem też, co ja
mogę mieć z tej Rady. Powinna być większa aktywność z jej strony.

4

Dlaczego ta Rada nie jest aktywna wobec stowarzyszeń? Potrzebna jest odpowiednia
polityka informacyjna, wsparcie […].

4

Jest za cicho o tej Radzie. Wiemy, że istnieje, ale jest za cicho, przeciętna organizacja
niewiele o niej wie, o jej działalności, może coś tam konsultują. Nie widać tej Rady.
Ona musi się pokazać, nagłośnić swoją pracę, rezultaty swojej pracy, bo tak, to mało kto
wie, po co ona powstała? Kto zna tych ludzi, którzy w niej zasiadają? Konsultacje
prowadzą praktycznie za zamkniętymi drzwiami, Rada coś radzi, ale co? […].

4

[…] Rada powinna zająć się społecznym lobbingiem, rzetelnie prowadzić konsultacje.
Tymczasem mam wrażenie, że Rada jest zbyt mechaniczną formą działalności.

4

Brakuje formy informowania o działalności Rady innej niż internetowa, pokolenie osób
starszych zwykle nie korzysta z komputera i internetu, to jest ponad 60 tys. mieszkańców
w Lublinie – tyle mniej więcej osób starszych nie zna działalności Rady.

4

Myślę, że tutaj cały czas trzeba patrzeć na to w kategoriach dojrzewania
do społeczeństwa obywatelskiego. Obecna Rada opiera się na autopromocji członków,
którzy w niej zasiadają, organizacje bardzo zabiegały o to, żeby ich przedstawiciel
znalazł się w tej Radzie, a potem i tak nic nie mieli do powiedzenia.

5

Chciałabym, żeby był większy kontakt Rady z organizacjami na dole, żeby informacje,
konsultacje były przekazywane bardziej przystępnym językiem dla mieszkańców.
Do społeczeństwa trzeba mówić językiem korzyści.
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5

[…] mam za mało informacji o konkretnych działaniach tej Rady. Za mało wypowiada
się do samych organizacji. Nawet jeśli wiadomości o jej działalności są przesyłane
do nas w postaci protokołów – to w tym gąszczu informacji trudno doszukać się
konkretów, które mogłyby być przydatne dla naszej organizacji. RDPP nie ma swojej
strony internetowej, nie ma swojego kanału informacyjnego. To bym zmieniła, żeby oni
wypowiadali się swoim głosem, oni jako RDPP Lublin, jako ciało niezależne,
a nie UM Lublin, a także to, żeby można było się kontaktować z nimi w jakiś sposób.

5

Rada […] niewystarczająco przebiła się do świadomości organizacji pozarządowych.
Pewnie jest tu słaba komunikacja, brakuje zwrotnych informacji o tym, co i kiedy
zostało zrobione, żeby ludzie z organizacji pozarządowych wiedzieli co się dzieje,
co Rada robi.

5

[…] Oczekiwałbym większej ilości informacji o efektach Rady, czy o ważnych
kwestiach dotyczących trzeciego sektora w Lublinie (nawet w formie pisemnej).

5

[…] Co można byłoby zrobić? Poprawić komunikację wewnętrzną w Radzie, pomiędzy
członkami i na zewnątrz; przydałby się również portal RDPP, tylko ktoś go musi
moderować, żeby ta strona żyła.

6

[…] Co Rada może zrobić? Częściej organizować spotkania Rady z organizacjami.
My np. nie wiedzieliśmy, że są otwarte spotkania. Powinny być organizowane branżowe
spotkania z organizacjami np. w Centrum Kultury, czy w dzielnicach.

Trudno
powiedzieć

Przydałaby się nam większa wiedza na temat działań tej Rady, wtedy może jakoś
skorzystalibyśmy z jej pomocy.

Trudno
powiedzieć

Warto byłoby, żeby podczas wyborów członków RDPP byli obecni sami kandydaci,
a nie żeby ich wystąpienia były czytane np. przez kogoś innego (ciężko poznać kogoś,
czy dowiedzieć się czegoś nt. tej osoby skoro jej nie ma).

Trudno
powiedzieć

Za mało słychać o nich, powinno się zapraszać organizacje na spotkania Rady, wysyłając
do nich maile.

Trudno
powiedzieć

Gdyby działała b. dobrze, to łatwo można byłoby się dowiedzieć co zrobiła. […]
Nie mnóżmy portali, ale stwórzmy takie miejsce, w którym moglibyśmy się dowiedzieć,
co ona robi (jakie są jej kompetencje, sylwetki osób itp.). Kandydaci próbowali zaistnieć
na Kongresie, były publikowane ich sylwetki, te informacje powinny być dalej dostępne,
powinien być też jakiś kontakt z tymi osobami, żeby można było zgłaszać im postulaty,
które oni mogliby przedkładać na posiedzeniach Rady. Powinien być też kontakt
do samej Rady.

Trudno
powiedzieć

Co można byłoby zrobić? Można wydać informacje o Radzie w formie broszury,
w której można przedstawić syntetycznie efekty jej działalności.

Trudno
powiedzieć

[…] Rada jest ciałem, z którym organizacje nie do końca współpracują, bo nie wiedzą
czym ona się zajmuje. Nie wiem czym się zajmowała w ubiegłym roku. Nie wiem
co zostało uwzględnione, czy zostało coś zmienione. Te informacje zwykle są ogłaszane
na BIP, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest odpowiedni instrument
do przekazywania informacji dla organizacji […].

Trudno
powiedzieć

Nie widziałem tej Rady w tej kadencji. Czuję się pasywnym odbiorcą UM Lublin, czyli
jako ktoś, kto ma się zapoznać, zobaczyć i zareagować, składając np. wniosek
konkursowy.

Trudno
powiedzieć

Znana mi osoba zasiadała w tej Radzie i czytałem na facebooku wypisane działania,
ale było to b. ogólnie, tzn. tyle i tyle uchwał, strategii itp. Tak na co dzień, to człowiek
nie wie, co oni właściwie robią. Gdyby nie to, że miałem tam kolegę to prawdopodobnie
w ogóle nie wiedziałbym, że ta Rada istnieje.

Trudno
powiedzieć

Informacje o Radzie nie docierają do mnie jakimś szerokim strumieniem, nie widać
tej Rady, brakuje namacalnych przykładów rozwiązywania jakichś problemów […]

Trudno
powiedzieć

Brak polityki informacyjnej, gdybym dostała te maile o działalności tej Rady, to bym je
przeczytała.
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Trudno
powiedzieć

Nie dostaliśmy informacji o tej Radzie, że coś takiego jest. Dlaczego ta Rada nie dba
o to, że jest? Powinna informować co zrobiła, chociażby przez maile, ale też same
organizacje powinny się zainteresować tymi informacjami, zainteresowanie powinno być
obustronne. Rada powinna aktywnie informować o swojej działalności.

Trudno
powiedzieć

Ta Rada jest niewidoczna

Trudno
powiedzieć

O Radzie dowiedziałam się z prasy przypadkiem. Nie zgłębiałam się w jej działalność.
Wiem że się wybrali, ale nie wiem co udało się im zrobić.

Trudno
powiedzieć

Informacje o Radzie nie docierały do nas.

Trudno
powiedzieć

[…] muszą bardziej aktywniej docierać do organizacji, oni nie wiedzą o nas, my o nich,
każdy żyje swoim życiem, potrzebne jest aktywne docieranie do organizacji
i monitorowanie ich działalności.

Trudno
powiedzieć

[…] informacje na jej temat nie docierają do mnie.

Trudno
powiedzieć

[…] Nie mam informacji o tej Radzie. Informacje docierały do mnie przez maile
(newsletter) i jakieś szczątkowe dane o niej posiadam, ale nie potrafię ocenić jej
działalności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z6.4. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji
2012-2014 w ocenie organizacji wskazujących na konieczność publikowania sprawozdania
z jej działalności (n=6)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z6.4. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji
2012-2014 w ocenie organizacji wskazujących na konieczność publikowania sprawozdania
z jej działalności – uzasadnienie oceny (n=6)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

1

[…] Nie widać efektów (konkretów) działalności tej Rady. Nie było sprawozdania
z działalności tej Rady. […]

2

Nie było widać wyników prac tej Rady, uczestniczyliśmy w wyborach do tej Rady,
nie udało nam się wejść, ale szukaliśmy informacji na ten temat i ich nie było […].

3

Brakowało informacji o tym, czym zajmuje się Rada. Nie było możliwości spotkań
z członkami Rady poza oficjalnymi posiedzeniami Rady. Brak danych kontaktowych na
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stronie internetowej Urzędu. Należy poprawić sposób komunikacji Rady z organizacjami
pozarządowymi.
3

Nie odczułem działalności tej Rady, nie była ona widoczna, brakowało informacji
na temat tego, czy i co udało się uzyskać Radzie.

4

Mam małą wiedzę na temat tego co oni zrobili, przeglądałem ich sprawozdania – rzadko
zajmują się istotnymi dla organizacji kwestiami, te sprawozdania są zbyt ogólnikowe.

5

Oczekiwałbym większej ilości informacji o efektach działalności Rady, czy o ważnych
kwestiach dot. trzeciego sektora (nawet w formie pisemnej).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres Z6.5. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji
2012-2014 w ocenie organizacji, które są nią „rozczarowane” lub podkreślają potrzebę
zwiększenia jej kompetencji (n=36)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z6.5. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji
2012-2014 w ocenie organizacji, które są nią „rozczarowane” lub podkreślają potrzebę
zwiększenia jej kompetencji – uzasadnienie oceny (n=36)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

1

Zawalili nawet tak prozaiczną kwestię jak wywóz śmieci z siedzib organizacji, które
nie mają stałej siedziby, a i tak muszą płacić normalną stawkę. Nie widać efektów
(konkretów) działalności tej Rady. Nie było sprawozdania z działalności tej Rady.
Był szum przy wyborze tej Rady, a potem nic się nie działo. Ogólnie uważam, że to ciało
nie spełnia swojej funkcji.

2

Zastanawiam się między [oceną – przypis A. Biały, A, Juros] 1 a 2. Z perspektywy
UM Lublin to może być 6 – im to było potrzebne. Odsunęliśmy się od RDPP, jest to
spowodowane doświadczeniami w tej Radzie, źle oceniam RDPP – jest to fasadowy
twór, ta Rada przydała się w głównej mierze samym urzędnikom, szczególnie tej młodej
frakcji, która chce zmian w Urzędzie, chce zmienić ten urzędniczy beton. Ta Rada jest
potrzebna samym urzędnikom, to im w głównej mierze przynosiła wymierne korzyści
niż organizacjom, także w jakimś sensie spełniła swoją rolę. [Jako członek Rady –
przypis A. Biały i A. Juros] konsultowałem projekty, z którymi już nic nie można było
zrobić. Rada nie podejmowała żadnych własnych inicjatyw.

2

Frekwencja, z tego co wiem, była niska, ja tam czasem wpadałam i nigdy nie było
żadnego radnego. Wiem też od innych osób, że aktywność i przygotowanie członków
Rady było słabe i takie są tego efekty.
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2

Była Rada, jej członkowie twierdzą, że UM Lublin pomijał głos tej Rady przy
podejmowaniu decyzji […].

3

Ocena wynika z nieprzekładania się niektórych sugestii na konkretne działania. My także
składaliśmy swoje uwagi, RDPP powinna mieć większy wpływ na kształtowanie
programów konkursowych.

3

Co tam się działo? Gdybym coś słyszała, że coś zrobili, coś uradzili, to może bym dała
wyższą ocenę. Rady funkcjonujące przy UM Lublin są sterowane odgórnie, są zależne
od Miasta. Tymczasem tylko niezależne rady mają jakikolwiek sens. Wiodącą rolę
powinny odgrywać organizacje lub instytucje zajmujące się konkretną dziedziną –
powinny przedstawiać Miastu niezależne projekty. Tam gdzie jest wiodąca rola
urzędników, to zwykle będą to oni blokowali, w takich radach może dochodzić
do korupcji i stosowania mechanizmów „dealowskich”: „ja poprę Twoją inicjatywę,
ale ty poprzyj moją”. Tam gdzie wchodzi urzędnik, tam też wchodzi polityka. Ja jestem
za radami bez urzędników UM Lublin.

