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Strategia Podlaskiej Sieci Pozarządowej 
Wojewódzka Sieć Organizacji Pozarządowych powstała z inicjatywy Ośrodka Wspierania 
Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, w ramach projektu „Podlaska Sieć Pozarządowa”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Członkami wojewódzkiej Sieci Organizacji Pozarządowych jest dwudziestu dziewięciu 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych w trakcie spotkań w każdym powiecie 
województwa podlaskiego, w okresie od czerwca do października 2011 r. 

Pracami Sieci kieruje 5-osobowe Prezydium z Przewodniczącym Sieci na czele. 

Główną ideą pracy Sieci jest reprezentowanie interesów III sektora, zachęcanie przedstawicieli 
organizacji pozarządowych do tworzenia nowej jakości pracy w środowisku lokalnym, tworzenie 
miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji. 

Tryb pracy nad Strategią 

Strategia Sieci została wypracowana przez członków Sieci (lista stanowi załącznik do Strategii) 
na spotkaniach Sieci w okresie od listopada 2011r. do lutego 2013roku. Poszczególne elementy 
Strategii powstawały we wstępnej wersji dzięki moderowanej pracy plenarnej i zespołowej na 
spotkaniach Sieci a następnie redagowane były przez moderatora Strategii. Moderator 
przedstawiał opracowaną wersję członkom Prezydium Sieci, nanosił ich uwagi i sugestie. Zapisy 
przyjęte przez Prezydium były wysyłane pocztą elektroniczną do członków Sieci a na kolejnym 
spotkaniu Sieci poddawane były akceptacji członków Sieci.  
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1.Misja Podlaskiej Sieci Organizacji Pozarządowych (przyjęta w dniu 8 marca 
2012r.) 
 
Wzmocnienie roli i znaczenia organizacji pozarządowych 
województwa podlaskiego dla budowania społeczeństwa 
obywatelskiego. 
 
2.Najważniejsze wartości pracy Sieci  
 partnerstwo,  
 dobro wspólne + dialog,  
 wzajemny szacunek,  
 odpowiedzialność,  
 zaangażowanie,  
 wiarygodność/ uczciwość 

3. Diagnoza sytuacji III sektora w woj. podlaskim  
 
Do roku 2013 nie ma dostępnych informacji o tym, czy i w jakim zakresie prowadzone były 
badania nad strukturą i kondycją III sektora w woj. podlaskim.  
Z analizy informacji dostępnych na stronach starostw powiatowych woj. podlaskiego i Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego oraz wywiadów z członkami Sieci wynika, że woj. podlaskie 
nie odbiega zasadniczo od obrazu organizacji pozarządowych nakreślonego w badaniach III 
sektora na skalę ogólnopolską.  
Badania takie systematycznie przeprowadza Stowarzyszenie Klon/Jawor.  
Wg raportu z badań „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2012r.":  
 
Podstawowe informacje 
 

 W Polsce zarejestrowanych jest ponad 80 tys. organizacji pozarządowych: 11 tys. 
fundacji i 72 tys. stowarzyszeń (nie licząc Ochotniczych Straży Pożarnych). Aktywnie 
działa ok. trzy czwarte z nich.  

 
 Większość organizacji prowadzi działania wyłącznie na skalę regionalną lub lokalną: 23% 

działa co najwyżej na terenie województwa/ regionu, 34% – na terenie gminy lub 
powiatu, a 7%  ogranicza się do aktywności w najbliższej okolicy. Działania ogólnopolskie 
prowadzi 28% organizacji, a co dziesiąta jest aktywna na arenie międzynarodowej 

 
 Wśród stowarzyszeń dominują organizacje lokalne, natomiast większość fundacji działa 

na skalę co najmniej całego kraju 
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 Blisko jedna czwarta organizacji zarejestrowana jest na terenach wiejskich, zaś ok. jedna 

trzecia w miastach wojewódzkich. Większość organizacji z miast wojewódzkich działa na 
skalę co najmniej ogólnopolską. 

 
 Najwięcej jest stowarzyszeń (a z rzadka też fundacji) sportowych i hobbystycznych: to 

podstawowy obszar działań dla 38% organizacji. 

 Druga pod względem liczebności grupa organizacji koncentruje swoje działania na 
kulturze i sztuce: w 2012 roku stanowiły one 17% całego sektora, a ich liczba w ostatnich 
latach wzrasta 

 
 Kolejne 14% organizacji jako główny obszar swoich zainteresowań wskazuje edukację i 

wychowanie. 

 
 Mniej organizacji zajmuje się w Polsce usługami socjalnymi/ pomocą społeczną oraz 

ochroną zdrowia – każda z tych dziedzin stanowi podstawowe pole działania dla 6% 
organizacji 

Kontakty z otoczeniem 
 

 Najważniejszymi partnerami sektora pozarządowego są urzędy miast i gmin, z którymi 
kontaktuje się 85% organizacji, zaś 41% ma częste, regularne kontakty. Równie intensywne 
relacje wiążą organizacje z mieszkańcami – lokalną społecznością.  
 

