Załącznik – Ankieta badania oceny współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w latach 2016-2020

ANKI ETA

Ocena współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2020

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest ocena współpracy
Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2020 oraz opracowanie
sprawozdania z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za lata 2016-2020. Zależy nam na poznaniu
oceny dotychczasowych działań podejmowanych wspólnie z Państwem!.
I. Ogólna ocena współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi:
1. Czy w latach 2016-2020 Pani/Pana organizacja pozarządowa współpracowała
z Samorządem Województwa Pomorskiego – Urzędem Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego lub Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku? (proszę zaznaczyć wybrane
znakiem „X”):


przy tworzeniu nowych rozwiązań prawnych, programów lub strategii (np. poprzez
udział w konsultacjach);



przy realizacji zadań publicznych (np. projektów finansowanych/współfinansowanych
przez Samorząd Województwa Pomorskiego);



korzystając ze wsparcia pozafinansowego Samorządu Województwa Pomorskiego
(np. udział w szkoleniach, nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, nieodpłatne
przekazanie materiałów rzeczowych, promocyjnych);



nie współpracowała.

2. Jak często Pani/Pana organizacja pozarządowa była w kontakcie z przedstawicielami
Samorządu Województwa Pomorskiego w poszczególnych latach 2016-2020? (proszę
zaznaczyć wybrane odpowiedzi znakiem „X”):


co najmniej raz na miesiąc;



raz na kwartał;



raz na półrocze;



raz na rok;



nieregularnie, w zależności od potrzeb.

3. Który z wybranych obszarów współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego był
ważny dla działań Pani/Pana organizacji pozarządowej w latach 2016-2020? (proszę
zaznaczyć wybrane wg rangi ważności w skali 1-5, gdzie „1” oznacza najważniejszy obszar):


zlecanie zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert;



wsparcie rzeczowe przy realizacji przedsięwzięć statutowych;



udział w pracach zespołów doradczych, inicjatywnych;



wymiana informacji w zakresie nowych dokumentów programowych, regulacji

prawnych;


szkolenia tematyczne

II. Samorząd Województwa Pomorskiego jako partner organizacji pozarządowych:
1. Jaki zakres aktywności Samorządu Województwa Pomorskiego ocenia Pani/Pan za
znaczący dla kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi? (proszę zaznaczyć
wybrane wg rangi ważności w skali 1-5, gdzie „1” oznacza najważniejszy zakres):


sprawność obsługi otwartych konkursów ofert;



otwartość i zaangażowanie w inicjatywy społeczne organizacji pozarządowych;



organizowanie konferencji, spotkań z udziałem organizacji pozarządowych;



organizowanie konsultacji dokumentów strategicznych i programowych;



promocja w regionie działań organizacji pozarządowych.

2. Co według Pani/Pana wyróżnia proces obsługi otwartych konkursów ofert przez Samorząd
Województwa Pomorskiego? (proszę zaznaczyć wybrane wg rangi ważności w skali 1-5,
gdzie „1” oznacza najważniejszą charakterystykę):


czytelne zapisy ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, w tym regulaminów;



kompetencje pracowników Samorządu Województwa Pomorskiego, służących
informacjami;



udział w komisji konkursowej rekomendowanych w otwartym naborze przedstawicieli
organizacji pozarządowych;



sprawne rozliczenie i kontrola zleconego zadania publicznego;



poszanowanie zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.