3

Co zmienić w RDPP? Zwiększyć jej kompetencje (zgodnie z zasadą: to, co nie jest
zastrzeżone w prawie jest dozwolone), żeby organizacje wiedziały, że tam jest ich
przedstawiciel, który realnie ich reprezentuje; żeby – poza obszernymi i ogólnymi
protokołami – było coś więcej. Powinno być też jasno sprecyzowane co Rada może,
a czego nie może, bo nie wszystkie organizacje, a w zasadzie to 90% z nich nie ma
nawet pojęcia jakie są funkcje RDPP, myślą, że Rada jest od załatwiania wielu spraw
związanych z trzecim sektorem, a tak nie jest […].

3

Dlaczego 3? Bo w ogóle nie było ich widać, czy słychać, biorąc pod uwagę jak
w Lublinie rozwinięty jest trzeci sektor, powinno to być o wiele bardziej nagłośnione
i widoczne, nie tylko samemu opiniować, ale też konsultować, czy zapraszać
do konsultacji inne organizacje.

3

Nie posiadam informacji, które świadczyłyby o realnym pożytku płynącym
z działalności RDPP, więc powiedziałbym, że oceniam ją raczej źle […].

4

Przedstawiciel naszej organizacji był w Radzie, ale nie ma z tego żadnych korzyści
dla naszej organizacji. Nie widzę żadnych korzyści dla nas z tego, że jest Rada. Rada nie
ma wpływu na to, co się dzieje w 3 sektorze w Lublinie. Problemy naszej organizacji
nadal występują. […] Rady są fasadowe (Rada pracodawców, przeciwdziałania HIV
i Aids), a tymczasem mamy realne problemy, z którymi musimy się zmagać. Urzędy
nie bardzo wiedzą jak wykorzystywać te Rady.

4

Mam sporo uwag: […] nie pojawiały się tam ważne dla nas tematy (za dużo czasu
poświęcono papierologii, uchwałom, a nie temu, co nas dotyczy, np. jakie są zasady
przyznawania lokali organizacji przez Miasto, dlaczego pewne organizacje je dostają,
a inne nie, jakie jest kryterium?).

4

Miałem okazję rozmawiać z kilkoma członkami RDPPL, którzy są zawiedzeni tą Radą,
nie bardzo się sprawdza, raczej są to działania indywidualnych członków niż działalność
na rzecz sektora. RDPP jest potrzebna UM Lublin głównie po to, żeby dbać o swój PR.
Co można byłoby poprawić? Żeby nie było w tej radzie polityków, radnych, albo żeby
było ich mniej. Rada nie ma możliwości opiniowania wszystkich aktów prawnych.

4

Dobrze że ta Rada jest, ale nie do końca widzę jej skuteczność, jakichś konkretnych
działań. Był np. konflikt między UM Lublin i organizacją, to zadanie dla Rady, a ona
nie zajęła się tym. Organizacje w Lublinie nie do końca wiedzą czym ona się zajmuje.
Większy wpływ na rozwój trzeciego sektora w Lublinie ma jedna osoba w Referacie
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Piotr Choroś, niż Rada.

4

Nie zgadzam się z częścią decyzji Rady […]. Nie słyszałem też o jakimś konkretnym
sukcesie tej Rady, żeby coś przepchnęli, zablokowali itp. Brak jest informacji o tym,
brak kontaktu z Radą.

4

[…] Fajnie, że ta Rada jest, że się spotykamy na Kongresie i ją wybieramy, ale nic z tego
nie wynika.
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4

[…] Rada nic nie zrobiła na rzecz mojej organizacji – wiem, że jest, ale nie informuje
o swoich działaniach. Nie wiem też, co ja mogę mieć z tej Rady. Powinna być większa
aktywność z jej strony.

4

Miałam wrażenie, że jest to walka o prestiż i stołki – te osoby podchodziły i zabiegały
o głosy, co było niesmaczne. Ale też nie czuję się kompetentna w ocenianiu tej Rady.
Dobrze, że jest, ważne żeby tam byli właściwi ludzie. Tymczasem nie wiem po co
niektórzy tam się pchają. Nie trzeba być wszędzie (przykład radnego, którzy zabiegał
o to, żeby być wybranym). Co zmienić? Nie mam pojęcia, mam niechęć do tej Rady
z wcześniej podanych powodów. Dlaczego ta Rada nie jest aktywna wobec
stowarzyszeń. Potrzebna jest odpowiednia polityka informacyjna, wsparcie. Rada
powinna służyć organizacjom, reprezentować w jakimś stopniu moje stanowisko.

4

Jest za cicho o tej Radzie. Wiemy, że istnieje, ale jest za cicho, przeciętna organizacja
niewiele o niej wie, o jej działalności, może coś tam konsultują. Nie widać tej Rady.
Ona musi się pokazać, nagłośnić swoją pracę, rezultaty swojej pracy, mało kto wie po co
ona powstała? Mało kto zna tych ludzi, którzy w niej zasiadają. Konsultacje prowadzą
praktycznie za zamkniętymi drzwiami. Rada coś radzi, ale co? […].

4

Rada powinna zająć się społecznym lobbingiem, rzetelnie prowadzić konsultacje.
Tymczasem mam wrażenie, że jest to zbyt mechaniczna forma działalności.

4

Ciężko powiedzieć jakie są efekty pracy tej Rady, jest to ciało doradcze, a więc nie ma
ostatecznego wpływu na to, co się stanie.

4

Myślę, że tutaj cały czas trzeba na to patrzeć w kategoriach dojrzewania
do społeczeństwa obywatelskiego, obecna Rada opiera się na autopromocji członków,
którzy w niej zasiadają, organizacje bardzo zabiegały o to, żeby ich przedstawiciel
znalazł się w tej Radzie, a potem i tak nic nie mieli do powiedzenia.

4

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w tworzeniu dokumentów strategicznych,
zgłaszane uwagi powinny być brane pod uwagę na etapie tworzenia dokumentów,
a nie po ich zatwierdzeniu.

5

1) […] Minusem tej Rady jest to, że jest tylko ciałem konsultacyjno-doradczym,
że skupiliśmy się na konsultowaniu projektów, które były wnoszone przez Miasto,
nie bardzo mogliśmy wnosić własne projekty.
2) Brakuje porównania jak nasza Rada wypadła w porównaniu z innymi radami
w innych miastach; nie było współpracy z innymi radami.
3) Mało było tematów uniwersalnych dla trzeciego sektora, prawie wszyscy zgłaszali
swoje problemy (żywność, zwierzęta, sport, turystyka itp.).
Co zrobić? Zwiększyć kompetencje Rady, żeby miała większe przebicie, żeby jej głos
był bardziej znaczący – chodzi nie tylko o konsultowanie projektów strategicznych
zgłaszanych przez Miasto, ale także możliwość zgłaszania własnych inicjatyw i tematów
uniwersalnych dla wszystkich organizacji w Lublinie.

5

RDPP pracowała – napociliśmy się, żeby wywalczyć pewne zapisy. Nie mniej jednak
Rada ma ograniczone funkcje (ustawowe). Co zrobić? […] Powinno być więcej
doradzania niż jest teraz. Prezydent się nas nie doradza W powoływanych ciałach
powinni być eksperci, którzy będą wspomagać jej prace, tylko z drugiej strony po co
skoro ich głos później nie będzie brany pod uwagę? Rada nie ma wpływu na kształt
ostateczny wielu kwestii istotnych dla trzeciego sektora.

5

[…] to jest organ społeczny, nie mogą przekraczać prawa […].

6

Minusem tej Rady jest m.in. to, że to, co wypracuje, to i tak nikt tego nie bierze pod
uwagę; minusem jest również to, że ta Rada jest tylko dla PR UM Lublin; większość rad
nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez urzędników (rady bezradne).

6

Uważam, że duża część członków Rady straciła entuzjazm. Na posiedzenia Rady
przychodzi średnio 9 na 18 członków. Co do zasady RDPPL jest ciałem biernym.

6

Oceniam działalność RDPPL na 6, bo są dobrzy w kontakcie, służą radą, ale nie mają
wpływu, mają niewielki wpływ na decyzyjność, rozwiązania w Mieście w sferze
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dot. organizacji społecznych. Co można byłoby zmienić? M.in. to, żeby zdanie Rady
było brane pod uwagę w poszukiwaniu rozwiązań istotnych dla trzeciego sektora
w Lublinie.
Trudno
powiedzieć

[…] spodziewałam się, że będzie bardziej realnym ciałem.

Trudno
powiedzieć

Mogliby się zająć realnymi problemami trzeciego sektora, a nie tylko konsultować
i dyskutować. Wiele z tych konsultacji sprowadza się tylko do dyskusji – szkoda na to
naszego czasu. W tych dokumentach jest dużo pobożnych życzeń, żadnych konkretnych
realiów […].

Trudno
powiedzieć

Rada jest ciałem dla ciała, to kolejna Rada opiniotwórcza, w obecnym brzmieniu
UDPPiW Rada taka nie wiele może zrobić, trzeba znowelizować ustawę i dać Radzie
większe kompetencje, żeby stała się osią współpracy. Rada jest ciałem, z którym
organizacje nie do końca współpracują, bo nie wiedzą czym się zajmuje […]. Dopóki
sama Rada nie wyjdzie z inicjatywą do organizacji, dopóki nie będzie miała większego
wpływu na kwestie istotne dla trzeciego sektora, to niewiele zrobi, będzie bezradna.
Potrzebna jest nowelizacja ustawy i wzmocnienie kompetencji Rady. Rada jest
potrzebna, jest wypracowana przez organizacje, ale w obecnej formie jakiej funkcjonuje
nie do końca spełnia swoją funkcję.

Trudno
powiedzieć

Rada sobie radzi, a organizacje robią swoje. […] Konsultacje są potrzebne, ale to kojarzy
mi się tylko z chodzeniem i gadaniem, chodzi o to, żeby nie tyle spotykać się,
rozmawiać, ale działać.

Trudno
powiedzieć

Raz zostaliśmy zaproszeni na posiedzenie Rady, które było promocją jednego z radnych
Rady Miasta Lublin, a poza tym nie mamy żadnych informacji, ani kontaktu ze strony
Miasta i tej Rady […].

Trudno
powiedzieć

Nie zetknąłem się z efektami ich działalności.

Trudno
powiedzieć

[…] nie widzę przełożenia działalności tej Rady na jakieś konkrety, działania.
To zniechęca do angażowania się w konsultacje […].

Trudno
powiedzieć

Wiem, że istnieje ta Rada, znam jej skład, ale nie jestem w stanie powiedzieć jaki
pożytek jest z tej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Tabela Z6.6. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji
2012-2014 w ocenie organizacji, które uważają, że służy ona głównie UM Lublin albo
jej członkom, a nie organizacjom społecznym jako takim – uzasadnienie oceny (n=27)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

1

[…] Był szum przy wyborze tej Rady, a potem nic się nie działo […].

2

Zastanawiam się między [oceną – przypis A. Biały, A, Juros] 1 a 2. Z perspektywy
UM Lublin to może być 6 – im ta Rada była potrzebna. […] Rada przydała się
w głównej mierze samym urzędnikom, szczególnej tej młodej frakcji, która chce zmian
w Urzędzie, chce zmienić ten beton urzędniczy.

2

Była Rada, jej członkowie twierdzą, że Urząd pomijał głos tej Rady przy podejmowaniu
decyzji […].

3

Aktywność Rady „na zewnątrz” nie była specjalnie okazała. Rada powinna być bardziej
powiązana z organizacjami.

3

[…] należy bardziej równomiernie traktować wszystkie organizacje pozarządowe,
tymczasem niektóre organizacje są traktowane lepiej, a inne są spychane na margines.
Utworzyło się grono wzajemnej adoracji – te organizacje, które nie mają prywatnych
kontaktów z UM Lublin są gorzej postrzegane. 10 lat temu dużo lepiej nam się
współpracowało z UM Lublin, były dużo lepsze relacje.

3

[…] Rady funkcjonujące przy UM Lublin są sterowane odgórnie, są zależne od Miasta.
Tymczasem tylko niezależne rady mają jakikolwiek sens. Wiodącą rolę powinny
odgrywać organizacje lub instytucje zajmujące się konkretną dziedziną – powinny
przedstawiać Miastu niezależne projekty. Tam gdzie jest wiodąca rola urzędników, […]
w takich radach może dochodzić do korupcji i stosowania mechanizmów „dealowskich”:
„ja poprę Twoją inicjatywę, ale ty mi poprzyj moją”. Tam gdzie wchodzi urzędnik, tam
też wchodzi polityka. Ja jestem za radami bez urzędników UM Lublin.