 Samorząd lokalny jest ważnym partnerem zwłaszcza dla organizacji wiejskich. Spośród nich aż 
95% utrzymuje relacje z urzędami gmin (przy czym dla 58% są to kontakty częste i regularne), 
zaś 58% uzyskuje od władz gminnych dotacje na działania. 

 
 Kontakty z samorządem polegają przede wszystkim na wymianie informacji oraz współpracy 

finansowej: organizacje realizują zadania publiczne zlecane i dotowane przez urzędy miast i 
gmin. 

 
 Istotna jest też współpraca wewnątrz samego sektora pozarządowego: kontakty z innymi 

lokalnymi organizacjami utrzymuje 81% stowarzyszeń i fundacji, jednak stosunkowo rzadko 
kontakty te przyjmują formę regularnej współpracy.  

 
 Zaledwie jedna trzecia organizacji należy do jakichś porozumień, związków czy federacji.  

 
 Wśród najważniejszych partnerów znajdują się też lokalne media, dzięki którym organizacje 

mogą promować swoją działalność, a także szkoły i ośrodki sportowe, które są miejscem 
działalności wielu stowarzyszeń i fundacji. 
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 Z przedsiębiorstwami kontakty utrzymuje prawie dwie trzecie organizacji, zaś połowa uzyskuje 
od nich wsparcie. Najczęściej przyjmuje ono formę darowizn finansowych i rzeczowych, rzadziej 
natomiast organizacjom udaje się pozyskać usługi po obniżonych cenach lub nieodpłatne. 

 
Wg raportu Klon/Jawor Polskie Organizacje Pozarządowe 2012 na terenie woj. podlaskiego 
działa ok. 2 tys. organizacji pozarządowych, natomiast w bazie NGO.pl zarejestrowanych jest 
3868 organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego (stan na 15.04.2013r.).  
 
Wśród organizacji z woj. podlaskiego 228 posiada status organizacji pożytku publicznego (stan 
na 20.03.2013r., dane Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej). 
 
Analiza SWOT Sieci w kontekście realizacji Misji 
MOCNE STRONY 

 Istnienie sieci, poczucie solidarności 

 Baza kontaktów – wstępna marcowa 29 

osób – powiaty 

 Entuzjazm towarzyszący 

rozpoczynanym działaniom 

 Wiedza i kontakty z podobnymi 

sieciami (krajowymi, regionalnymi)  

 Wychodzenie poza schematy, 

otwartość i kreatywność Sieci jako 

grupy 

 Różnorodność kompetencji wyrażająca 

się w indywidualnych doświadczeniach 

członków, ich bogatym potencjale 

intelektualnym  

 Wspólne wypracowanie misji, wizji, 

statutu, zasad działania Sieci; 

określenie standardów pracy 

delegatów w powiatach 

 Zaplecze w OWOPie: doświadczenie, 

wiedza, szansa na prawidłowe 

zorganizowanie Sieci, pieniądze i baza 

na start Sieci 

SŁABE STRONY 
 Sieć, jako nowy twór 

 Zbyt mało informacji o sieci w społeczeństwie / 

jesteśmy słabo rozpoznawalni 

 Brak umocowania prawnego Sieci 

 Brak wiedzy o sektorze w skali województwa / 

słaba wiedza na poziomie powiatów 

 Brak zaangażowania części członków Sieci w jej 

działalność 

 Nikła znajomość potencjału członków Sieci 

 Brak narzędzi komunikacji między członkami Sieci 

 Brak umocowania administracyjnego i 

finansowego przedstawicieli / reprezentantów 

powiatowych, brak środków na logistykę pracy 

delegata w okręgu wyborczym 

 Brak bazy kontaktów organizacji pozarządowych w 

woj. podlaskim  

 Niewystarczająca wiedza o funkcjonowaniu 

podobnych do Sieci „organów” w kraju i na 

świecie 

 Brak standardów współpracy z „gremiami” 

 Brak długofalowej perspektywy finansowej: 

Brak środków finansowych na prawidłowe 
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 Wielobranżowość przedstawicieli sieci 

– reprezentacja środowiska, obszary 

działania 

 Możliwość kształcenia postaw 

społecznych w środowisku poprzez 

działanie Sieci 

 Reprezentatywność (każdy powiat ma 

swojego przedstawiciela pochodzącego 

z wyboru) 

 Aktywne, odpowiedzialne Prezydium 

funkcjonowanie Sieci: 

o na szkolenia w powiatach 

o na promocję 

 Brak wiary części osób z Sieci w efektywną 

działalność Sieci 

 Poczucie zagrożenia związanego z: 

o potencjalnym wypaleniem członków Sieci 

o przedkładaniem interesu własnego/swojej 

organizacji ponad dobro wspólne III 

sektora  
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SZANSE 
 

 Dobre praktyki współpracy NGOs z 
samorządem 

 Istniejące zewnętrzne źródła 
finansowania 

 Ustawa o działalności pożytku 
publicznego 

 Dostrzeganie i docenianie roli III sektora 
przez administrację rządową w 
województwie 

  Deklaracja współpracy ze strony innych 
ważnych instytucji : Wojewódzka Rada 
Pożytku Publicznego, pełnomocnicy 
ds.współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w jednostkach 
samorządu terytorialnego na szczeblu 
gmin, powiatów, województwa. 