3. Co według Pani/Pana wyróżnia otwartość Samorządu Województwa Pomorskiego na
inicjatywy społeczne organizacji pozarządowych? (proszę zaznaczyć wybrane wg rangi
ważności w skali 1-5, gdzie „1” oznacza najważniejszą charakterystykę):


zaangażowanie w prace koncepcyjne, projektowe i realizacyjne;



wsparcie finansowe zgłaszanej inicjatywy przez organizację pozarządową;



wsparcie pozafinansowe (np. rzeczowe, infrastrukturalne, patronat) zgłaszanej
inicjatywy przez organizację pozarządową;



kształtowanie partnerstw międzysektorowych



zaangażowanie

pro

publico

bono

pracowników

Samorządu

Województwa

Pomorskiego.
4. Co według Pani/Pana wyróżnia proces tworzenia dokumentów strategicznych i
programowych Samorządu Województwa Pomorskiego (Strategia Rozwoju Województwa
Pomorskiego, Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi) z udziałem organizacji pozarządowych? (proszę zaznaczyć wybrane wg
rangi ważności w skali 1-5, gdzie „1” oznacza najważniejszą charakterystykę):


tryb pracy ogłaszany podczas konferencji, spotkań z udziałem organizacji
pozarządowych;



współtworzenie diagnozy problemów i potrzeb mieszkańców województwa;



powołanie zespołów roboczych / konsultacyjnych z udziałem ekspertów organizacji



pozarządowych;



transparentny tryb konsultacji społecznych;



przyjęcie do realizacji wybranych postulatów i opinii organizacji pozarządowych.

5. Z jaką formą promocji organizacji pozarządowych przez Samorząd Województwa
Pomorskiego spotkała się Pani/Pan? (proszę zaznaczyć wybrane znakiem „X”):
zamieszczanie informacji dla organizacji pozarządowych na stronach internetowych
Samorządu Województwa Pomorskiego;


patronat

Marszałka

Województwa

Pomorskiego

dla

wydarzeń

organizacji

pozarządowych;


współorganizacja wraz z partnerami Konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka im.
Macieja Płażyńskiego dla organizacji pozarządowych;



zaangażowanie ekspertów organizacji pozarządowych w działania ważne dla rozwoju
regionu pomorskiego;



kampanie na rzecz 1% dla OPP.

III. Organizacje pozarządowe jako partner Samorządu Województwa Pomorskiego
1. Jak działalność Pani/Pana organizacji pozarządowej służy rozwojowi

aktywności

społecznej


mieszkańców wspólnoty lokalnej? (proszę zaznaczyć wybrane znakiem „X”):



powstają grupy nieformalne, realizujące nowe inicjatywy lokalne;



rozwija się sieć wolontariatu lokalnego;



zwiększa się zakres partycypacji społecznej mieszkańców, m.in. w ramach konsultacji
społecznych;



inne działania (jakie?);



brak działań na rzecz rozwoju aktywności społecznej mieszkańców wspólnoty lokalnej.

2. W jakim zakresie działania Pani/Pana organizacji pozarządowej służyły praktykom
partycypacyjnym mieszkańców wspólnoty lokalnej na rzecz zwiększenia ich wpływu
publicznego na lokalne decyzje? (proszę zaznaczyć wybrane znakiem „X”):


informowanie o uprawnieniach i możliwościach działań obywatelskich;



edukacja obywatelska adresowana do różnych grup mieszkańców;



organizowanie różnych form konsultacji społecznych, służących debacie publicznej;



inne działania (jakie?)



brak działań na rzecz rozwoju praktyk partycypacyjnych mieszkańców wspólnoty
lokalnej.

3. Znając lokalne środowisko pozarządowe, co w Pani/Pana ocenie wyróżnia współpracę
organizacji pozarządowych z Samorządem Województwa Pomorskiego? (proszę zaznaczyć
wybrane wg rangi ważności w skali 1-5, gdzie „1” oznacza najważniejszą charakterystykę):


współdziałania przy rozwiązywaniu ponadlokalnych i regionalnych problemów;



zaangażowanie w rozwój i integrację środowiska organizacji pozarządowych;



rozwój partnerstw międzysektorowych;



wzmocnienie zasobów kadrowych i rozwój wolontariatu;



inne (jakie?)

