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Preambuła
Wieloletni Program Współpracy na lata 2015 - 2020 Miasta Radlin z Organizacjami
Pozarządowymi ma służyć zrównoważonemu rozwojowi Miasta Radlin jako Miasta obywateli
aktywnie uczestniczących w jego rozwoju i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Ma wspierać
tworzenie przestrzeni, gdzie podejmuje się działania na rzecz wspólnot lokalnych, które
samoorganizują się w formalnych i nieformalnych strukturach. Gdzie mieszkańcy wraz
z samorządem lokalnym realizują wspólnie wyznaczone cele zgodnie z przyjętymi wartościami.
Program współpracy został wypracowany wspólnie przy udziale przedstawicieli samorządu
lokalnego i organizacji pozarządowych, w oparciu o Program jednoroczny oraz projekt strategii
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin na lata 2014-2020.
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Rozdział I
Postanowienia ogólne

Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 t.j.);
2) „Mieście” – rozumie się przez to Miasto Radlin;
3) „Urzędzie” – rozumie się przez to Urząd Miasta Radlin;
4) „komórkach Urzędu” - rozumie się przez to wydziały/referaty oraz inne komórki
organizacyjne Urzędu, współpracujące z podmiotami Programu;
5) „Programie” – rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Radlin z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata
2015-2020;
6) „podmiotach Programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;
7) „Partnerach” – rozumie się przez to strony, których dotyczy niniejszy program współpracy;
8) „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy;
9) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
ustawy;
10)„zasadach współpracy” – rozumie się przez to zasady współpracy międzysektorowej
wskazane w art.5 ust.3 ustawy;
11)„politykach publicznych” - rozumie się przez to programy i inne dokumenty strategiczne
tworzone na poziomie Miasta Radlin w celu rozwiązywania problemów mieszkańców Miasta
oraz stwarzania sprzyjających warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności
i podnoszeniu jakości życia jej członków;
12)„projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach otrzymanych
środków finansowych będących przedmiotem umowy o wsparcie lub powierzenie zadania
bądź umowy partnerskiej.

Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe Programu
1. Cel główny Programu:
Celem Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie partnerskich
relacji między samorządem, a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe Programu:
1) umożliwienie Podmiotom Programu współtworzenia lokalnych polityk publicznych, w tym
strategii i programów Miasta Radlin,
2) realizowanie zadań publicznych w sferze pożytku publicznego w oparciu o zasady
współpracy,
3) doskonalenie systemu wymiany informacji między i wewnątrzsektorowej,
4) wspieranie samoorganizacji społecznej i wszelkich form samopomocy,
5) upowszechnianie, rozwijanie i promowanie wolontariatu,
6) wzmocnienie reprezentacji sektora pozarządowego poprzez stwarzanie organizacjom
pozarządowym warunków do rozwoju,
7) promowanie podmiotów Programu i dobrych praktyk,
8) wzmacnianie organizacji i ich partnerstw,
9) rewitalizacja społeczna,
10) wdrożenie realizacji zadań zlecanych w formie umów wieloletnich.
Rozdział III
Zasady współpracy
Przy podejmowaniu współpracy z podmiotami programu Miasto Radlin kierować się będzie
następującymi zasadami:
1. pomocniczości – zgodnie z którą, Miasto uznaje prawo obywateli zrzeszonych
w organizacjach pozarządowych do określania i rozwiązywania problemów społecznych,
także tych należących do sfery zadań publicznych. Miasto zobowiązuje się tworzyć
odpowiednie warunki, zarówno organizacyjne jak i finansowe do wykonywania zadań
publicznych przez gotowe do tego organizacje pozarządowe, równocześnie wycofując się
z bezpośredniej ich realizacji;
2. suwerenności stron - gdzie władze samorządowe i organizacje zachowują niezależność we
wzajemnych relacjach, nie narzucając sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię,
dając natomiast możliwość zgłaszania wzajemnych propozycji i deklaracji, prezentując
gotowość wysłuchania propozycji drugiej stron;