 Opracowany został Model współpracy 
org. pozarządowych z samorządem  

  Pojawia się oddolny ruch obywatelski 
(np. konsultacje ACTA) 

  Chęć  wśród organizacji  do działania 
wspólnie 

  Jest grupa urzędników samorządowych 
zainteresowanych wspieraniem org. 
pozarządowych  

  Telewizja pozarządowa, media 
dostrzegają III sektor,  

 Realizowana jest szeroka kampania 
promująca przekazywanie 1% podatku 
dochodowego na Organizacje Pożytku 
Publicznego 

 Planowane zmiany legislacyjne na 
poziomie krajowym i europejskim 
skierowane na wzmocnienia 
społeczeństwa obywatelskiego 

 „Moda na partycypacyjność” 

ZAGROŻENIA 
 
 „Wypalenie” organizacji w województwie 

 Brak efektów (medialna wydmuszka) – 

oczekiwania, roszczenia organizacji z terenu 

 Zły odbiór społeczny działalności organizacji 

pozarządowych 

 Lekceważenie przez administrację zapisów 

Ustawy o działalności pożytku publicznego, w 

tym m.in. 

o Brak przejrzystości procedur wyłaniania 

wykonawców zadań własnych j.s.t. w 

ramach otwartych konkursów 

o procesu konsultacji społecznych 

o przygotowywanie w wielu gminach 

programu współpracy z NGOs w sposób 

niezgodny z Ustawą 

 Brak otwartości samorządów na przekazywanie 

zadań własnych innym podmiotom 

 Słaba kondycja organizacji pozarządowych 

 Potencjalne inne inicjatywy sieciowania NGOs w 

województwie (organizacje, „gremia”) 

 Biurokratyzacja życia NGOs powodowana 

przepisami prawa krajowego 

 Konsumpcjonizm 

 Brak zainteresowania mediów 

 Sieć postrzegana stereotypowo (jako „czapa”) 

przez środowisko/otoczenie,  

 „Łatka polityczna” przypinana Sieci 

 
SZANSE rozumiane jako warunki panujące obecnie w otoczeniu zewnętrznym Sieci, mogące wywierać 
korzystny wpływ na Sieć i jej działania, tworzyć sprzyjające okoliczności do rozwoju Sieci, do 
pokonywania jej słabych stron 
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ZAGROŻENIA- utrudnienia i niesprzyjające Sieci aktualne okoliczności zewnętrzne, na które Sieć nie ma 
bezpośredniego wpływu, natomiast one mogą rzutować na jej funkcjonowanie i realizację misji. 
 
5. Cele strategiczne Podlaskiej Sieci i zakładane rezultaty 
 
Perspekty
wa 

Cel Rezultat 

Dla samej 
Sieci („do 
wewnątrz) 

Cel 1: Zbudowanie silnej  i 
kompetentnej reprezentacji 
NGOs woj. podlaskiego 

R.1: Sieć jest silną i 
kompetentną reprezentacją 
NGOs woj. podlaskiego 

Sieć na rzecz 
organizacji 
pozarządowy
ch w regionie 

Cel 2: Rozwijanie współpracy 
organizacji pozarządowych woj. 
podlaskiego między sobą 
i z otoczeniem 

R.2: NGOs woj. podlaskiego 
aktywnie współpracują ze sobą i 
otoczeniem 

Sieć na rzecz 
promocji III 
sektora w 
otoczeniu 
zewnętrznym 

Cel 3: Poprawa kontaktów-relacji 
między organizacjami 
pozarządowymi woj. podlaskiego 
a otoczeniem: społeczeństwem, 
samorządem, biznesem, mediami 

R.3: Dobre kontakty-relacje 
między organizacjami 
pozarządowymi woj. 
podlaskiego a otoczeniem: 
społeczeństwem, samorządem, 
biznesem, mediami 

 
 
6. Opis działań  
Cel 1: Zbudowanie silnej i kompetentnej reprezentacji NGO’s województwa 
podlaskiego będzie osiągnięty przez następujące działania: 
 

Działanie Zadania do wykonania 

Wykonawca 
(GR)Grupa 

Robocza 
(S)Sieć 

(P)Prezydium 
(D)Delegat 

Wzmacnianie kompetencji 
delegatów, w tym budowanie 
poczucia tożsamości, 
świadomości SIECI u delegatów 

 Szkolenia tematyczne dla delegatów 

 Wymiana doświadczeń 

 Samokształcenie 

GR 
S 
D 

Zapewnienie trwałych struktur 
sieci i płynności działania 
kolejnych delegatów 

 Dokonanie zapisu doprecyzowującego zasadę 
kadencyjności, wymiana 50%/50% 

 Stosowanie zasady kadencyjności w pracy Sieci 

S 
 
S 

Stały i systematyczny kontakt z  Stały kontakt z Wojewódzką RPP- reagowanie P 
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reprezentantami III sektora w 
ciałach konsultacyjnych i 
doradczych na poziomie 
województwa 

na potrzebę pomocy, współpracy 

 Współtworzenie Wojewódzkiego Programu 
Współpracy 

 Śledzenie prac nad dokumentami dot. funduszy 
strukturalnych 2014-2020 oraz innych aktów 
prawnych dot. NGO’s 