3

RDPPL nie zabiera głosu w sprawach ważnych dla trzeciego sektora (np. ostatnia
dyskusja nt. publikowania informacji organizacji pozarządowych w BIP); […] poza tym
członkowie Rady nie powinni zabiegać tylko o swoje własne interesy, indywidualne
sprawy, ale patrzeć szerzej na problemy trzeciego sektora w Lublinie […].

3

Brakuje rzetelnej komunikacji i wsparcia, które byłoby wymierne, odczuwalne
dla organizacji społecznych […].

3

Nie spotkałam się z lobbingiem na rzecz zrównoważonego rozwoju organizacji
społecznych w Lublinie, członkowie Rady lobbują na rzecz swoich organizacji.

3

Rada nie powinna […] samemu opiniować, konsultować, ale też zapraszać
do konsultacji w zakresie uchwał, programów, strategii itp. inne organizacje.

4

Przedstawiciel naszej organizacji był w Radzie, ale nie ma z tego żadnych korzyści
dla naszej organizacji. Nie widzę żadnych korzyści dla nas z tego, że jest Rada. Rada nie
ma wpływu na to, co się dzieje w trzecim sektorze w Lublinie. Problemy naszej
organizacji nadal występują […].

4

RDPP Lublin ma wpływ, ale nie wiem jaki ma wpływ. Nie spotkałam się z przełożeniem
działalności Rady na polepszenie mojej organizacji […].

4

Mam sporo uwag: […] nie pojawiały się tam ważne dla nas tematy, za dużo czasu
poświęcono papierologii, uchwałom, a nie temu, co nas dotyczy, np. jakie są zasady
przyznawania lokali organizacjom pozarządowym przez Miasto, dlaczego pewne
organizacje je dostają, a inne nie, jakie jest kryterium? […].

4

[…] nie bardzo się ona sprawdza, raczej są to działania indywidualnych członków niż
działalność na rzecz sektora. RDPP jest potrzebna UM Lublin głównie po to, żeby dbać
o swój PR. Co można byłoby poprawić? Żeby nie było w tej radzie polityków, radnych,
albo żeby było ich mniej. Rada nie ma możliwości opiniowania wszystkich aktów
prawnych. RDPP jest potrzebna UM Lublin głównie po to, żeby dbać o swój PR.
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4

Co można zrobić/zmienić? Usamodzielnić ją, żeby ta Rada była mniej UM Lublin,
a bardziej organizacji pozarządowych. […] Dobrze by było, aby ta Rada brała udział
w aktywizacji organizacji, więcej się z nimi spotykała, może na zasadzie branżowej,
żeby Rada miała swoją samodzielność, a nie była „własnością” UM Lublin.

4

[…] Nie wiem też, co ja mogę mieć z tej Rady. Powinna być większa aktywność z jej
strony.

4

Miałam wrażenie, że jest to walka o prestiż i stołki – te osoby podchodziły i zabiegały
o głosy, co było niesmaczne. […] Dobrze, że taka Rada jest, ważne żeby tam byli
właściwi ludzie. Tymczasem nie wiem po co niektórzy się tam pchają. Nie trzeba być
wszędzie (przykład radnego, którzy zabiegał o to, żeby być wybranym). Co zmienić?
Nie mam pojęcia, mam niechęć do tej Rady z wcześniej podanych powodów. Dlaczego
ta Rada nie jest aktywna wobec stowarzyszeń? Potrzebna jest odpowiednia polityka
informacyjna, wsparcie. Rada powinna służyć organizacjom, reprezentować w jakimś
stopniu moje stanowisko.

4

Jest za cicho o tej Radzie. Wiemy, że istnieje, ale jest za cicho […]. Nie widać tej Rady.
Ona musi się pokazać, nagłośnić swoją pracę, rezultaty swojej pracy, bo tak, to mało kto
wie, po co ona powstała? Kto zna tych ludzi, którzy w niej zasiadają? Konsultacje
prowadzą praktycznie za zamkniętymi drzwiami, Rada coś radzi, ale co? […].

4

Jest wiele do zrobienia i poprawienia, ta Rada powinna być też narzędziem nacisku
na Miasto, powinna działać w imieniu lubelskich organizacji pozarządowych, takiej
Radzie łatwiej zgłaszać inicjatywy dot. trzeciego sektora niż poszczególnym
organizacjom. Rada powinna zająć się społecznym lobbingiem, rzetelnie prowadzić
konsultacje. Tymczasem mam wrażenie, że Rada to jest zbyt mechaniczna forma
działalności.

4

Pewne działania Rady są kierowane tylko do określonej grupy organizacji
pozarządowych (np. związanych z kulturą). Nie można się skupiać tylko na jednej
dziedzinie.

4

[…] obecna Rada opiera się na autopromocji członków, którzy w niej zasiadają,
organizacje bardzo zabiegały o to, żeby ich przedstawiciel znalazł się w tej Radzie,
a potem i tak nic nie mieli do powiedzenia.

5

[…] Mało było tematów uniwersalnych dla trzeciego sektora, prawie wszyscy zgłaszali
swoje problemy (żywność, zwierzęta, sport, turystyka itp.).

5

Generalnie dobrze oceniam działalność RDPP, natomiast trudno powiedzieć, żeby była
reprezentatywna […]. Za mało wypowiada się do samych organizacji. […] To co bym
zmieniła, to to, żeby oni wypowiadali się swoim głosem, oni jako RDPP Lublin, jako
„niezależne” ciało, a nie UM Lublin […].

6

Minusem jest to, że […] Rada jest tylko dla PR (autopromocji) UM Lublin […].

6

[…] Co Rada może zrobić? Częściej organizować spotkania Rady z organizacjami.
My np. nie wiedzieliśmy, że są otwarte spotkania. Powinny być organizowane branżowe
spotkania z organizacjami, np. w Centrum Kultury, czy w dzielnicach.

Trudno
powiedzieć

Co można byłoby zrobić? Zmienić ludzi w tej Radzie, żeby to były osoby, którym chce
się coś zrobić dla trzeciego sektora w Lublinie, a nie tylko forsować swoje pomysły,
albo robić sobie PR.

Trudno
powiedzieć

[…] kandydowałam do niej, ale mam zastrzeżenia do wyborów członków tej Rady –
przeszły te osoby, co miały przejść.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres Z6.7. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji
2012-2014 w ocenie organizacji, które uważają, że frekwencja na posiedzeniach Rady była
niska, a uczestnicy w niektórych przypadkach byli mało aktywni i słabo przygotowani
do spotkań (n=4)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z6.7. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji
2012-2014 w ocenie organizacji, które uważają, że frekwencja na posiedzeniach Rady była
niska, a uczestnicy w niektórych przypadkach byli mało aktywni i słabo przygotowani
do spotkań – uzasadnienie oceny (n=4)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

2

Frekwencja, z tego co wiem, była niska, ja tam czasem wpadałam i nigdy nie było
żadnego radnego. Wiem też od innych osób, że aktywność i przygotowanie członków
Rady było słabe i takie są efekty jakie są.

3

Oceniam na 3 ze względu na absencję członków Rady, szczególnie Radnych Rady
Miasta Lublin […]. Ponadto występuje dość duża absencja członków RDPPL, których
jest 18, a na spotkania Rady przychodzi połowa, co widać po protokołach.

4

[…] bardzo często była niska frekwencja, np. 10 osób (a spotkanie odbywało się raz
w miesiącu).

6

Uważam, że duża część członków Rady straciła entuzjazm. Na posiedzenia Rady
przychodzi średnio 9 na 18 członków […].
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres Z6.8. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji
2012-2014 w ocenie organizacji, które uważają, że Rada działała zbyt krótko,
żeby można było ocenić jej działalność (n=7)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z6.8. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji
2012-2014 w ocenie organizacji, które uważają, że Rada działała zbyt krótko,
żeby można było ocenić jej działalność – uzasadnienie oceny (n=7)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

4

Nie wiem, czy i na ile ten okres kadencji dał możliwość rozwoju tej Radzie
i zaangażowania się – to była nowość, jest to zbyt krótki okres czasu, żeby można było
dokonać jakiejś znaczącej oceny tej Rady.

4

Jest za cicho o tej Radzie. Wiemy, że istnieje, ale jest za cicho, przeciętna organizacja
niewiele wie o niej, o jej działalności […]. Nie widać tej Rady. Ona musi się pokazać,
nagłośnić swoją pracę, rezultaty swojej pracy, bo tak mało kto wie po co ona powstała?
Kto zna tych ludzi, którzy w niej zasiadają? Konsultacje prowadzą praktycznie
za zamkniętymi drzwiami, Rada coś radzi, ale co? Może dzieje się tak m.in. dlatego,
że była to 1-sza kadencja, może 2 lata działalności tej Rady to za krótki czas na jej
ocenę?

4

[…] Co zmienić? Dać jej więcej czasu, żeby na spokojnie mogli uchwalić, wdrożyć
zaplanowane pomysły.

5

To była 1-sza kadencja RDPP i uczyliśmy się jak ma ona działać.

5

Początki zawsze są trudne, bo to była 1-sza kadencja, więc ta Rada przecierała pierwsze
ścieżki. Z tego co wiem, to uczestniczyli w konsultacjach i stworzyli podstawy dla tej
nowej Rady. Nowej Radzie na pewno będzie łatwiej.

5

[…] trzeba wziąć pod uwagę, że to był początek działalności Rady i że trzeba czasu
na rozpropagowanie jej działalności […].

5

Tamta Rada działała prawie dobrze. Nie da się wszystkiego zrobić w tak krótkim czasie
funkcjonowania Rady, to jest organ społeczny, nie mogą przekraczać prawa […].
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Wykres Z6.9. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji
2012-2014 w ocenie organizacji, które podały inne uzasadnienie oceny jej działalności (n=3)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z6.9. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w kadencji
2012-2014 w ocenie organizacji, które podały inne uzasadnienie oceny jej działalności –
argumentacja badanych (n=3)
Ocena

Uzasadnienie respondenta

4

[…] nie współpracujemy z tą Radą, nie śledzimy jej działań, nie wiele o niej wiemy.
Nasze działania są nie po drodze RDPP, działamy w zupełnie innych światach.

4

Nie posiadam wiedzy na temat działalności Rady, ale ze względu na to, że nie istnieje
współpraca z Miastem, tak więc nie szukam tego rodzaju informacji.