3. partnerstwa – która, zakłada dobrowolne współdziałanie suwerennych, równych partnerów
wspólnie wyznaczających cel i zasady współpracy. Przy realizacji zadań będących
kluczowymi dla rozwoju lokalnej społeczności i dobrostanu mieszkańców Radlina;
4. efektywności – w myśl, której Miasto będzie dokonywać wyboru najbardziej efektywnych
sposobów realizacji zadań publicznych proponowanych przez organizacje pozarządowe,
przestrzegając zasad uczciwej konkurencji i najefektywniejszego sposobu wykorzystania
środków publicznych w oparciu o analizę wysokości nakładów na efekty, jakich można
oczekiwać i szanowania publicznych zasobów;
5. uczciwej konkurencji: według, której samorząd będzie równorzędnie traktował wszystkie
odpowiednio przygotowanym podmiotom ubiegające się o realizację zadań publicznych,
m.in. poprzez publiczne i ogólnodostępne ogłaszanie założeń określających realizację
zadania publicznego oraz stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert
konkurujących podmiotów;
6. jawności podejmowanych działań – która zakłada, że partnerzy współpracy wzajemnie
udostępniają sobie pełną i prawdziwą informację na temat obszarów swojego działania, które
są istotne z punktu widzenia budowania wysokiej jakości partnerstwa i potrzeby budowania
wzajemnego zaufania. Informacja powinna być udostępniana w dostosowanych formach
zarówno pod względu łatwości dostępu, zrozumiałej formy oraz adekwatnej treści. Zasada
jawności urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez Miasto, współpracującym z nią
podmiotom programu, informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach
finansowych planowanych w budżecie Miasta na współpracę z podmiotami programu oraz
kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje podmioty programu do
udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu
funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

Rozdział IV
Zakres przedmiotowy
Współpraca Miasta z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy,
w szczególności ustawowych zadań własnych Miasta , w następujących obszarach:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) promowanie aktywizacji społecznej i zawodowej;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
5) wspieranie osób niepełnosprawnych;
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

7) działalności

na

rzecz

rodziny,

macierzyństwa,

rodzicielstwa,

upowszechniania

i ochrony praw dziecka;
8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
9) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
10)integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
11)ratownictwa i ochrony ludności;
12)turystyki i krajoznawstwa;
13)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym działania na rzecz osób w wieku
senioralnym i osób z niepełnosprawnością;
14)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianie tradycji
lokalnych;
15)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16)działalności na rzecz współpracy międzynarodowej oraz rozwój kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
17)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
18)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
19)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
20)promocji i organizacji wolontariatu;
21)upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn;
22)działalności na rzecz podmiotów Programu, w zakresie określonym w pkt 1-20.

Rozdział V
Formy współpracy
Współpraca Miasta z podmiotami Programu realizowana będzie:
1.
W formie finansowej poprzez:
1) zlecanie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji w ramach umów rocznych i/lub wieloletnich,
w tym z możliwością wykorzystania formy finansowej w postaci regrantingu;
2) w zależności od możliwości Urzędu Miasta udzielanie, podmiotom Programu dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych na realizację zadań publicznych
finansowanych ze środków zewnętrznych;
3) w zależności od sytuacji Urzędu Miasta, w wyjątkowych sytuacjach, udzielanie pożyczek
podmiotom Programu na realizację zadań publicznych;
4) realizację projektów na rzecz podmiotów Programu, w tym w partnerstwie z nimi,
finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
5) zawieranie umów partnerskich z inicjatywy podmiotów Programu w celu wspólnej realizacji
zadań publicznych;
6) zawieranie umów partnerskich z podmiotami Programu określonych w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz.712
z późn.zm.);
7) udostępniania

na

preferencyjnych

warunkach

lokali

komunalnych,

zgodnie

z aktualnie obowiązującymi zasadami gospodarowania zasobami komunalnymi lokali
użytkowych określonymi odrębną uchwałą Rady Miejskiej Radlina.
2.

W formie pozafinansowej, w szczególności poprzez:
1) konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej;
2) wzajemne i wszechstronne informowanie się Partnerów o kierunkach planowanej
i realizowanej działalności;
3) tworzenie wspólnych zespołów i grup roboczych o charakterze doradczym i inicjatywnym;
4) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej z podmiotami Programu na zasadach
określonych w ustawie;

5) zawieranie umów partnerskich z inicjatywy podmiotów Programu w celu wspólnej realizacji
zadań publicznych;
6) zawieranie umów partnerskich z podmiotami Programu określonych w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz.712
z późn.zm.);
7) promowanie działań podejmowanych przez Partnerów w sferze pożytku publicznego, w tym
przekazywanie w uzasadnionych przypadkach materiałów promocyjnych podmiotom
Programu;
8) organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów, wyjazdów studyjnych dla
podmiotów Programu;
9) współorganizację przedsięwzięć z podmiotami Programu;
10) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy podmiotów Programu w skali lokalnej,
regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej;
11) pomoc w pozyskiwaniu partnerów zagranicznych do realizacji międzynarodowych zadań
w zakresie potrzeb zgłaszanych przez podmioty Programu;
12) pomoc merytoryczną pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta;
13) obejmowanie patronatem Burmistrza Radlina inicjatyw realizowanych przez podmioty
Programu;
14) nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń lub sprzętu Urzędu;
15) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
zadaniach.

Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne i wskaźniki ich realizacji
1. Cel główny oraz cele szczegółowe Programu realizowane będą poprzez następujące zadania
priorytetowe:
1) Priorytet I: Umożliwienie tworzenia polityk publicznych (strategie, programy, plany, itp.)
na poziomie lokalnym przez Miasto Radlin we współpracy z podmiotami Programu:
Sposób realizacji:
a) opracowanie, opiniowanie projektów dokumentów (strategie, programy, plany, itp.),
b) utworzenie międzysektorowych zespołów roboczych opracowujących projekty dokumentów
(strategie, programy, plany, itp.), jeśli będzie taka potrzeba.
Wskaźniki:
a) liczba podmiotów biorących udział w procesie konsultacji,
b) liczba opinii powstałych w procesie konsultacji.
2) Priorytet II: Realizacja zadań publicznych przez podmioty Programu:
Sposób realizacji:
a) zlecanie realizacji zadań publicznych wieloletnich w trybie otwartych konkursów ofert,
b) zlecanie realizacji zadań publicznych wieloletnich w trybach określonych w innych
przepisach.
Wskaźniki:
a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wieloletnich,
b) liczba podmiotów Programu składających oferty na realizację zadań publicznych
wieloletnich,
c) liczba podpisanych umów wieloletnich.
3) Priorytet III: Wzmacnianie organizacyjne, infrastrukturalne i edukacyjne podmiotów
Programu:
Sposób realizacji:
a) wspieranie merytoryczne Podmiotów Programu,
b) stosowanie pozafinansowych form współpracy, określonych w rozdziale V niniejszego
Programu.
Wskaźniki:
a) liczba podmiotów Programu obsługiwanych przez jednostkę do tego wyznaczoną,

b) liczba i rodzaj zrealizowanych pozafinansowych form współpracy.
4) Priorytet IV: Możliwości utworzenia i funkcjonowania międzysektorowego zespołu
i tematycznych grup roboczych ds. współpracy pomiędzy Partnerami i rozwiązywania sytuacji
problemowych, ciał opiniodawczo - doradczych:
Sposób realizacji:
a) spotkania tematycznych grup roboczych – w zależności od potrzeb,
b) wypracowanie propozycji integracji działań wolontariackich w Mieście Radlin przez zespół
tematyczny,
c) powstanie ciała opiniodawczo doradczego - w zależności od potrzeby (m.in. RDPP, Rady
Organizacji Pozarządowych, Rady ds. sportu, kultury, seniorów i inne).
Wskaźniki:
a) liczba utworzonych zespołów,
b) liczba spotkań tematycznych grup roboczych,
c) tematyka wypracowanych rozwiązań,
d) liczba utworzonych ciał opiniodawczo – doradczych.
5) Priorytet V: Wspieranie społeczności
i zaspokajaniu potrzeb społecznych:

lokalnych

w

rozwiązywaniu

problemów

Sposób realizacji:
a) organizacja przedsięwzięć na rzecz wspierania społeczności lokalnych w rozwiązywaniu
problemów i zaspokajaniu ich potrzeb,
b)

tworzenie poprzez podmioty Programu modelowych rozwiązań przy współpracy z różnymi
partnerami partnerami.

Wskaźniki:
a) liczba umów na inicjatywę lokalną,
b) liczba szkoleń, warsztatów, animacji i innych form wsparcia.
6) Priorytet VI: Promocja i koordynacja wolontariatu:
Sposób realizacji:
a) organizacja przedsięwzięć mających na celu integrację Podmiotów działających na rzecz
wolontariatu,
b) stwarzanie możliwości komunikacji i wymiany doświadczeń
wolontariatu z terenu Miasta.

między koordynatorami

Wskaźnik:
a) liczba spotkań, szkoleń, działań doradczych, działań promocyjnych, konsultacji dotyczących
wolontariatu,
b) liczba zawartych umów wolontariackich w ramach zrealizowanych zadań publicznych.
7) Priorytet VII: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w formie:
Sposób realizacji:
a) świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich, w formie m.in prowadzenia Punktu
Wydawania Posiłków dla osób potrzebujących,
b) świadczenie usług opiekuńczych zwykłych w miejscu zamieszkania,
c) organizowanie i wydawanie pomocy rzeczowej dla mieszkańców Radlina,
d) udzielenie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie posiłku i tymczasowego
miejsca noclegowego,
e) prowadzenia mieszkań chronionych,
f) ilość osób starszym, którym udzielono wsparcia.
Wskaźnik:
a) ilość wydanych posiłków,
b) ilość osób, którym udzielono schronienia,
c) ilość prowadzonych mieszkań chronionych,
d) ilość osób którym udzielono wsparcia rzeczowego.
8) Priorytet VIII: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
Sposób realizacji:
a) prowadzenie systematycznych zajęć dla dzieci i młodzieży,
b) organizowanie imprez sportowych,
c) organizowanie turniejów, zawodów, i innych w różnych kategoriach wiekowych,
d) promowanie

działań

sportowych

wśród

osób

w

wieku

z niepełnosprawnością.
Wskaźniki:
a) ilość zorganizowanych turniejów, zwodów, imprez sportowych,
b) ilość dzieci i młodzieży objętych wsparciem.