 Udział w pracach nad dokumentami 
strategicznymi województwa 

 Reprezentowanie Sieci NGO’s na ważnych 
spotkaniach wojewódzkich – w odp. na 
zaproszenia obecność na istotnych dla III 
sektora 

 
S 
 
GR 
 
 
P, GR 
 
P  

Współpraca z samorządami 
powiatowymi w ramach 
Porozumienia w zakresie 
zdefiniowania narządzi 
współpracy org. pozarządowych 

 Spotkania delegatów z przedstawicielami władz 
samorządowych 

 Stworzenie listy narzędzi realizacji 
Porozumienia 

 „Przypominajka” o pracy nad Programami 
Współpracy na szczeblu powiat, gmina 

D/P 
 
S/GR 
 
D 

 
 
Cel 2: Rozwijanie współpracy podlaskich organizacji pozarządowych między 
sobą i z otoczeniem  
i 
Cel szczegółowy: 
Ułatwienie kontaktów organizacjom z województwa działającym w tych samych obszarach 
tematycznych 
osiągnięte zostaną dzięki następującym działaniom Sieci: 
 

Działanie Zadania do wykonania 

Wykonawca 
(GR)Grupa Robocza 

(S)Sieć 
(P)Prezydium 

(D)Delegat 

Stworzenie bazy organizacji 
pozarządowych woj., 
podlaskiego 

 Opracowanie „formatki” bazy danych 
(uwzględniającej obszary aktywności 
organizacji) 

 Uzyskanie/zebranie danych 
 Ustalenie typu bazy np. Access, 

uwzględniając  formułę aktualizacji 

GR 
 
 

D 
S 
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swoich danych przez organizacje 
 Wprowadzenie rekordów do bazy 

danych i aktualizacja bazy 
 

 
GR 

Interaktywna strona internetowa 
Sieci 

 Stworzenia podstrony (z licznikiem 
odsłon) Sieci na www.podlaskie.ngo.pl 

GR 

Obecność Sieci na Facebooku lub 
innych portalach 
społecznościowych 

 Rozpropagowanie strony przez listę e-
mail  

 Przydział uprawnień administratora 1 
osobie z powiatu 

 Moderatorzy strony  
 Stała aktualizacja 

D 
 

GR 
 

GR 
GR 

Newsletter 

 Powołanie zespołu redakcyjnego 

 Dostarczanie informacji/zachęcanie 
organizacji z powiatu do informowania 
o swoich  inicjatywach w Newsletterze 

GR 
D 

Udział Sieci w opracowaniu 
Programu Współpracy na 
poziomie województwa 

 Ewaluacja realizacji Programu 
Współpracy (w przyszłości: jako zadanie 
U.Marsz. towarzyszące Programowi)  

 Zapoznanie się z wnioskami z realizacji 
Woj. Programu Współpracy 2012r. i 
zbieranie wniosków z 2013 r, do 
kolejnego Programu Współpracy 

 Zgłaszanie propozycji zapisów do 
Programu Współpracy na kolejny rok na 
wstępnym etapie tworzenia Programu 

 Opiniowanie propozycji Urzędu 
Marszałkowskiego 

 Udział przedstawiciela/ki Sieci w sesji 
Sejmiku zatwierdzającej Program 
Współpracy 

U. Marsz. 
 
 
 

Sieć, Delegaci 
 
 
 
 

Sieć 
 
 
 

Sieć, Prezydium 
 

P 

Inicjowanie spotkań, forów, 
debat dla podejmowania 
tematów ważnych dla III sektora 

 Wojewódzkie Forum Organizacji 
Pozarządowych 

 Debaty tematyczne 
 Kampania promująca współpracę 

między NGOs 

S 
 
S 
S 

Popularyzacja SIECI wśród 
organizacji w powiecie   

 Rozpowszechnianie informacji o SIECI 
wśród NGOs w powiecie 

 Systematyczne informowanie 
środowiska o działaniach SIECI 

D 
 

D 
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 Patronat SIECI nad pozarządowymi 
inicjatywami w powiecie 

Prezydium/S 

Komunikacja . Przepływ 
informacji . Informacja od 
Samorządów przekazywana do 
organizacji 

 Postępowanie delegatów zgodnie ze 
Standardami Delegata SIECI 

D/Sieć 

Promowanie standardów pracy 
w organizacji 

 Udział w konsultacjach dokumentów 
dot. Standardów 

 Informowanie organizacji w powiecie o 
istnieniu Standarów 

 Udostępnienie Standarów 
 Upowszechnianie Standardów 

GR 
 

D 
 

S/D 
S/D 

Zbudowanie silnych struktur 
powiatowych 

 Weryfikacja spełniania standardów 
przez delegatów 

 Opracowanie sytemu oceny delegata 

GR 
 

GR 
 
Cel 3: Poprawa kontaktów – relacji między podlaskimi organizacjami 
pozarządowymi a otoczeniem: społeczeństwem, samorządem, biznesem, 
mediami. 
 