4

[…] Nie wzięliśmy udziału w wyborach do RDPP Lublin z braku czasu. W tym czasie
realizowaliśmy kilka zadań publicznych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Z7. Propozycje działań władz samorządowych na rzecz poprawy jakości
dialogu z organizacjami pozarządowymi – opinie respondentów
Tabela Z7.1. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
organizowanie spotkań (bezpośrednich, branżowych, cyklicznych i otwartych)
z organizacjami i mieszkańcami (n=43)
Uzasadnienie
Organizować bezpośrednie otwarte spotkania – jak najwięcej.
Otwarte spotkania z seniorami w Ratuszu z Prezydentem i jego zastępcami, raz do roku.
Większa regularność spotkań, konsultacji […].
Integracja środowiska organizacji. Np. 2-3 dniowe spotkanie z warsztatami, integracją, sportem i rekreacją.
Powinno być więcej bezpośrednich spotkań, nawet w godzinach pracy. Petycje, czy pisma zwykle
są nieskuteczne, bezpośrednie interakcje mają większą skuteczność. Urzędnik musi się ustosunkować, a nie
stosować nowomowę urzędniczą; dobrze by było gdyby udało się organizować spotkania po godzinach
pracy (w godz. 17-19) […].
Spotkania otwarte z organizacjami społecznymi w cyklach co półrocznych z podziałem na branże
działalności organizacji (spotkania z władzami Miasta, z dyrektorami wydziałów, z RDPP) – plenery
dyskusyjne.
Częściej spotykać się, częściej prowadzić konsultacje tematyczne […].
Więcej spotkań dotyczących szczegółowych zagadnień, tzn. konkretnej działalności, czy projektu i wtedy
spotykałyby się tam organizacje zajmujące się konkretną działalnością (obecne spotkania są zbyt ogólne).
Odbywające się raz do roku lub raz na 2 lata Forum Organizacji Pozarządowych to za mało, żeby ten dialog
był rzeczywisty. Warto byłoby robić częstsze spotkania wokół danego tematu z organizacjami, które się tym
zajmują.
Można by zorganizować spotkania czy też warsztaty projektowe skupione na jakimś konkretnym temacie
(takie z udziałem mieszkańców). Spotkania dotyczące pracy różnych Wydziałów UM Lublin, podczas
których zbierane byłyby informacje zwrotne od mieszkańców. Warto byłoby, aby informacje skierować
do zwykłych mieszkańców Lublina, a nie tylko do organizacji, np. odnośnie działania Rad Dzielnic,
czy budżetu obywatelskiego. Większa ilość informacji zachęcałaby ludzi do większego zaangażowania
w wyborach i działania.
Zaprosić na spotkanie, na którym będziemy mogli przedstawić swoją propozycję współpracy, z osobami
kompetentnymi (urzędnikami), żeby wiedzieli o ofercie naszej organizacji i mogli z niej skorzystać i żeby
coś za tym poszło […].
[…] Rekomendacja: Spotkania poprzedzone zaproszeniem (możliwie zindywidualizowanym). Nawet
w formie mailowej. Pozwoli to utrwalić informację o spotkaniu i poczuć się zobowiązanym do uczestnictwa.
Ewentualnie uruchomienie newslettera przez UM dedykowanego konsultacjom i wysyłanie zaproszeń
zadeklarowanym, zapisanym do „newslettera” osobom, instytucjom. Pamiętajmy że ludzie 3-go sektora
są często obciążeni obowiązkami. Należy szanować ich czas, który i tak – jak potocznie wiadomo – jest
poświęcany „za darmo” […].
Myślę, że jeżeli coś bym tu widział to częstsze spotkania […].
1 x w tygodniu lub w miesiącu powinny być konsultacje dla organizacji, [chodzi o to – przypis A. Biały
i A. Juros] żeby w danym dniu i o określonych godzinach mogli przychodzić przedstawiciele danych
organizacji (po wcześniejszym umówieniu się), żeby porozmawiać o nurtujących ich problemach,
czy załatwić jakieś kwestie lub podzielić się jakimiś pomysłami. Podobne spotkania z mieszkańcami
organizują Prezydent i jego zastępcy.
Działania powinny być kierowane do poszczególnych grup organizacji społecznych, powinien być podział
tematyczny, […] spotkania branżowe; spotkanie poświęcone odpadom miało sens i powinno służyć jako
przykład. Spotkania branżowe powinny być z udziałem danych organizacji, urzędnikami zajmującymi się
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daną problematyką oraz z udziałem przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.
Otwarte spotkania branżowe […].
Trzeba zbudować pewien schemat regularnych działań, kontaktów, tzn. stałe terminy spotkań np. pierwszy
czwartek miesiąca […].
Zwiększyć częstotliwość udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez UM, tzn. powinno być
więcej informacji i zaproszeń do konsultacji.
Więcej otwartych spotkań, na które UM zapraszałby organizacje. Chodzi tu o tematyczne spotkania
dotyczące np. pomocy społecznej.
[…] Wiem tyle, że na Forum Organizacji Pozarządowych zaproszonych było b. dużo, a przyszło b. mało,
ale to nie wina władz. Ewentualnie pomyśleć o godzinach i dniach, w których organizuje się spotkania
(bo urzędnicy nie chcą przychodzić po 15, a ludzie z organizacji często pracują do godz. 15) […].
Organizować systematyczne spotkania (nie przy okazji jakiejś konferencji czy seminarium), tak aby to miało
walor systematyczności, żebym ja miała kontakt z urzędnikami; było wiele prób integrowania organizacji
społecznych, ale to jakoś w Lublinie nie wychodzi, gdyby patronat nad tym przyjął UM Lublin to byłaby
na to szansa. Spotkania powinny dotyczyć kwestii, które są związane z organizacjami – co można zmienić,
poprawić itp.
Mniejsze grupy do konsultacji, nie da się zaprosić 200 organizacji społecznych na jedno spotkanie i omówić
kwestie, które ich dotyczą. Lepiej organizować spotkania branżowe – inne problemy mają organizacje
zajmujące się dziećmi, a inne dorosłymi, pogrupować organizacje wiekowo (np. te zajmujące się dziećmi,
młodzieżą, seniorami) i branżowo (pomoc społeczna, turystyka, kultura, sport itp.).
[…] Spotkania branżowe (z przedstawicielami UM Lublin i ekspertem).
Myślę, że na pewno powinny to być konkretne warsztatowe spotkania […].
[Powinny być – przypis A. Biały, A. Juros] spotkania tematyczne, spotkania z partnerami działającymi
w danym obszarze działalności społecznej.
Komunikacja, spotkanie otwarte z organizacjami (raz na pół roku, spotkania branżowe, w których mogliby
uczestniczyć przedstawiciele UM Lublin odpowiedzialni za dany zakres działalności organizacji, radni,
a nawet władze naszego Miasta).
[…] spotkania branżowe dla organizacji (z przedstawicielami UM, referatu ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi, urzędnikami).
Częstszy, otwarty kontakt, podział na branże – na spotkaniach [powinny być poruszane – przypis A. Biały,
A. Juros] propozycje dot. trzeciego sektora, według hierarchii ważności […].
Wszystkie zainteresowane organizacje zebrać w jednym miejscu w jakiś weekend – na 2-3 dniowe
warsztaty, ze specjalistami, którzy poprowadziliby szkolenia/doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy,
pisania wniosków konkursowych, księgowości itp. Organizacje nie współpracują ze sobą, nie znają się, a tak
miałyby okazję poznać się nawzajem. My współpracujemy tylko z innymi klubami sportowymi, nie znamy
organizacji działających w innej branży. Czynnik konkurencyjny utrudnia ten dialog – organizacje
konkurują ze sobą o środki, dlatego nie współpracują ze sobą.
Zapraszać na bezpośrednie spotkania i warsztaty, prowadzić konsultacje, nie tak, jak to ma miejsce teraz.
Częstsze spotkania (branżowe). Teraz wygląda to tak, że UM Lublin mówi a my słuchamy - powinny być
spotkania raz na kwartał w formie rzeczywistego dialogu – co organizacje społeczne mogą zrobić i co
Miasto może zrobić (a nie tylko Miasto) […].
Cykliczne, branżowe (nas interesuje edukacja) i krótkie spotkania, organizowane raz na kwartał […].
Żeby spotkania [urzędników – przypis A. Biały, A. Juros] z przedstawicielami organizacji odbywały się
częściej, np. raz na kwartał (co 2-3 m-ce), gdzie organizacje mogłyby zgłosić swoje uwagi, potrzeby
i sugestie. Warto byłoby zawęzić te spotkania do określonych tematów, np. żeby organizacje zajmujące się
ekologią miały swoje spotkanie, te zajmujące się osobami niepełnosprawnymi swoje itd. – co kwartał
powinien być inny temat, bo nie da się w jednym czasie zorganizować spotkanie dla dużej ilości organizacji.
[…] RDPP powinna zapraszać do udziału w obradach wszystkie organizacje […].
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Oprócz kongresu, który jest raz na jakiś czas powinny być częstsze, regularne spotkania organizacji,
na których można byłoby się wzajemnie spotkać, przekazywać sobie informacje o działaniach, planach
i w związku z tym możemy się porozumieć w kwestii ewentualnej współpracy.
[…] powinny się odbywać doroczne spotkania dla organizacji, nawet jeśli są, to nie jesteśmy na nie
zapraszani […].
Prowadzić większą liczbę otwartych regularnych spotkań konsultacyjnych.
Organizować konsultacje tematyczne, są zbyt rzadkie, przedstawia się nam gotowy projekt dokumentu […].
Otwarte spotkania […].
Więcej konsultacji społecznych z zainteresowanymi organizacjami […]. Te konsultacje powinny być
organizowane przez Radnych i w dzielnicach, których one dotyczą (a nie na szczeblu UM Lublin) […].
[…] Może warto byłoby organizować jakieś spotkania, na których organizacje poznawałyby się i mogły
zacząć współpracę (teraz jest kongres, ale to jest jeden raz w roku, albo na 2 lata, a przydałaby się tu jakaś
systematyczność).
[…] mogłyby być organizowane spotkania co jakiś czas, spotkania branżowe, żeby dowiedzieć się co się
dzieje.
Częstsze, cykliczne otwarte spotkania branżowe dla wszystkich organizacji – np. raz na kwartał (cykliczność
pozwoli obu stronom na przygotowanie się do takiego spotkania). […] Jeżeli organizacje będą chciały,
to przyjdą. Spotkania mają służyć wzajemnemu poznawaniu się i przepływie informacji o podejmowanych
działaniach.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.2. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
usprawnienie komunikacji z organizacjami i mieszkańcami (n=32)
Uzasadnienie
Przeszkolić niekompetentnych pracowników UM Lublin, którzy nie rozumieją specyfiki organizacji.
90% urzędników nigdy nie widziało naszych beneficjentów, nie wiedzą jak się z nimi pracuje […].
[…] [konsultacje powinny być – przypis A. Biały i A. Juros] dostosowane do grupy docelowej i formy
przekazu.
Zbudowanie solidnej i ogólnodostępnej bazy kontaktowej organizacji społecznych w Lublinie.
Lepszy kontakt (drogą mailową), informacje [należy przekazywać – przypis A. Biały i A. Juros] na bieżąco,
żeby czas na ustalenia był dłuższy niż 14 dni, bo jest szereg innych spraw (pisanie wniosków projektowych,
sprawozdania itp.), nie ma nas tu tyle, tylko 2-3 osoby się tym wszystkim zajmują.
[…] [Ważne – przypis A. Biały, A. Juros] żeby mailem wysłali zaproszenie do konsultacji, wyrażenia opinii.
[…] Nie może być tak, że w niektórych komórkach kierownik referatu przyjmuje organizacje z nogami
na stole nie wykazując jakiejkolwiek woli pomocy, a wręcz nie wywiązując się ze swoich obowiązków,
deklarując odmowną opinię, a tym samym namawiając do nieskładania dokumentów związanych
ze wszczęciem procedury. Należy wprowadzić standard obsługi mieszkańców i organizacji w innych
komórkach UM.
Chciałbym większej ilości informacji, żebym wiedział o konsultacjach, obradach, żeby nas zapraszali
na dane wydarzenie. Wolałbym też papierową wersję korespondencji – łatwiej to archiwizować.
Podobały mi się maile informacyjne od Pana Chorosia – zawsze było dużo cennych informacji, ale ostatnio
z jakiegoś powodu ich nie ma […].
Usprawnić system komunikowania, stworzyć realną bazę organizacji społecznych z danymi kontaktowymi
(najlepiej jako zadanie zlecone), do których byłyby przesyłane informacje o konferencjach, szkoleniach,
konkursach, budżecie obywatelskim, konsultacjach itp. […].
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Zrobić newslettera, impuls powinien wyjść z UM Lublin, żeby informować organizacje w sposób aktywny,
a nie pasywny, potrzebna jest bardziej aktywna polityka informacyjna […].
Działania powinny być kierowane do poszczególnych grup organizacji społecznych (podział tematyczny,
przesyłanie informacji branżowych) […].
[…] aktywność w poszukiwaniu informacji musi płynąć z naszej strony – jeśli ja sobie coś wyszukam to się
dowiem, gdyby jednak ta informacja dotarła bezpośrednio do mnie, to bym była szybciej poinformowana
o pewnych kwestiach. [Powinno się – przypis A. Biały i A. Juros] wysyłać zaproszenia do organizacji
(np. mailowo), żebym ja nie musiała ich wyszukiwać – [powinna być – przypis A. Biały i A. Juros] aktywna
polityka informacyjna (nie tyle to ja mam sobie szukać tych informacji, ile żeby te informacje do mnie
docierały).
Lepiej nas informować […].
[…] należy doprowadzić do takiej sytuacji kiedy organizacje będą wiedziały, że są takie konsultacje, wtedy
i wtedy […].
[…] usprawniać komunikację przez dostęp do elektronicznych sposobów komunikacji (np. telekonferencje,
czaty, fora internetowe), które dawałyby dostęp do przeciętnego urzędnika (wideokonferencje), żeby osoby
zapracowane mogły to zrobić będąc w podróży (w samochodzie, samolocie itp.).
[…] stałe terminy nadsyłania informacji, bo to bardzo ułatwia ten kontakt. Musi też być zachowana pełna
jakość, transparentność tego kontaktu, komunikacji.
[…] więcej informacji i zaproszeń do konsultacji.
Dobra informacja (jedna strona internetowa, jeden newsletter, jedna i solidna baza organizacji społecznych
w Lublinie, a nie ileś) […].
[…] forum internetowe ułatwiłoby i poprawiło ten kontakt.
Brakuje komunikacji z przedstawicielem/specjalistą ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Brakuje systemu współpracy między organizacjami a referatem, nie wiadomo gdzie się zwrócić o pomoc.
Sądzę, że Miasto powinno informować organizacje pozarządowe o środkach, konkursach itd., bo często
takie organizacje jak np. moja nie mają kogoś, kto by te informacje na bieżąco monitorował, więc byłoby
bardzo pomocne, gdyby dostawali informacje o terminach i projektach na maila. Ja wiem, że jest to gdzieś
publikowane, ale gdyby nam to wysyłali, to by było dużo łatwiej […].
[…] żeby komunikacja była sprawniejsza.
Informacja mailowa do organizacji o konsultacjach, wtedy nie byłoby trudności z dostępem do informacji
o konsultacjach. Ja nie mam czasu żeby wyszukiwać takich informacji.
[…] Można pomyśleć o wydaniu folderu-publikacji, w którym będą informacje o organizacjach, ich
możliwościach, potencjale; podobny folder powinien zawierać informacje dot. UM istotne dla organizacji
społecznych.
Każdy Wydział powinien mieć swoją własną stronę, żebym mógł się szybciej poruszać po tym gąszczu