senioralnym

i

osób

9) Priorytet IX: Promowanie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz działania związane
z turystyką:
Sposób realizacji:
a) prowadzenie Izy Regionalnej,
b) organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców
Miasta,
c) organizacja imprez mających na celu podtrzymywanie i kultywowanie lokalnych tradycji
i zwyczajów, historii itd.,
d) działania mające na celu angażowanie mieszkańców w działania z obszaru kultury,
e) organizowanie wydarzeń promujących Miasto oraz działań o charakterze turystycznym.
Wskaźniki:
a) ilość zorganizowanych wydarzeń o charakterze kulturalnym,
b) ilość złożonych ofert na działania w obszarze kultury i turystyki.
10) Priorytet X: Działania na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz działania
w obszarze ekologii i ochrony środowiska:
Sposób realizacji:
a) integracja mieszkańców Miasta,
b) realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i ekologii,
c) realizowania działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
d) działania w zakresie edukacji obywatelskiej.
Wskaźniki:
a) ilość zorganizowanych wydarzeń dla mieszkańców,
b) ilość zrealizowanych działań edukacyjnych,
c) ilość udzielonych porad obywatelskich.

Rozdział VII
Okres realizacji Programu
Program Współpracy Miasta Radlin z podmiotami Programu realizowany jest od dnia
……………………………………….

Rozdział VIII
Sposób realizacji Programu
1. Program jest realizowany we współpracy z podmiotami Programu przez………………
2. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom Programu wraz z udzielaniem dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji:
a) w ramach otwartych konkursów ofert poprzez zawieranie umów rocznych i/lub wieloletnich,
w tym z możliwością wykorzystania formy finansowej w postaci regrantingu,
b) z pominięciem otwartych konkursów ofert w trybie art. 19a ustawy,
c) w trybach określonych w innych przepisach,
2) w zależności od możliwości Urzędu Miasta udzielanie, podmiotom Programu dotacji na
finansowanie

lub

dofinansowanie

wkładów

własnych

na

realizację

zadań

publicznych

finansowanych ze środków zewnętrznych;
3) w zależności od sytuacji Urzędu Miasta, w wyjątkowych sytuacjach, udzielanie pożyczek
podmiotom Programu na realizację zadań publicznych;
4) realizację projektów na rzecz podmiotów Programu, w tym w partnerstwie z nimi, finansowanych
ze źródeł zewnętrznych,
5) zawieranie umów partnerskich z inicjatywy podmiotów Programów w celu wspólnej realizacji
zadań publicznych,
6) zawieranie umów partnerskich z podmiotami Programu określonych w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz.712 z
późn.zm.),
7) realizację zadań publicznych w ramach umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej,
8) konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,
9) tworzenie wspólnych zespołów opiniodawczo-doradczych i grup roboczych,
10) organizowanie konkursu promującego organizacje pozarządowe,

11) organizowanie konkursu „Społecznik Roku”, „Wolontariusz Roku”,
12) organizowanie przedsięwzięć na rzecz podmiotów Programu, w tym Targów Organizacji
Pozarządowych,
13) organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój podmiotów
Programu oraz ich profesjonalizację,
14) współudział Miasta Radlin w działaniach podejmowanych przez podmioty Programu,
15) udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom Programu przez pracowników Urzędu,
16) nieodpłatne udostępnianie podmiotom Programu, w miarę możliwości, pomieszczeń lub sprzętu
Urzędu,
17) promowanie działalności podmiotów Programu, w tym przez obejmowanie patronatem
Burmistrza Miasta Radlin
Rozdział IX
Wysokość środków przeznaczanych na realizację Programu
………………………………………………………………………………………….
Rozdział X
Sposób oceny realizacji Programu
1. Ocena realizacji Programu przeprowadzona będzie w następujący sposób:
1) opracowanie wniosków na podstawie sprawozdań z realizacji rocznych Programów
w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku,
2)

przeprowadzenie
rocznych
spotkań
podsumowujących
z udziałem Partnerów i przedstawicieli środowisk naukowych,

realizację

Programu

2. Prezydent do dnia 30 kwietnia 2021 roku przedłoży Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji
Programu w latach 2015-2020.
Rozdział XI
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji
Opracowanie projektu Programu oraz konsultacje przebiegały w następujących etapach:
1) …………………………………………………………………………………