Cel szczegółowy: zwiększenie świadomości otoczenia o III sektorze 
osiągnięte zostaną dzięki następującym działaniom Sieci: 
 

Działanie Zadania do wykonania 

Wykonawca 
(GR)Grupa Robocza 
(S)Sieć 
(P)Prezydium 
(D)Delegat 

 Udział w wojewódzkiej kampanii 
promocyjnej skierowanej do 
społeczeństwa 

D/S 

 Rozeznanie możliwości 
pozostawienia ulotek organizacji 
OPP z terenu powiatu w Urzędzie 
Skarbowym- lista OPP z powiatu 
dostępna na stronie internetowej 

D 

Promocja 1% na rzecz organizacji 
pozarządowych woj. podlaskiego 

 Informacja na temat rozkładu 
procentowego przekazywanych 
środków 1% w województwie 
podlaskim 

P 

 Promocja 1% w lokalnych 
środowiskach biznesu (np. 
spotkania opłatkowe) w tym 

D 
Udział 

delegata/przedst. 
NGO w min. 1 
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promocja OPP z powiatu w 
podmiotach wypełniających PITy 

spotkaniu 

 opracowanie Regulaminu 
konkursu 

GR 

 opracowanie szczegółów 
konkursu  Organizowanie 
konkursu wspólnie z 
Marszałkiem/Wojewodą dla 
samorządu i biznesu 

GR 

 podjęcie współpracy z władzami Prezydium 

 powołanie zespołu 
odpowiedzialnego za organizację 
i przeprowadzenie konkursu 

GR, członek 
wspierający 

Konkursy raz w roku: 
-samorząd przyjazny organizacjom 
pozarządowym 
-biznes przyjazny organizacjom 
pozarządowym 
- urzędnik (inny niż pełnomocnik)  
przyjazny organizacjom 
pozarządowym 
 

 przeprowadzenie konkursu GR+ Kapituła 
konkursu 

Promowanie dobrych praktyk 
współpracy między organizacjami i 
otoczeniem (społeczność, samorząd, 
biznes, media) 

 Identyfikacja dobrych praktyk 

 Stworzenie bazy dobrych praktyk 

 Spotkania i kontakty z 
organizacjami pracodawców, 
organizacjami biznesowymi na 
poziomie województwa (jak 
Podlaski Klub Biznesu, Izba 
Przemysłowo-Handlowa, itp.) 

D 
GR 

 
S/P/D 

 zdefiniowanie lobby 
dziennikarskiego 

GR 

 spotkania z dziennikarzami- 
sesja o NGOs 

P 

 zapraszanie mediów na 
wydarzenia inicjowane przez 
SIEĆ/NGOs  

P/D Interakcje z mediami 

 przygotowanie materiałów 
mediom 

P/D 

Interakcje z biznesem  zapraszanie na wydarzenia 
inicjowane przez organizacje 
pozarządowe  

P/D w zależności 
od poziomu 



 

 

12 
 

 przygotowanie materiałów 
środowisku biznesowemu 

P/D w zależności 
od poziomu 

 nawiązanie kontaktów z 
podmiotami biznesowymi 

P/D w zależności 
od poziomu 

Zbudowanie tożsamości SIECI, a na 
jej bazie- kreowanie wizerunku SIECI 

 Wyłonienie rzecznika 

 Systematyczna samoocena 
dotycząca standardów i 
wartości  

 Wystąpienia w różnych 
mediach, budowanie 
pozytywnego obrazu 
organizacji, uczestnictwo w 
różnych spotkaniach, udział w 
realizacji zadań samorządu, 
docenienie działań środowiska 
biznesowego, działalność na 
rzecz lokalnej społeczności 

S 
S 
 
 
 

Rzecznik Sieci/D 

Organizacja/współorganizacja imprez 
masowych dla społeczeństwa 

 Forum Organizacji 
Pozarządowych poziom 
województwa 

 Organizowanie imprez o 
charakterze wystawienniczym 
by promować działalność NGO 

 

S/ członek 
wspierający 

 
 

S/D 

Stały kontakt medialny  Informacja do np. prasy 
lokalnej o proponowanych 
działaniach i przebiegu imprez  

Rzecznik/D/P 
 

 



 

 

13 
 

 
 
7. Wskaźniki osiągnięcia rezultatów: 
 
Do Rezultatu 1: Sieć jest silną i kompetentną reprezentacją NGO’s woj. podlaskiego (do Celu 
1) 
 