informacji zamieszczanych przez UM Lublin. Wydział Sportu powinien mieć swoją stronę, gdzie będą
konkretne informacje dotyczące wyłącznie sportu. Na stronie miasta jest szereg różnych informacji
i nie wszystkie mnie interesują. Strona Miasta powinna być bardziej przejrzysta.
Przeprowadzić szerszą kampanię informacyjną na temat konsultacji, bo często one są, ale nikt o nich
nie wie.
Większy kontakt bezpośredni i drogą elektroniczną, żeby zachęcić organizacje do współpracy, może i były
jakieś maile dot. konsultacji, ale nic takiego nie pamiętam […]. UM Lublin powinien jeszcze bardziej
zachęcać do współpracy. Powinna być bardziej aktywna polityka informacyjna ze strony UM Lublin.
[…] Nie mamy zwrotnej informacji [o propozycjach, które zgłosiliśmy do konsultowanego dokumentu –
przypis A. Biały i A. Juros] […].
[…] nie wystarczy wrzucenie informacji o [organizowanej – przypis A. Biały, A. Juros] konsultacji […].
UM Lublin powinien utworzyć listę mailingową lubelskich organizacji i być może wtedy mogłabym
otrzymywać bieżące informacje o kwestiach istotnych dla 3 sektora […].
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Na etapie tworzenia projektu, strategii organizować spotkania informujące o ważności danego tematu,
a potem, żeby można było śledzić na stronach internetowych i zabierać głos.
[…] Musi być drożny kanał informacyjny […].
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.3. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
w ocenie badanych UM Lublin podejmuje wiele na rzecz dialogu,
nie ma potrzeby zmieniać czegokolwiek (n=13)
Uzasadnienie
UM Lublin podejmuje dużo na rzecz dialogu, jeśli ktoś chce to może się włączyć. Na tym etapie nie widzę
niczego, co można byłoby zmienić.
Współpraca jest bardzo dobra. Nie oczekuję niczego od Wydziału Kultury. Współpraca jest zadowalająca,
niczego więcej nie oczekujemy poza tym, żeby się ona utrzymywała na obecnym poziomie.
Rozwijać/ulepszać to, co jest – tendencja jest dobra odkąd zmienił się Wydział Sportu. Wtedy nastąpiła
zmiana na lepsze w komunikacji – teraz jest ona o wiele lepsza. Należy utrzymywać tę tendencję, która jest
obecnie.
Nie widzę jakichś problemów w tej kwestii. Kontakt zarówno z Piotrem Chorosiem, jak i z Wydziałem
Sportu i Turystyki jest dobry i regularny. Mamy dostęp do potrzebnych informacji, więc myślę, że to zależy
od chęci samej organizacji, czy w tym dialogu uczestniczy, czy nie?
[…] ogólnie współpracę międzysektorową oceniam wysoko.
Raczej jestem zadowolony ze współpracy, więc trudno coś wskazać, co można byłoby jeszcze udoskonalić,
technicznie wszyscy są dostępni […].
UM za pośrednictwem MOPR zleca nam zadanie publiczne, nie narzekam na współpracę, nie widzę nic
co można byłoby poprawić, moje oczekiwania są spełniane, piszę do opiekuna, on pomaga itp. Nie mamy
kadry, mam szereg innych obowiązków, również poza ośrodkiem – jakość pracy wymaga mojego pełnego
zaangażowania, rozpraszanie się nic tu nie pomoże. Wymogi konkursowe i prawne zmieniają się na bieżąco
i trzeba je śledzić.
Uważam, że przynajmniej w naszej działce ten dialog jest dobry i nie wiem, co miałoby się tu zmienić,
czy miałoby być poprawione.
Są strony, są maile, więc nie widzę potrzeby tworzenia jakichś nowych rzeczy, dokumentów, bo to zajmuje
jeszcze więcej czasu, którego wszystkim brakuje.
Współpraca się poprawia, dialog jest coraz lepszy, Miasto robi dużo żeby dotrzeć do organizacji (ustnie,
mailowo itp.). Kto się angażuje i jest aktywny to ma ku temu wszelkie możliwości, żeby zgłaszać swoje
propozycje, a kto nie, to nawet jak mu się wszystko wyłoży pod nogi, to i tak się nie zaangażuje […].
Władze cały czas coś robią, są coraz bardziej otwarte, kontaktowe, a ten dialog, to jest kwestia kilku
ostatnich lat i tu trzeba jeszcze chęci z obu stron. Ja mam poczucie, że władza jest otwarta na dialog
i propozycje.
Myślę, że Pan Piotr Choroś dobrze sobie radzi [z pełnieniem swojej funkcji – przypis A. Biały i A. Juros],
np. profil na facebooku […].
Współpraca jest dobra, nie widzę potrzeby wprowadzania nowych instrumentów ułatwiających dialog
między organizacjami społecznymi i UM Lublin.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Tabela Z7.4. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
urzędnicy powinni zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje,
a także zmienić podejście do organizacji (n=9)
Uzasadnienie
Potrzebny jest merytoryczny urzędnik UM Lublin, osoba kompetentna w tych kwestiach.
Potrzebne są szkolenia dla pracowników Wydziału Planowania, żeby przestali się bać kontaktów
społecznych, z ludźmi; występuje u nich reakcja lękowa, strach przed konsultacjami; potrzebują edukacji
w zakresie kontaktowania się ze społeczeństwem, empatii, że wchodzą w przestrzeń, która jest przez nich
zawłaszczana.
Większa otwartość urzędników na zgłaszane problemy, czasem wydaje się też, że urzędnicy nie potrafią
udzielić konkretnej pomocy, więc może powinno się ich doszkolić?
Żeby urzędnik był bardziej ludzki, żeby pochylił się nad problemami mieszkańca, żeby zrobił wszystko,
co w jego mocy, żeby rozwiązać problem, […].
Brakuje mi decyzyjności w UM, jestem odsyłana od urzędnika do urzędnika i nic z tego nie wynika […].
Sprawniejszy kontakt z Oddziałami MOPR-u, czasem jest takie wrogie nastawienie ze strony niektórych
urzędników tych jednostek do nas jako firmy, traktują nas jako złodzieja. Z góry zakładają, że robimy coś
źle i szukają dziury w całym. Przypuszczam, że jest to forma postawy obronnej – to efekt wypalenia
zawodowego.
Zwolnić wszystkich urzędników i zatrudnić nowych, ludzi kompetentnych. […] Obecny aparat urzędniczy
jest niesprawny, żeby cokolwiek załatwić, to trzeba na to dużo czasu. Od iluś lat zgłaszaliśmy potrzebę
zbudowania/stworzenia szkoły sportowej, dopiero na jednym ze spotkań udało się przekonać do tego
pomysłu urzędników dzięki prezydentowi, który podjął taką decyzję.
[…] dobrze by było, gdyby ci urzędnicy mieli jakieś doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej,
żeby wiedzieli jak one funkcjonują (przykład Piotra Chorosia), żeby te osoby miały coś wspólnego
z organizacjami społecznymi, ale też żeby nie było konfliktu interesu – osoby pracujące w UM Lublin
powinny zrezygnować z członkostwa w organizacji, która pozyskuje środki z Miasta.
Dobrze by było, gdyby ludzie, którzy kontaktują się z organizacjami byli fachowcami, mieli pojęcie o tym,
o czym się rozmawia (często jest inaczej, np. w Wydziale Sportu).
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.5. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
UM Lublin powinien wychodzić z inicjatywą współpracy
i diagnozować potrzeby organizacji (n=9)
Uzasadnienie
UM Lublin powinien wychodzić z inicjatywą współpracy z organizacjami i bardziej rozważać potrzeby tych
organizacji.
[…] więcej analizowania wzajemnych potrzeb […].
[…] Obecnie jest tak, że to organizacja musi wykonać ten pierwszy krok, tymczasem to UM Lublin
powinien wychodzić z inicjatywą współpracy.
Spytać organizacje czego potrzebują – zweryfikować potrzeby organizacji […].
Poznać propozycje organizacji i mieszkańców odnośnie, czego potrzebują, oczekują i uwzględnić to […].
Uwzględnianie potrzeb zgłaszanych przez organizacje, także te finansowe […].
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UM mógłby najpierw zebrać pomysły od organizacji o tym jak te organizacje widziałyby tą współpracę
z UM.
Większa aktywność UM Lublin w zapraszaniu organizacji na konsultacje. Ponadto widać, która organizacja
jak działa i zaprosić je do współpracy, a nie współpracować tylko z wąskim gronem organizacji,
monitorować, które organizacje działają, a które nie, bo mogą być takie, które nie działają z jakichś
powodów, zadzwonić od nich i zapytać je o co chodzi.
Władze samorządowe powinny zwracać uwagę na potrzeby organizacji pozarządowych. Potrzeby realne,
udokumentowane są odrzucane […].
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.6. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
zmniejszyć biurokrację (n=9)
Uzasadnienie
[…] [Zmienić – przypis A. Biały i A. Juros] sposób rozliczania się z organizacjami – powinno być
[rozliczanie – przypis A. Biały i A. Juros] z efektów, a tymczasem prym wiodą procedury. Wymagania
wobec pracowników organizacji są gigantyczne i to za śmieszne stawki (np. psychoterapeuci, prawnicy,
którzy muszą wydać duże pieniądze na ukończenie specjalnych kursów, aplikacji itp.).
[…] należałoby uprościć kwestie formalne przy składaniu projektów. O wyborze oferty powinna decydować
merytoryka projektu, a nie brak pieczątki, czy jakiegoś podpisu. Jeśli ktoś przez głupią pomyłkę odpadnie
już na etapie formalnej weryfikacji projektu, to w ten sposób zamyka sobie drogę do realizacji zadania
publicznego nawet na kilka lat, tymczasem my mamy swoich stałych beneficjentów i co z nimi mamy
zrobić? Mamy im powiedzieć, żeby do nas nie przychodzili, bo nie mamy na to środków? Albo odesłać ich
do innej placówki, żeby później do nas już nie wrócili? MOPR zezwala na uzupełnianie braków formalnych,
a w innych wydziałach nie można tego robić. Przy doraźnych działaniach (np. festyn) nie ma to aż tak
istotnego znaczenia. Co innego przy projektach wieloletnich, gdzie przez mało istotny brak formalny można
sobie zamknąć realizację projektu wieloletniego na kilka lat.
Jest zbyt dużo papierkowej roboty, wnioski są proste, ale ta papierologia zabiera nam dużo czasu, za bardzo
skupiamy się na papierkowej robocie, a nie na działaniach.
Nie podoba mi się formularz konkursowy, który jest staroświecki. Należałoby stworzyć uniwersalną
aplikację, tak jak to jest przy składaniu wniosków konkursowych do PO FIO. Na etapie oceny formalnej
wniosków konkursowych powinna być możliwość uzupełniania brakujących dokumentów, albo podpisów.
Powinna być bardziej merytoryczna ocena wniosku projektowego, jeżeli projekt jest dobry, to urzędnik
zaprasza do współpracy. Jeżeli chodzi o wnioski dot. kultury – istotne jest nie tylko to, żeby je opisać, ale
też dostarczyć odpowiednie materiały uzupełniające, nie może być to ogólny opis, co można zrobić i jak, bo
urzędnicy mogą tego nie rozumieć, dodatkowe materiały umożliwiłyby zrozumienie sensu projektu. Według
mnie formularz wniosku powinien być w wersji elektronicznej, przyda się również przykładowy wniosek
pokazujący jak wypełniać takie wnioski (przydatne dla małych i niedoświadczonych organizacji) […].
Ludzie, którzy coś chcą zrobić dla miasta i jego mieszkańców spotykają się z postawą zza biurka,
napotykają na mur licznych procedur i biurokrację […].
Przydałoby się bardziej indywidualne i elastyczne podejście ze strony urzędników, zbyt sztywno trzymają
się procedur i zmuszają nas do generowania zbędnych dokumentów (biurokracja). W prawie jest tak, że jak
coś nie jest zabronione to jest dozwolone, tymczasem w przypadku urzędników panuje podejście, że jak coś
nie jest uregulowane prawnie, to oni tego nie robią.
[…] chciałabym powiedzieć urzędnikom [to, co mi się nie podobało we współpracy z nimi – przypis
A. Biały i A. Juros], o formularzach, przyczepianiu się do detali, uwagach, które nie mają żadnego
merytorycznego uzasadnienia.
Zmniejszyć nadzór nad rozliczeniami – przy rozliczeniach występuje zbytni formalizm, urzędnicy
podchodzą do nas zza biurka, wymyślają jakieś dodatkowe tabelki i wg tych tabelek próbujemy się
rozliczać, kiedyś rozliczanie wniosków było łatwiejsze, teraz jest trudniej – każda faktura musi być
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szczegółowo opisana, a jak tych faktur mamy 40?
[…] może zmniejszyć biurokrację, w kwestiach prowadzenia i rozliczenia projektów.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.7. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
przygotować kalendarz/ harmonogram konsultacji społecznych i przekazać do wiadomości
publicznej ze stosownym wyprzedzeniem (n=8)
Uzasadnienie
[…] powinien być kalendarz, harmonogram konsultacji społecznych. Jeśli będziemy wiedzieć z dużym
wyprzedzeniem kiedy będą organizowane konsultacje, będziemy mogli przygotować jakieś stanowisko,
wcześniej je sobie omówić na zebraniach i zgłosić odpowiednie wnioski i propozycje.
Jeżeli są jakieś plany, zamierzenia UM, to powinny być przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem,
a także powinny być przekazywane informacje jakie będą konsekwencje finansowe proponowanych zmian.
Brakuje informacji poprzedzających. Często stawia się nas przed faktem dokonanym.
UM Lublin powinien wprowadzić, jako standard, konsultowanie tego co dotyczy organizacji, w sposób
ciągły. Należy doprowadzić do takiej sytuacji kiedy organizacje będą wiedziały, że określone konsultacje
są wtedy i wtedy […].
Trzeba zbudować pewien schemat regularnych działań, kontaktów, tzn. stałe terminy spotkań np. pierwszy
czwartek miesiąca, stałe terminy nadsyłania informacji, bo to bardzo ułatwia ten kontakt. Musi być
też zachowana pełna jakość, transparentność tego kontaktu, tej komunikacji.
[…] Konsultacje powinny być prowadzone częściej, raz na kwartał, powinny dot. problemów organizacji.
Powinien być harmonogram konsultacji, jeśli informacja dotrze do mnie na dzień przed konsultacjami,
to jest już za późno, wówczas nie jestem już w stanie zmienić swojego kalendarza.
Regularne konsultacje – i my tego domagamy się od dawna i to zostaje teraz wprowadzone (i to odnośnie
budżetu, imprez kulturalnych i tego, gdzie lokować pieniądze np. nie na bardzo duże imprezy,
ale np. na edukację kulturalną w szkołach).
[…] Ważne żeby był ustalony kalendarz spotkań, żeby wszyscy wiedzieli o nich z dużym wyprzedzeniem
i mogli sobie zaplanować czas na takie spotkanie, żebyśmy wiedzieli o planach UM i jednostek
organizacyjnych (MOPR, MUP) i mogli się do nich przygotować.
[…] powinien być harmonogram konsultacji, spotkań z wyprzedzeniem.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.8. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
udzielać więcej wsparcia organizacjom społecznym (szczególnie nowym i małym)
i zmniejszyć liczbę kontroli (n=8)
Uzasadnienie
[Należy – przypis A. Biały i A. Juros] ułatwiać organizacjom działanie, a nie im utrudniać. My jesteśmy
młodą organizacją i jesteśmy niedoświadczeni, czasami popełniamy błędy, ale nieświadomie, tymczasem
UM Lublin wypunktował nam te błędy i to w taki sposób, że tylko nam zaszkodził. Zostaliśmy posądzeni
