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WSTĘP

 Szanowni Państwo,
oddajemy do Waszych rąk raport z badania ewaluacyjnego Wieloletniego Programu Współpracy 
Gminy Gniew z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2015.
 Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariatu nie tylko zobowiązała samorządy do 
uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale dała również 
możliwość, aby tworzyć dłuższą perspektywę kooperacji w formule programów wieloletnich. 
Gmina Gniew podjęła w 2011 r. udaną próbę partycypacyjnego stworzenia takiego wieloletniego pro-
gramu. Dokument zawiera bardzo wiele elementów i narzędzi sprzyjających rozwojowi współpracy 
pomiędzy samorządem a sektorem obywatelskim. Uwzględnia zarówno dobre doświadczenia obu 
stron we wzajemnych relacjach jak i nowe wyzwania, przed którymi – w czasie jego powstawania – 
stała lokalna społeczność. 
 Jednym z elementów tego programu była ewaluacja, której to przeprowadzenie zostało zlecone 
Fundacji M.A.P.A. Obywatelska – miejsce, aktywność, partycypacja, animacja z siedzibą w Kwidzy-
nie.
Jest to pierwsza ewaluacja programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi 
w  historii, więc jak każdy proces realizowany pierwszy raz: nie była pozbawiona zawiłości, pytań 
o cele, sposoby realizacji czy wzajemne postrzeganie swoich działań w obszarze współpracy pomię-
dzy sektorami.
 Chcieliśmy, aby badanie i raport ewaluacyjny były przede wszystkim przydatnym narzędziem dla 
lokalnej społeczności. Aby opisywały to, co się zadziało oraz to, czego nie udało się zrealizować. Po-
magały usystematyzować przeszłość współpracy międzysektorowej i stały się refleksją dla projekto-
wania przyszłości.
 Wszystkim uczestnikom badania oraz partnerom przedsięwzięcia bardzo dziękujemy za zaanga-
żowanie. 
 Mamy nadzieję, że wiedza z przeprowadzonego badania oraz wyzwania dla współpracy zaprezen-
towane w raporcie posłużą Wam do dalszego rozwijania wzajemnych relacji. 
Nie chcieliśmy, aby był to kolejny raport o niczym. Pragnęliśmy, aby był to raport o Was, dla Was.

        Z poważaniem
            Piotr Stec
        Prezes Fundacji 
                 M.A.P.A. Obywatelska



SŁOWNICZEK

MiG GNIEW – Miasto i Gmina Gniew
UMiG GNIEW – Urząd Miasta i Gminy Gniew
Sektor obywatelski, 3 sektor – sektor organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Ngo (non govermental organization) – organizacja pozarządowa
WPW – Wieloletni Program Współpracy 

STRZESZCZENIE EWALUACJI. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Ewaluacja Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Gniew z Organizacjami Pozarządowymi na 
lata 2012-2015 przeprowadzona została w III i IV kwartale 2015 r. Była to pierwsza zewnętrzna ewa-
luacja programu współpracy zrealizowana na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Gniew. Warto w tym 
miejscu podkreślić ten fakt, ponieważ jest to nowe doświadczenie (szczególnie dla sektora pozarzą-
dowego, nieprzyzwyczajonego do tego typu działań), które może dać początek do spojrzenia z pew-
nej perspektywy na współpracę obu sektorów.
 Badanie zostało przeprowadzone za pomocą narzędzi kwestionariusza ankietowego, wywiadów 
oraz spotkania warsztatowego. Różnorodność narzędzi służyć miała zwiększeniu możliwości dotar-
cia do odbiorców oraz lepszej możliwości weryfikacji przedstawianych opinii. 
Najważniejszą konkluzją płynącą z procesu ewaluacyjnego jest ogólna dobra ocena współpracy po 
obu stronach. Respondenci podkreślali konieczność budowania partnerskich relacji oraz wzajem-
nego uczenia się i profesjonalizacji działań. Najważniejszymi obszarami współpracy uznane zosta-
ły przede wszystkim formy finansowe (np. zlecanie zadań przez samorząd organizacjom pozarządo-
wym), ale również działania o charakterze niefinansowym (np. wspólne zespoły doradczo-inicjacyj-
ne) zostały ocenione wysoko.
 Z badania płynie jednak pewna konkluzja o zwalnianiu procesu współpracy, pewnym rozdźwięku 
pomiędzy oczekiwaniami sektora pozarządowego i samorządowego oraz problemom, przed którym 
obie strony stają. Niemożność porozumienia się np. w kwestii koordynatora ds. współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi, deklaratywnie stwierdzone pogorszenie współpracy w ostatnim roku czy 
wreszcie kwestie zwiększania poziomu środków przekazywanych na rzecz 3 sektora są dużymi wy-
zwaniami, przed którymi stoi społeczność Gminy Gniew.
 Wnioski, płynące z procesu ewaluacyjnego, mogą pomóc w realizacji największych wyzwań, któ-
re stoją przed sektorem samorządowym i pozarządowym MiG Gniew na lata kolejne. Lepsza realiza-
cja zadań publicznych, rozwój wzajemnych relacji, profesjonalizacja działań oraz rozwijanie finan-
sowych i niefinansowych form współpracy ngo z samorządem to niektóre spośród obszarów wyma-
gających większego zaangażowania wszystkich partnerów.

Najważniejszymi spośród rekomendacji wypływającymi z przeprowadzonego procesu są:
1. Zwiększenie aktywności lokalnej (szczególnie po stronie ngo),
2. Większe włączenie organizacji pozarządowych w lokalne procesy, działania, wspólne między-

sektorowe wypracowywanie stanowisk,
3. Profesjonalizacja działań sektora pozarządowego oraz obustronne (oba sektory) podnoszenie 

kompetencji we wzajemnych relacjach,
4. Rozwijanie i wzmacnianie (w tym finansowe) form współpracy samorządu z organizacjami po-

zarządowymi,
5. Polepszenie przepływu i dostępu do informacji oraz współpracy przez sektor samorządowy, 
6. Działania integracyjne międzysektorowe służące zwiększeniu wzajemnego zaufania i partner-

skich relacji,
7. Rozwijanie innowacyjnych form współpracy wewnątrz i międzysektorowej.
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