- w spotkaniach Sieci uczestniczy min. 60 % delegatów      do 2015r. 
- działa internetowe Forum Sieci –        od 2014r. 
- każdy delegat przekazuje własne doświadczenia na Sieci przynajmniej 1 raz w roku – od 
2013r. 
- samokształcenie delegatów -     na bieżąco, według własnych potrzeb  
- szkolenia odpowiadają zapotrzebowaniu delegatów Sieci –    do 2017r. 
- 2 razy w roku wspólne spotkania Prezydium z RPP, stały kontakt e-mail –  od 2013 r. 
- 1 raz na pół roku sprawozdanie ze zmian w przepisach; częściej w przypadku sytuacji 
nadzwyczajnych          od 2013 r. 
- 50% dokumentów strategicznych powstaje z udziałem organizacji pozarządowych - 2013 r. 
- udział członków Prezydium w 100% ważnych dla NGOs wydarzeń-   co roku, wg. 
zaproszeń i informacji o wydarzeniach 
- opracowany Regulamin Sieci       do 06.2013 r. 
- każdy delegat przypomina samorządom o programach współpracy – każdego roku od 2013  
- każdy delegat co najmniej 2 razy w roku spotyka się z pełnomocnikiem powiatowym – 
każdego roku od 2013  
- każdy delegat inspiruje samorząd powiatowy do ewaluacji Programu Współpracy za miniony 
rok, zbiera ze środowiska uwagi i wnioski z realizacji Programu Wojewódzkiego - każdego roku 
od 2013  

 
Do Rezultatu 2: NGOs woj. podlaskiego aktywnie współpracują ze sobą i otoczeniem (do Celu 
2) 
 
 Aktywna baza danych – 40% organizacji w powiecie aktualizuje swoje dane  2014 r. 

 Stworzenie interaktywnej strony internetowej sieci z licznikiem odwiedzin w celu 
monitorowania wejść         2013 r. 

 Na 50 % stron samorządów stworzone zostaną zakładki dla NGOs  2014 r. 

 Organizacje przekazują pozytywne informacje w mediach 

 Sieć informuje media regionalne o dobrych praktykach organizacji w regionach – 1 raz 
w miesiącu         2014 r. 

 30% organizacji zarejestrowanych  w bazie danych aktywnie uczestniczy na portalach 
społecznościowych (np. Facebook)      2014 r. 

 Regularnie 1 x na kwartał, 4 x w roku ukazuje się newsletter NGO  2014 r. 
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 100% organizacji zarejestrowanych  w bazie danych, dysponujących adresem e-mail 
otrzymuje newsletter        2014 r. 

 Udział Sieci i członków wspierających w tworzeniu programu współpracy na poziomie 
województwa          2014 r. 

 Cykliczne (1 raz na 2-3 lata) organizowanie Forum Organizacji Pozarządowych Woj. 
Podlaskiego 

o min. 50% powiatów jest obecnych (reprezentowanych) na Forum 
o organizacja kiermaszów, stoisk prezentujących organizacje  na Forum 2015r. 

 Organizacje znają wymagane standardy      2017 r. 

 Delegaci z poszczególnych powiatów aktywizują środowisko  na rzecz współpracy 
z samorządami – 1 spotkanie w roku służące wymianie informacji w powiecie 2014r. 

Do Rezultatu 3: Dobre kontakty-relacje między organizacjami pozarządowymi woj. 
podlaskiego a otoczeniem: społeczeństwem, samorządem, biznesem, mediami (do Celu 3) 
 
- wszystkie Urzędy Skarbowe w woj. podlaskim otrzymały (od delegata lub Starostwa 
Powiatowego) wniosek o udostępnienie miejsca na ulotki OPP    2013 r 
- informacja o rozkładzie 1% w województwie podlaskim jest dostępna na co najmniej 
 3 kanałach informacyjnych         2013 r. 
- przeprowadzono konkurs: Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym-  2014 r. 
- przeprowadzono konkurs: Urzędnik przyjazny organizacjom samorządowym-  2014 r. 
- 100% samorządów otrzymało zaproszenie do konkursu-     2014 r. 
-  przeprowadzono konkurs: Biznes przyjazny organizacjom pozarządowym-  2014 r. 
- 50% biznesmenów otrzyma informację o konkursie-     2014 r. 
- stworzono bazę dobrych praktyk zawierającą minimum 20 opisów przykładów-  2015 r. 
- udział przedstawiciela/i Sieci  w co najmniej 2 spotkaniach z org. biznesowymi  
na poziomie województwa-         2014 r. 
- nawiązaliśmy kontakt z jednym z dziennikarzy z każdej gazety lokalnej-   2014 r. 
- zorganizowaliśmy 1 sesję w roku ze wszystkimi dziennikarzami, z którymi  
współpracujemy-          2014 r. 
- wszystkie media lokalne są zapraszane na wydarzenia inicjowane przez Sieć-  2013 r. 
- prasa lokalna jest informowana o proponowanych działaniach NGOs 
 i przebiegu imprez-           2013 r. 
- wszystkie media otrzymują informacje o pracy Sieci     2013 r. 
- 50% org. biznesowych jest zapraszanych na wydarzenia inicjowane przez NGO-sy 2014 r. 
- wszystkie organizacje biznesowe, z którymi nawiązaliśmy kontakt otrzymują  
materiały o pracy Sieci-         2014 r. 
-- nawiązaliśmy kontakt z 50% organizacji biznesowych w woj. podlaskim   2014 r. 
- Sieć ma rzecznika          2013 r. 
- samoocena dotycząca standardów i wartości jest dokonywana corocznie-  2014 r. 
- udział w FOP delegacji organizacji z co najmniej 50% powiatów   województwa-  2014 r. 
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8. System realizacji Strategii 
 