o zrobienie czegoś złego, czego nie zrobiliśmy, wszelkie błędy są nam wytykane.
Powinna być pomoc w przygotowywaniu projektów konkursowych. Spotkania organizowane przez
UM Lublin, [szkolenia – przypis A. Biały i A. Juros] jak pisać projekty (takie działania organizuje Wydział
Kultury). Takie spotkania są bardzo owocne – zainicjowała to pani wiceprezydent. Ponadto warto
organizować częste konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań konkursowych (jedna
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osoba-urzędnik, opiekun, który pomagałby w poprawnej realizacji projektu).
Warsztaty wspólne z pisania programów, projektów, pozyskiwania funduszy.
Szkolenia dla organizacji (nomenklatura biurokratyczna, procedury, prawo dot. organizacji społecznych,
czy kwestii dot. pisania i realizacji projektów). […] Otrzymaliśmy pomoc od Pana Piotra Chorosia, który
przesłał nam przykładowy wniosek z objaśnieniami, otrzymaliśmy pomoc przy sprawozdawczości.
Przydałoby się również wsparcie przy rozliczaniu projektów (księgowy, który pomagałby przy rozliczeniu
projektów).
[…] Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej (LCAO) czy Lubelskie Centrum Sportu (LCS)
to fasada, w Lublinie brakuje Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych z prawdziwego zdarzenia.
Organizacje w Lublinie są 2-gim co do wielkości pracodawcą, nie mamy CWOP z prawdziwego zdarzenia,
organizacje same by sobie go utrzymały.
[…] Ważne byłoby stworzenie jakiegoś oddziału urzędu wspierającego młode organizacje pozarządowe
nie tylko w kwestiach lokalu, ale też w zdobywaniu środków […].
[…] Nasza organizacja odnosi sukcesy sportowe w województwie. Jesteśmy lepsi niż wiele innych drużyn
w regionie, a mimo to nasza działalność jest niedoceniana. O wiele słabsze od nas kluby sportowe otrzymują
dużo większe dofinansowanie niż my. Czasem zastanawiam się czy warto startować do tych konkursów.
Borykaliśmy się z dostępem do obiektów sportowych, jest 11 drużyn, czasem kilka drużyn trenuje na
jednym boisku. Program Sportowa Szkoła bardzo ułatwił naszą działalność, szkoły bezpłatnie udostępniają
nam obiekty sportowe, dzięki czemu możemy na nich trenować.
Przydałyby się szkolenia z nomenklatury dot. współpracy między UM Lublin i organizacjami, ponadto
język, nomenklatura urzędnicza powinna być bardziej przystępniejsza dla organizacji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.9. Opinie organizacji, które obawiają się formułowania krytycznych uwag
pod adresem urzędników UM Lublin (n=8)
Uzasadnienie
[…] Mam pewne uwagi krytyczne jako jedna osoba, ale nie chcę podpaść jako cała organizacja, ciężko jest
się wypowiedzieć za całą organizację […].
[…] urzędnik powinien pomóc rozwiązać problem, żeby petent zrozumiał, że urzędnik jest przyjacielem,
a nie wrogiem. Dobry urzędnik to taki, którego petent się nie boi.
[…] powinno się zadbać o promocję Urzędu jako instytucji przyjaznej mieszkańcom, a nie kogoś
strasznego, żeby mieszkańcy nie bali się UM, realizowali swoje pomysły i więcej mogłoby powstać
inicjatyw społecznych.
Kontakt bezpośredni – w przypadku osób odpowiedzialnych za dialog, żebyśmy mogli zgłaszać uwagi
dot. współpracy, dialogu. Istnieje realna obawa, że krytyka działań UM Lublin będzie karana niższą
punktacją wniosków konkursowych. Nie mam takiego poczucia, że mogę pójść do UM Lublin i zgłosić
krytyczne uwagi.
[…] [Obecna – przypis A. Biały i A. Juros] relacja to UM-petent, powinny być relacje partnerskie, a nie są.
Po stronie organizacji występuje postawa lęku: „będziesz podskakiwał to naślemy kontrolę”, obetną środki
w następnym roku, albo w ogóle nie przyznają. Chciałbym żeby relacje były partnerskie. Nieraz ludzie boją
się otwarcie występować żeby się nie narazić […].
Organizować spotkania ewaluacyjne projektów. Fajnie by było gdybym mogła po projekcie powiedzieć
urzędnikom to, co mi się nie podobało we współpracy z nimi, a tego nie ma. Ja mogę to Panu powiedzieć,
a chciałabym to powiedzieć urzędnikom, to wszystko co mi się nie podoba: o formularzach, przyczepianiu
się do detali, uwagach, które nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia.
[…] Są ludzie, z którymi się nam bardzo dobrze współpracuje i są tacy, z którymi nie da się współpracować.
Nie można się kłócić z urzędnikami, bo później możemy być ukarani przy innych projektach […].
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[…] Wróćmy do korzeni – jestem za pisemną formą konsultacji i ich anonimowym charakterem. […]
wypowiadając się w sposób anonimowy człowiek jest najbardziej szczery. Przydałaby się taka forma
głosowania, która umożliwiłaby pozostawanie anonimowym (człowiek nie jest do końca szczery, jeśli musi
się podpisać pod daną opinią). To może być np. urna, gdzie człowiek może wrzucić swoją opinię.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.10. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
włączyć organizacje w proces współdecydowania (n=7)
Uzasadnienie
[…] Dopuścić organizacje do decydowania np. w Komisji ds. budżetu obywatelskiego – ta komisja jest
opiniodawcza.
Postawić problem i organizacje powinny [brać udział w tworzeniu strategii, czy programu – przypis A. Biały
i A. Juros] od początku do końca. Jeśli organizacje nie będą ich twórcami, to nie będą w tym uczestniczyć.
[Należy – przypis A. Biały i A. Juros] oddać im władzę w pewnym zakresie, żeby mogły to wypracować od
początku do końca.
Większy i intensywniejszy dialog z organizacjami, które faktycznie działają na rzecz określonych grup,
więcej konkretnych spotkań wokół jakiegoś tematu poprzedzonych konsultacjami internetowymi
(ale powinny to by spotkania z organizacjami, które rzeczywiście orientują się w danej kwestii).
[…] wydaje się, że Rady nie mają wpływu i to zniechęca, by brać udział w ich posiedzeniach.
[…] Ważne jest żeby było widać rezultaty, a nie samo rozmawianie dla rozmawiania, żeby obywatele mieli
realny wpływ na Miasto […].
[…] zwiększyć możliwość zgłoszenia przez organizacje propozycji do planu rozwoju Lublina, żeby
te organizacje miały większy wpływ na rozwój Lublina.
[…] Rada Pożytku Publicznego w Lublinie powinna mieć realny wpływ na sektor pozarządowy […].
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.11. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
zwiększyć środki finansowe na realizację zadań publicznych, a także poszerzyć ofertę
współpracy w obszarach innych niż kultura, sport czy pomoc społeczna (n=7)
Uzasadnienie
[…] Miasto powinno uruchomić zadania powierzone dla sprawdzonych organizacji pozarządowych […].
[…] Często przeznaczane środki nie umożliwiają realizację powierzanych zadań.
Moim zdaniem najważniejsze są pieniądze, więc powinna być dywersyfikacja sposobów przyznawania
finansowania na działalność tzn. żeby pieniądze nie były przyznawane tylko przez urzędników, ale były
wyznaczone organizacje (np. 4 organizacje z różnych dziedzin), które również zajmowałyby się
dysponowaniem tych środków. Moim zdaniem organizacje bardziej szanują pieniądze niż urzędnicy
(w zróżnicowaniu tkwi siła).
Więcej środków finansowych – poznać potrzeby organizacji, postawić na rozwój organizacji przez
dotowanie ich działalności, dzięki czemu mogłyby one funkcjonować.
[…] od kilku lat przyznawane dotacje pozostają na tym samym poziomie.
Są takie działania/zadania publiczne, które warto byłoby zlecać na dłużej (np. prowadzenie ogniska
środowiskowego – placówki opiekuńczo-wychowawczej) […].
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Co do obszarów współpracy – myślę, że mogłaby być większa oferta. Miasto preferuje głównie obszar
kultury, a organizacje zajmujące się innymi obszarami są traktowane gorzej, np. powinny być większe,
bardziej zrównoważone środki dla różnych organizacji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.12. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
ustosunkowywać się do zgłaszanych propozycji (n=4)
Uzasadnienie
Osoba, która czyta i analizuje dokument strategiczny, czy program poświęca na to sporo czasu. Chciałaby
więc wiedzieć co się stało z tymi propozycjami, [które zgłosiła – przypis A. Biały, A. Juros]. Organizacja,
która zgłasza swoje propozycje i przytacza się jej opinię ustosunkowując się do niej czuje prestiż.
To zachęca też do większej aktywności i włączenia się w konsultacje, żeby to nie było anonimowe.
Załatwiać konkretne postulaty, które zgłaszamy jako organizacja i inne organizacje […].
[…] nie wiemy co z naszymi opiniami, czy nasze zdanie ktoś w ogóle wziął pod uwagę? […] Prace
nad dokumentem powinny być już na etapie założeń, problemów, a nie gotowego projektu […].
[Powinno być – przypis A. Biały, A. Juros] sprawozdanie [ze spotkania, konsultacji – przypis A. Biały,
A. Juros] z informacją o tym jakie postulaty zostały rzucone, które przeszły, a które nie i dlaczego?
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.13. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
potrzebne są środki na adaptację lokali i ujednolicenie zasad ich wynajmowania (n=4)
Uzasadnienie
[…] Jasna, precyzyjna polityka lokalowa w Mieście dla organizacji.
[…] Dobrze by było, gdyby Miasto dawało środki na adaptację lokali, które przekazuje organizacjom.
Bardzo często są one w opłakanym stanie.
[…] Co do lokali i ich wynajmowania – oferty dla organizacji są komercyjne, natomiast brakuje ofert
preferencyjnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
[Naszą działalność społeczną – przypis A. Biały, A. Juros] traktuje się niekiedy jak „zapchaj dziurę”
i w nagrodę daje się nam lokal w opłakanym stanie, mówiąc: wyremontujcie go sobie na własny koszt itp.
[…].
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.14. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
potrzeba zwiększenia współpracy z Radami Dzielnic (n=4)
Uzasadnienie
[…] Powinien być stały punkt konsultacyjny, 1 x w miesiącu, np. przy Radzie Dzielnicy.
Poprawa w zakresie rozmów prowadzonych np. pomiędzy urzędnikami UM Lublin a urzędnikami Gminy
Głusk czy Rad Dzielnic – konkretne deadline, nie półroczne, ale szybkie.
Dobrze by było, żeby Rada Działalności Pożytku Publicznego w Lublinie współpracowała bardziej
z dzielnicami (spotkania zapoznawcze), mogą to być również spotkania ze spółdzielniami mieszkaniowymi,
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które także mogłyby użyczać lokale na preferencyjnych warunkach, one mogłyby poznać specyfikę
działalności organizacji (fundacji, stowarzyszeń), co mogą zaoferować mieszkańcom spółdzielni
mieszkaniowych.
[…] przydałaby się też strona internetowa dzielnic ze wszystkimi ważnymi informacjami. Inaczej często
te informacje, które dotyczą ludzi z danej dzielnicy, umykają. Na chwilę obecną jest to ubrane w sposób
archaiczny.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.15. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
wprowadzić różnorodne formy konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik
komunikacyjnych (np. telekonferencja, internetowy przekaz na żywo) (n=3)
Uzasadnienie
Wprowadzić nowoczesne formy konsultacji np. sondaż deliberatywny, panel obywatelski […].
Wprowadzenie narzędzia (najlepiej internetowego), które pozwoliłoby w szybki sposób zgłosić uwagi
do strategii bez konieczności obecności na miejscu (np. telekonferencja, mosty internetowe łączące
użytkownika z miejscem, w którym odbywają się konsultacje, wieloosobowy czat). Oszczędność czasu –
dojazd tam i z powrotem zajmuje ok. godziny).
[…] Największy problem jest z dojazdem – należy usprawniać komunikację przez dostęp
do elektronicznych sposobów komunikacji (np. telekonferencje, czaty, fora internetowe), które dawałyby
dostęp do przeciętnego urzędnika (wideokonferencje), żeby osoby zapracowane mogły to zrobić będąc
w podróży (w samochodzie, samolocie itp.).
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.16. Działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami pozarządowymi:
dobrze prowadzić spotkania konsultacyjne (n=2)
Uzasadnienie
[…] Spotkania otwarte są źle prowadzone, moderowane. Trwają zbyt długo, może powinna być jakaś
ankieta, czy kwestionariusz wcześniej rozesłany, żeby to było uporządkowane i na temat. Przychodzi wiele
ludzi i dyskutuje się tam na wiele tematów, a brakuje konkretów, przygotowania. Ludzie pytają o rzeczy,
które już dawno są uregulowane. Za dużo tu chaosu i trwa to też długo. Z powyższych powodów,
ja osobiście nie lubię chodzić na te spotkania.
[…] Czasem wychodzi się z tych spotkań z poczuciem, że rozmawiało się o niczym, więc przydałyby się
konkretne spotkania, na konkretny temat, gdzie ktoś pilnowałby, czy też moderował ich przebieg.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Tabela Z7.17. Inne działania na rzecz poprawy jakości dialogu z organizacjami
pozarządowymi (n=9)
Uzasadnienie
[…] UM Lublin powinien czerpać z doświadczeń innych krajów, z ich dobrych praktyk.
[…] Elastyczność rozwiązań w zależności od potrzeb grupy beneficjentów […].
Nie dublować się w działaniach, nie robić konkurencyjnych działań, potrzebna jest koordynacja działań
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w zakresie turystyki.
[…] Pomogłoby odpolitycznienie samorządu, ale też w samych organizacjach (ponadpartyjny charakter
działań).
[…] działanie jest obustronne i musi być też chęć ze strony organizacji, a nie tylko władz miasta. O to samo
można zapytać organizacje pozarządowe, które są bierne i wyczekują na inicjatywę miasta […].
[…] można też zrobić coś w tym kierunku, żeby wolontariat zaliczyć do praktyk studenckich, stażu pracy
lub coś w tym stylu.
Przy każdym Wydziale powinny być stworzone rady reprezentujące konkretne grupy organizacji,
np. organizacje reprezentujące chorych, kulturę, sport. Rozdzielić to, żeby to miało sens, to opiniowanie
i lobbowanie w interesie organizacji. I może z tych rad powołać po jednym członku do RDPP.
Zwracać uwagę na specyfikę działalności organizacji i nie traktować ich tak samo – różnią się stylem
działania, które powinna być dostrzegalna przez UM Lublin. Mam wrażenie, że na podstawie jednej
organizacji UM Lublin wyrabia sobie opinię o innych organizacjach (chodzi mi tylko o te organizacje, które
zajmują się kulturą, każda z nich jest specyficzna i to trzeba dostrzegać!).
Brak odpowiedzi.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Z8. Narzędzia badawcze