4. Co wyróżnia działania Pani/Pana organizacji pozarządowej? (proszę zaznaczyć wybrane
wg rangi ważności w skali 1-6, gdzie „1” oznacza najważniejszą charakterystykę):


diagnozuje problemy i potrzeby adresatów swoich działań;



informuje lokalnych partnerów o swoich planach i działaniach;



angażuje się w tworzenie programów i strategii;



korzysta

z

mechanizmów

pozafinansowego

wspierania

innych

organizacji

pozarządowych;


działa na rzecz integracji środowiska pozarządowego;



inne (jakie?)

5. Jakie właściwości organizacji pozarządowych w Pani/Pana opinii są znaczące dla
kształtowania współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego? (proszę zaznaczyć
wybrane wg rangi ważności w skali 1-6, gdzie „1” oznacza najważniejszą charakterystykę):


kooperacyjne, kreatywne rozwiązywanie problemów;



promocja działań społecznie zaangażowanych i wolontariatu;



animowanie współpracy mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej/powiatowej;



kreowanie partnerstw międzysektorowych na rzecz wyzwań rozwojowych;



zaangażowanie ekspertów organizacji we wzmocnienie aktywności obywatelskiej;



inne (jakie?)

IV. Uwarunkowania oraz rezultaty współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi
1. Czy uważa Pani/Pan, że powołanie Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego sprzyja rozwojowi współpracy między
Samorządem Województwa Pomorskiego i organizacjami pozarządowymi? (proszę
zaznaczyć wybrane znakiem „X”):


zdecydowanie tak;



tak;



względnie;



raczej nie;



nie.

2. Jakie działania zrealizowała Pani/Pana organizacja pozarządowa w ramach współpracy
z Samorządem Województwa Pomorskiego (proszę zaznaczyć wybrane znakiem „X”):


projekt grantowy ze środków UE, inne zagraniczne;



zadanie/zadania publiczne zlecone przez Samorząd Województwa Pomorskiego;



działania inicjatywne, koncepcyjne, wdrożeniowe;



działania pro publico bono dla mieszkańców Pomorza;



inne (jakie?

3. Jakie są rezultaty współpracy Pani/Pana organizacji pozarządowej z Samorządem
Województwa Pomorskiego? (proszę zaznaczyć wybrane wg rangi ważności w skali 1-5,
gdzie „1” oznacza najważniejszy obszar):


zwiększone możliwości działania w ramach projektów dofinansowanych ze środków
UE;



rozwój jakości zadań publicznych zlecanych przez Samorząd Województwa
Pomorskiego;



wzmocnienie kompetencji zawodowych współpracowników w rezultacie szkoleń,
warsztatów,



konferencji;



wzrost rozpoznawalności organizacji wśród mieszkańców i włączenie jej do sieci
interesariuszy wspólnoty lokalnej;



inne (jakie?

V. Informacje o organizacji pozarządowej wypełniającej ankietę:
1. Rok powstania/rejestracji Pani/Pana organizacji pozarządowej (proszę wskazać): …
2. Zasięg podejmowanych działań i inicjatyw w latach 2016-2020 przez Pani/Pana
organizację pozarządową (proszę zaznaczyć wybrane znakiem „X”):


gmina / miasto;



powiat;



województwo;



Polska;



poza RP.

3. Liczba zatrudnionych pracowników organizacji pozarządowej w 2020 roku (proszę
zaznaczyć wybrane znakiem „X”):
- na podstawie umowy o pracę:


poniżej 5 osób



5-10 osób



powyżej 10 osób

- na podstawie umowy zlecenie:


poniżej 5 osób



5-10 osób



powyżej 10 osób

- na podstawie umowy o dzieło:


poniżej 5 osób



5-10 osób



powyżej 10 osób

4. Liczba wolontariuszy w organizacji pozarządowej w roku 2020 (proszę zaznaczyć wybrane
znakiem „X”):
- w ramach porozumień:


poniżej 5 osób



5-10 osób



powyżej 10 osób

- w ramach wolontariatu akcyjnego:


poniżej 5 osób



5-10 osób



powyżej 10 osób

Inne uwagi i refleksje: …
Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!