Zadania zapisane w Strategii realizowane będą w zróżnicowany sposób: część wykonywać będą 
członkowie Sieci (delegaci lub delegacje, w zależności od liczebności reprezentacji z powiatu) na 
terenie swoich powiatów, część specjalnie powołane do tego Zespoły Robocze, część Prezydium 
Sieci, część członkowie Sieci wyznaczeni do jej reprezentowania (np. w zespołach 
opracowujących dokumenty strategiczne na poziomie województwa). Część zadań będzie 
realizowana przez całą Sieć, na jej spotkaniach i wydarzeniach specjalnych. Do realizacji 
niektórych zadań zostaną zaproszeni tzw. członkowie wspierający. 
Szczegółowy podział zadań między ich wykonawców zapisany został w tabelach do 
poszczególnych celów w p.6 Strategii Opis Działań.  
 
Nad realizacją Strategii czuwać będzie Prezydium Sieci. 
 
9. Monitoring realizacji Strategii 
 
Dla określenia stanu osiągania założonych wskaźników prowadzony będzie monitoring realizacji 
Strategii. 
Sposoby monitorowania i źródła informacji o poziomie realizacji wskaźnika określone zostały 
przez zespoły pracujące nad poszczególnymi rezultatami i przyjęte przez Sieć.  
 
Rezultat 1: Sieć jest silną i kompetentną reprezentacją podlaskich NGO’s (do Celu 1) 
Wskaźnik Sposób monitorowania, źródła informacji o poziomie 

realizacji wskaźnika 

W spotkaniach Sieci uczestniczy min. 60 
% delegatów   

Lista obecności z spotkań sieci  

działa internetowe Forum Sieci 
Liczba podjętych działań, liczba akcji lub jeśli chodzi o 
forum internetowa liczba użytkowników forum i liczba 
postów. Zbierane informacje przez prezydium 

każdy delegat przekazuje własne 
doświadczenia na Sieci przynajmniej 1 
raz w roku 

Protokoły z posiedzeń sieci 

samokształcenie delegatów 

Krótka notatka z opisująca podjęte działania 
edukacyjne, rekomendacje dla innych delegatów do 
zapoznania się z daną lekturą, uczestniczenie w 
szkoleniu, inne. Przekazywane do prezydium przez 
delegatów 

szkolenia odpowiadają 
zapotrzebowaniu delegatów Sieci 

Wywiad grupowy odnośnie spełnienia oczekiwań 
przeprowadzony przez przewodniczącego sieci. 
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2 razy w roku wspólne spotkania 
Prezydium z RPP, stały kontakt e-mail 

Listy obecności ze spotkań, zdjęcia, wspólnie 
wypracowane dokumenty ze spotkań, emaile. Zbierane 
przez prezydium  

1 raz na pół roku sprawozdanie ze 
zmian w przepisach; częściej w 
przypadku sytuacji nadzwyczajnych 

Liczba sprawozdań, zbierane przez prezydium 

Nie mniej niż 50% dokumentów 
strategicznych powstaje z udziałem 
organizacji pozarządowych 

Liczba dokumentów strategicznych skonsultowanych z 
ngo -  

udział członków Prezydium w 100% 
ważnych dla NGOs wydarzeń (wg. 
zaproszeń i informacji o wydarzeniach) 

Sprawozdanie Prezydium w nim informacja czy 
przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniach. 

każdy delegat przypomina samorządom 
o programach współpracy – każdego 
roku 

Informacja od delegata 

opracowany Regulamin Sieci  Regulamin sieci 

każdy delegat co najmniej 2 razy w roku 
spotyka się z pełnomocnikiem 
powiatowym 

Liczba spotkań z pełnomocnikiem – informacja od 
delegata  

każdy delegat inspiruje samorząd 
powiatowy do ewaluacji Programu 
Współpracy za miniony rok, zbiera ze 
środowiska uwagi i wnioski z realizacji 
Programu Wojewódzkiego 

Informacja od delegata na temat podjętych działań 
inspirujących.  

 
Rezultat 2: Podlaskie NGOs aktywnie współpracują ze sobą i otoczeniem (do Celu 2) 
Wskaźnik Sposób monitorowania, źródła informacji o poziomie 

realizacji wskaźnika 

Aktywna baza danych – min.40% 
organizacji w powiecie ma aktualne 
dane w bazie 

Raport GR 

Stworzenie interaktywnej strony 
internetowej sieci z licznikiem 
odwiedzin w celu monitorowania wejść 

Strona internetowa 

Na 50 % stron samorządów są zakładki 
„organizacje pozarządowe” (baza 
teleadresowa NGOs i Program 
Współpracy, sprawozdanie z realizacji 
Programu Współpracy)  

Raport GR 
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Organizacje przekazują pozytywne 
informacje w mediach 

Informacje w mediach- kopia elektroniczna 

Sieć informuje media regionalne o 
dobrych praktykach organizacji w 
regionach – 1 raz na kwartał 

Informacje w mediach, w tym biuletyn Sieciowy 

20% organizacji zarejestrowanych  w 
bazie danych aktywnie uczestniczy na 
portalach społecznościowych (np. 
Facebook) 

Raport GR- monitorowanie aktywności na Forum 

Regularnie 1 x na kwartał, 4 x w roku 
ukazuje się newsletter Sieci NGO 

Raport GR - kwartalnik 

100% organizacji zarejestrowanych  w 
bazie danych, dysponujących adresem 
e-mail otrzymuje newsletter 

Raport GR 

Udział Sieci i członków wspierających w 
tworzeniu programu współpracy na 
poziomie województwa 

Informacja na stronie Urzędu Marszałkowskiego o 
przebiegu prac nad Programem 
Informacja pisemna Prezydium o przebiegu prac. 