1. Kwestionariusz wywiadu

Godzina rozpoczęcia wywiadu ……

KWESTIONARIUSZ WYWIADU
Kierunki rozwoju dialogu obywatelskiego
Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, który
posłuży do oceny dialogu obywatelskiego Urzędem Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi.
Prosimy o udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie. Pozostawianie pytań bez
odpowiedzi obniża wartość całego badania.
Z góry dziękujemy za udział w badaniu i jednocześnie zapewniamy, iż uzyskane dane będą
przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych i badawczych.

M1. Proszę podać pełną nazwę Organizacji
…………………………………………………………………………………………………
M2. Jak długo jest Pan(i) związana z Organizacją?
(proszę podać w latach, a jeśli od roku – to w miesiącach): ……………………………
M3. Jaką funkcję pełni Pan(i) w Organizacji?
(np. prezes, wiceprezes, członek zarządu, członek organizacji, wolontariusz, pracownik):
……………………………………………….
M4. Jeśli jest Pan(i) zainteresowany wynikami badań to proszę podać swój e-mail lub
Organizacji
(zapisać wyraźnie, ewentualnie poprosić o przeliterowanie) …………………………………..
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1. Czy w ciągu ostatniego roku Państwa Organizacja współpracowała z Urzędem Miasta
Lublin?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

1. Tak [→ przejdź do pytania nr 2]

2. Nie [KONIEC WYWIADU]

2. Na czym polegała ta współpraca (w ciągu ostatniego roku)?
[podajemy respondentowi KARTĘ 2] Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
2.
konsultowanie projektów rocznych programów współpracy Miasta Lublin
z organizacjami pozarządowymi
3. konsultowanie innych projektów aktów normatywnych (programy, strategie, uchwały
itp.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
4. udział w komisjach konkursowych
5. udział w zespole (w jednym lub kilku) o charakterze doradczym i inicjatywnym,
działającym przy Urzędzie Miasta Lublin [podajemy respondentowi KARTĘ 2a]
6.
realizacja zadań publicznych w partnerstwie z Urzędem Miasta Lublin lub
z jednostkami organizacyjnymi Miasta (np. MUP, MOPR)
7. realizacja zadań publicznych zleconych przez Urząd Miasta Lublin w otwartym
konkursie ofert
8. realizacja zadań publicznych w trybie małych grantów (na podstawie art. 19 a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
9.
Urząd
Miasta
udziela
naszej
Organizacji
wsparcia
lokalowego
(przekazanie/użyczenie/wynajmowanie na preferencyjnych warunkach)
10. Urząd Miasta udzielał patronatu nad działaniami podejmowanymi przez naszą
Organizację
11. Inne formy współpracy (jakie?) ………………………………………………………

3. Jak Pan(i) ocenia współpracę organizacji społecznych i Urzędu Miasta Lublin w ciągu
ostatnich 4 lat?
[podajemy respondentowi KARTĘ 3] Proszę zaznaczyć odpowiednią wartość na skali

Znacznie się
pogorszyła

-3

-2

-1

0

99. trudno powiedzieć [nie odczytujemy]
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4. Jak Pan(i) ocenia obecną współpracę Państwa Organizacji z Urzędem Miasta Lublin:
[podajemy respondentowi KARTĘ 4] Proszę zaznaczyć odpowiednią wartość na skali

Oceniam
bardzo źle

1

2

3

4

5

6

7

Oceniam
bardzo dobrze

99. trudno powiedzieć [nie odczytujemy]
Proszę uzasadnić wskazaną ocenę swoimi słowami:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Jak Pan(i) ocenia dialog Urzędu Miasta Lublin ze społeczeństwem obywatelskim?
[podajemy respondentowi KARTĘ 5] Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

1. Nie istnieje rzeczywisty dialog pomiędzy Urzędem Miasta Lublin i społeczeństwem
obywatelskim
2. Urząd Miasta Lublin dąży do dialogu jedynie z wąskim gronem organizacji, a dialog
ten nie ma trwałego charakteru
3. Urząd Miasta Lublin kontaktuje się z relatywnie dużą liczbą organizacji, ale z reguły
kontakty te nie mają charakteru trwałego dialogu
4. Istnieją mechanizmy wzmacniające systematyczny dialog pomiędzy Urzędem Miasta
Lublin i szerokim oraz zróżnicowanym środowiskiem organizacji społeczeństwa
obywatelskiego
5. Nie wiem, nie pamiętam [nie odczytujemy]
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6. Jak często Państwa Organizacja kontaktowała się z Urzędem Miasta Lublin w ciągu ostatniego roku?
[podajemy respondentowi KARTĘ 6] Proszę zaznaczyć czy dany rodzaj kontaktu występował i ewentualnie jak często

Częstotliwość komunikowania się
1
2
3
4
bardzo rzadko
rzadko
przeciętnie
często

5
bardzo często
Czy występował?