Cykliczne (1 raz na 2-3 lata) 
organizowanie Forum Organizacji 
Pozarządowych 

o min. 50% powiatów jest 
reprezentowanych na 
Forum 

o organizacja kiermaszów, 
jarmarków organizacji 
na Forum 

Lista obecności  (rubryka powiat) 
Dokumentacja fotograficzna 

Organizacje znają wymagane standardy 
Ankiety, kopia maila od delegata do organizacji z bazy 
danych 

Delegaci z poszczególnych powiatów 
aktywizują środowisko  na rzecz 
współpracy z samorządami – 1 
spotkanie w roku służące wymianie 
informacji w powiecie  

Protokół ze spotkania ( u pełnomocnika), kopia do 
biura Sieci 

 
Rezultat 3: Dobre kontakty-relacje między organizacjami pozarządowymi woj. Podlaskiego z 
otoczeniem: społeczeństwem, samorządem, biznesem, mediami (do Celu 3) 
Wskaźnik Sposób monitorowania, źródła informacji o poziomie 

realizacji wskaźnika 
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wszystkie Urzędy Skarbowe otrzymały 
(od delegata lub Starostwa 
Powiatowego) wniosek o udostępnienie 
miejsca na ulotki OPP 

Delegaci (lub pełnomocnicy) przesyłają raz w roku do 
Biura Sieci informację o złożonym wniosku 

informacja o rozkładzie 1% w 
województwie podlaskim jest dostępna 
na co najmniej 3 kanałach 
informacyjnych 

Wydruki, kopie artykułów prasowych i internetowych, 
zestawienie audycji radiowo-telewizyjnych 

przeprowadzono konkurs: Samorząd 
przyjazny organizacjom pozarządowym 

Protokół końcowy z przeprowadzonego konkursu 

przeprowadzono konkurs: Urzędnik 
przyjazny organizacjom samorządowym 

Protokół końcowy z przeprowadzonego konkursu 

przeprowadzono konkurs: Biznes 
przyjazny organizacjom pozarządowym 

Protokół końcowy z przeprowadzonego konkursu 

stworzono bazę dobrych praktyk 
zawierającą minimum 20 opisów 
przykładów 

Baza dobrych praktyk dostępna w Biurze Sieci, u 
delegatów i na stronie Sieci (w formie papierowej i 
elektronicznej) 

udział przedstawiciela/i Sieci  w co 
najmniej 2 spotkaniach z org. 
biznesowymi na poziomie 
województwa 

Krótka relacja o spotkaniu na stronie Sieci 

nawiązany kontakt z jednym z 
dziennikarzy z każdej gazety lokalnej- 

Lista adresowa (e-mail, telefon, medium) dziennikarzy  

zorganizowaliśmy 1 sesję w roku ze 
wszystkimi dziennikarzami, z którymi 
współpracujemy 

Dokumentacja z „konferencji prasowej”  

 wszystkie media lokalne są zapraszane 
na wydarzenia inicjowane przez Sieć 

Wydruk e-maili rozesłanych do mediów lokalnych 

prasa lokalna jest informowana o 
proponowanych działaniach i 
przebiegu imprez NGOs 

baza e-maili rozesłanych do mediów lokalnych, 
Wydruki, kopie artykułów prasowych i internetowych, 
zestawienie audycji radiowo-telewizyjnych 

wszystkie media otrzymują informacje 
o pracy Sieci baza e-maili rozesłanych do mediów lokalnych, 

50% org. biznesowych jest 
zapraszanych na wydarzenia 
inicjowane przez NGO-sy 

baza e-maili rozesłanych do przedstawicieli biznesu 
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wszystkie organizacje biznesowe z 
którymi nawiązaliśmy kontakt 
otrzymują materiały o pracy Sieci 

baza e-maili rozesłanych do przedstawicieli biznesu 

nawiązaliśmy kontakt z 50% organizacji 
biznesowych 

Lista adresowa (e-mail, telefon, organizacja) 

Sieć ma rzecznika 
Protokół posiedzenia Prezydium, dane rzecznika 
dostępne na stronie Sieci 

samoocena dotycząca standardów i 
wartości jest dokonywana corocznie Ankieta ewaluacyjna 

udział w FOP reprezentacji co najmniej 
50% powiatów województwa 
Obecność organizacji członków Sieci 

Lista uczestników FOP 

 
 
 

 