Rodzaj kontaktu

Jeśli tak, to jak często?

Indywidualne spotkania z urzędnikami Referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji
społecznej (m.in. Piotr Choroś)

tak

nie

1

2

3

4

5

Indywidualne spotkania z urzędnikami Urzędu Miasta Lublin (poza Referatem ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi i partycypacji społecznej)

tak

nie

1

2

3

4

5

Udział w sesjach Rady Miasta

tak

nie

1

2

3

4

5

Udział w posiedzeniach ciał konsultacyjno-doradczych (np. Rada Działalności Pożytku Publicznego, Społeczna
Rada Seniorów Miasta Lublin) [podajemy respondentowi Kartę 2a]

tak

nie

1

2

3

4

5

Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Miasto (np. konsultacje, konferencje, seminaria, kongresy)

tak

nie

1

2

3

4

5

Rozmowy, konsultacje telefoniczne

tak

nie

1

2

3

4

5

Korespondencja listowna

tak

nie

1

2

3

4

5

Kontakt mailowy

tak

nie

1

2

3

4

5

Udział w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Lublin

tak

nie

1

2

3

4

5

Strona internetowa Urzędu Miasta Lublin: http://bip.lublin.eu, www.lublin.eu
[podajemy respondentowi Kartę 6a]

tak

nie

1

2

3

4

5

Portal dla lubelskich organizacji pozarządowych: http://lublin.ngo.pl
[podajemy respondentowi Kartę 6b]

tak

nie

1

2

3

4

5

Portal społecznościowy dla organizacji pozarządowych z Lublina: www.facebook.com/ngoLublin
[podajemy respondentowi Kartę 6c]

tak

nie

1

2

3

4

5

tak

nie

1

2

3

4

5

Inny rodzaj komunikacji, jaki? ........................................................................................................
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7. Czy w ciągu ostatnich 2 lat Państwa Organizacja uczestniczyła w konsultacjach
społecznych Miasta Lublin np. strategii, programów, uchwał itp.?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

1. Tak [→ przejdź do pytania nr 8]

2. Nie [→ przejdź do pytania nr 9]

8. Czy postulaty i sugestie zgłaszane w trakcie konsultacji przez Państwa Organizację
zostały uwzględnione?
[podajemy respondentowi KARTĘ 8] Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

1. Tak, wszystkie
2. Tak, ale niektóre
3. Nie, nie zostały uwzględnione
4. Nie wiem, nie pamiętam [nie odczytujemy]
→ przejdź do pytania nr 10

9. Jeśli nie, to proszę uzasadnić dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

10. Jak Pan(i) ocenia jakość konsultacji społecznych przeprowadzanych przez Urząd
Miasta Lublin w ciągu ostatnich 2 lat?
[podajemy respondentowi KARTĘ 10] Proszę zaznaczyć odpowiednią wartość na skali

Oceniam
bardzo źle

1

2

3

4

5

6

7

Oceniam
bardzo dobrze

99. trudno powiedzieć [nie odczytujemy]
Proszę uzasadnić wskazaną ocenę swoimi słowami:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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11. Proszę wskazać preferowane przez Państwa Organizację formy uczestnictwa
w konsultacjach społecznych
[podajemy respondentowi KARTĘ 11] Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi

1. bezpośrednie otwarte spotkania
2. warsztaty projektowe, umożliwiające zdobycie wiedzy na temat konsultowanego tematu
i wypracowanie rozwiązań
3. pisemne wyrażanie opinii w danej kwestii
4. internetowe forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Miasta Lublin
5. badania ankietowe i sondażowe w formie papierowej, telefonicznej lub elektronicznej
6. inne (jakie?) ……………………………………………………………………
Proszę wskazać
w konsultacjach:

tylko

jedną,

najbardziej

preferowaną

formę

uczestnictwa

………………….. (wpisujemy nr)

12. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami?

Tak (1)

Raczej tak
(2)

Raczej nie (3)

Nie (4)

Trudno
powiedzieć
(99)

[podajemy respondentowi KARTĘ 12] Proszę zaznaczyć odpowiednią liczbę przy każdym twierdzeniu

Naszym zdaniem konsultacje powinny być prowadzone już na etapie
tworzenia dokumentów strategicznych (strategie, programy)

1

2

3

4

99

Czas na zgłoszenie uwag w konsultacjach jest wystarczająco długi
(14 dni)

1

2

3

4

99

Urząd informuje o rezultatach
z organizacjami pozarządowymi

1

2

3

4

99

Konsultacje dokumentów strategicznych (np. strategia, program)
powinny być udokumentowane w postaci szczegółowego
sprawozdania (kto, jaką propozycję zgłosił, czy została przyjęta,
w przypadku odrzucenia powinno być uzasadnienie)

1

2

3

4

99

Urząd Miasta Lublin traktuje Naszą Organizację jak partnera do
współpracy

1

2

3

4

99

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin ma wpływ na
kształtowanie rozwoju sektora obywatelskiego w Lublinie

1

2

3

4

99

Stopień występowania

Stwierdzenie

konsultacji

społecznych

13. Proszę zaproponować działanie, które powinny podjąć władze samorządowe, aby
poprawić jakość dialogu z organizacjami pozarządowymi?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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14. Jak Pan(i) ocenia działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin
w kadencji 2012-2014?
[podajemy respondentowi KARTĘ 14 Proszę zaznaczyć odpowiednią wartość na skali

Oceniam
bardzo źle

1

2

3

4

5

6

7

Oceniam
bardzo dobrze

99. trudno powiedzieć [nie odczytujemy]
Proszę uzasadnić wskazaną ocenę swoimi słowami. Co według Pana/Pani należałoby
zmienić w tej Radzie?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy Państwu za poświęcony czas

Godzina zakończenia wywiadu ………
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2. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI)

SCENARIUSZ
ZOGNISKOWANEGO WYWIADU GRUPOWEGO [FGI]
Poszukując dialogu obywatelskiego: kierunki rozwoju systemu konsultacji
społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowym

Liczba osób ……… Data……………………. Adres …………...…………………
Wypełnia moderator
Godz. rozpoczęcia ……………………. Godz. zakończenia …………………….

I. Aranżacja [ok. 10 min]
1. Powitanie, podziękowanie za przybycie i udział w badaniu
2. Przedstawienie się moderatora
3. Przedstawienie tematu spotkania:
Nasza rozmowa będzie dotyczyła włączenia mieszkańców i ich organizacji społecznych
w procesy dialogu obywatelskiego w Lublinie. Rozmowa ta jest elementem badań
przeprowadzanych w ramach projektu „Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju
systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Reguły:
– Nie obowiązuje jednomyślność, każdy uczestnik może pozostać przy własnych poglądach,
przy swoim zdaniu. Każda wypowiedź jest ważna i cenna. Koncentracja pada więc nie tyle na
polemikę uczestników, co na wyrażanie własnych poglądów, opinii.
– Proszę o zabieranie głosu pojedynczo, ponieważ będziemy rejestrować przebieg spotkania
za pomocą dyktafonu.
– Rejestracja jest konieczna, ponieważ nie ma możliwości zapisywania wypowiedzi
uczestników w trakcie dyskusji – bardzo wydłużyłoby to czas naszego spotkania.
– Zabierając głos proszę za każdym razem przedstawić się z imienia i nazwiska.
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– Materiał dźwiękowy i inne materiały dotyczące uczestników z dzisiejszego spotkania nie
będą upublicznione. Posłużą do opracowania raportu z badań. Opinie wyrażone przez
Państwa będą przedstawione w raporcie końcowym w sposób zbiorczy tak, że
przyporządkowanie ich do poszczególnych osób, a nawet instytucji będzie niemożliwe.
Czy wyrażają Państwo zgodę na udział w badaniu, na przedstawione reguły i samo
nagrywanie naszego spotkania?
5. Przedstawienie uczestników
Szanowni Państwo, ponieważ spędzimy ze sobą najbliższe 90 minut, proponuję, abyśmy się
lepiej poznali. Proszę, aby każdy z Państwa powiedział kilka zdań o sobie, o swojej
organizacji/instytucji. Czym się zajmuje? Jakie są jej cele, jakie działania podejmuje
(zwłaszcza chodzi o działania na rzecz mieszkańców Lublina)?

II. Sposoby włączania mieszkańców Lublina i organizacji społecznych
w dialog obywatelski [ok. 70 min]
Wprowadzenie do dyskusji – prezentacja drabiny partycypacji Wilcoxa (informowanie →
konsultowanie → współdecydowanie → współrealizacja → delegowanie zadań publicznych)
1. Jak do tej pory wyglądała współpraca samorządu Lublina z organizacjami
społecznymi w realizacji zadań publicznych?
a. Jakie zauważają Państwo bariery i trudności po stronie administracji we włączaniu
organizacji pozarządowych w dialog obywatelski? Co może z ich strony utrudniać
dialog obywatelski?
b. Jakie zauważają Państwo bariery i trudności we włączaniu się organizacji
pozarządowych w dialog obywatelski? Co może z ich strony utrudniać dialog
obywatelski?
2. Czego potrzeba w działaniach administracji publicznej, by aktywnie włączyć
obywateli i organizacje społeczne w dialog obywatelski, a także realizację
inicjatyw/zadań publicznych?
3. Jak według Państwa powinien wyglądać dialog obywatelski/współpraca między
samorządem terytorialnym a organizacjami?

III. Podsumowanie i podziękowanie uczestnikom za udział w badaniu
[ok. 10 min]
Bardzo dziękuję Państwu za udział w badaniu. Państwa opinie zostaną opracowane w formie
raportu i przedstawione władzom Miasta Lublina, Rad Dzielnic oraz organizacjom
społecznym zarejestrowanym na terenie Lublina.

241

„[…] Raport stricte badawczy poprzedzony jest i zakończony ciekawą
analizą teoretyczną. Pokazuje ona dialog społeczny w jego szerokim
kontekście, uwzględniającym światowe trendy w omawianym
temacie. Część metodologiczna raportu omawia po kolei:
metodologiczne podstawy badań, cel badań, pytania badawcze
i zastosowana metodologię, przebieg badań i dobór próby,
charakterystykę narzędzi badawczych, charakterystykę badanych
organizacji, charakterystykę respondentów. Wszystkie te elementy są
bardzo dokładnie omówione. Pozwala to na dostrzeżenie głębokości
prowadzonych badań oraz wiarygodności uzyskanych wyników.
W części dotyczącej wyników, autorzy omawiają współpracę
organizacji społecznych z Urzędem Miasta Lublin, uczestnictwo
organizacji w konsultacjach społecznych, ocenę działalności Rady
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Wszystkie
te analizy mają charakter zarówno ilościowy jak i jakościowy. Obok
częstotliwości występowania określonych opinii, autorzy szeroko
cytują wypowiedzi uzasadniające oceny respondentów. W ten sposób
czytelnik raportu może uzyskać lepszy wgląd w opisywane zjawisko.
Każda część raportu kończy się krótkim podsumowaniem, które
streszcza zebrane wyniki. Pozwala to na szybkie i sprawne zapoznanie
się z treścią raportu, nawet jeśli czytelnik nie ma na to dość czasu.
Raport kończą propozycje działań na rzecz poprawy jakości
współpracy między UM Lublin i organizacjami społecznymi oraz 25
bardzo szczegółowych rekomendacji, które są kwintesencją raportu.
[…] ta dodatkowa część raportu jest niemal gotowcem do wdrożenia
w życie”.
„[…] mamy do czynienia z efektem dobrej analitycznej roboty, która
powinna mieć konkretne przełożenie na codzienne prowadzenie
dialogu społecznego. […] raport może się stać wytyczną do
poprawienia i tak już nieźle przebiegającego procesu dialogu
społecznego […]”.
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