
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy 

HUMANUS,

Lublin 22 listopada 2017 roku



1. Pytania konsultacyjne wraz z tezami 

wprowadzającymi,

2. Dyskusja tematyczna dla każdego 

pytania,

3. Reasumpcja – wspólne sformułowanie 

wniosków, opinii i postulatów,

4. Zgłoszenie uwarunkowań w zakresie 

nawiązania współpracy 



TEZY WPROWADZAJAJACE:

 Przekaz danych oraz informacji, które wypełnią komórki
tabel i opis w sekcji opisowej,

 Wspólne opracowanie ważnej części Formularza OZPS -
„Wprowadzenie”,

 Przekaz informacji o nowych przedsięwzięciach NGO 
powiększających gminny/powiatowy zasób 
instytucjonalny (liczba placówek z liczbą miejsc, liczba 
korzystających lub liczba oczekujących na miejsce w 
danej placówce, profil kadry placówek oraz roczny koszt 
prowadzenia danej placówki),

 Formułowanie wniosków i rekomendacji z OZPS 
w danym roku.

 Inne, wskazane przez Państwa biorących udział w 
konsultacjach: ………………………………………………



TEZY WPROWADZAJACE:

 Inicjatywą lokalnej organizacji pozarządowej

zgłaszającej się do właściwego miejscowo ośrodka

pomocy społecznej (gminy), wraz z określeniem przez

nią obszarów tematycznych, jakie mogą być

przedmiotem współpracy?

Czy

 Rozpoznaniem lokalnej sytuacji przez ośrodek pomocy

społecznej – czyli jakie ewentualnie organizacje można

zaprosić do współpracy – konkretnych obszarów

tematycznych, niektórych zakresów prac analitycznych?



TEZY WPROWADZAJACE:

1) Państwo opowiedzielibyście się za utworzeniem wspólnego
zespołu analitycznego OZPS na terenie Waszej Gminy, który
starałby się przygotować końcową wersję formularza
w danym roku na posiedzenie Rady Gminy, z jasnym
podziałem zadań i ról wewnątrz tego zespołu,

2) Raczej wolelibyście pracować indywidualnie (tzn. OPS
sporządza formularz) i tylko w niektórych obszarach
uzupełniająco uzyskuje od organizacji pozarządowych
dodatkowe, uzupełniające informacje,

3) Skłonni jesteście przydzielić określone zadania z formularza
OZPS dla organizacji pozarządowej oraz oczekiwać na ich
opracowanie ?

 A może widzicie Państwo inne możliwości współpracy, jakie?



Jeśli tak to:

TEZY WPROWADZAJACE:

1. Jaki tryb współpracy rekomendowalibyście:

a) dostarczenie do ośrodka pomocy społecznej
propozycji rekomendacji i wniosków po zapoznaniu
się organizacji pozarządowej z wstępną wersją
OZPS, a następnie selekcję wybranych wniosków,

b) wspólną analizę danych i informacji OZPS na
specjalnym spotkaniu przed ostatecznym
przekazaniem formularza OZPS do regionu,



TEZY WPROWADZAJACE:

1. W przypadku przygotowywania raportu dla
Rady Gminy stanowiącego syntezę formularza
OZPS czy jesteście Państwo gotowi udostępniać
szczegółowe dane z „oceny” organizacji
pozarządowej?

2. Jakie warunki postawione zostałyby organizacji
pozarządowej umożliwiające korzystanie z
informacji i danych OZPS?, np. sformalizowane
zobowiązania – umowa pisemna, etc.



TEZY WPROWADZAJACE:

1. W przypadku przygotowywania raportu dla Rady
Gminy stanowiącego syntezę formularza OZPS
czy jesteście Państwo gotowi udostępniać
szczegółowe dane
z „oceny” organizacji pozarządowej?

2. Jakie warunki postawione zostałyby organizacji
pozarządowej umożliwiające korzystanie
z informacji i danych OZPS?, np. sformalizowane
zobowiązania – umowa pisemna, etc.



TEZY WPROWADZAJACE:

1. Czy ma być to rola obserwatora?

2. Czy ma być to uczestnictwo aktywne, tj.

wspólnie z OPS?

3. Czy przedstawiciel NGO musi spełnić

jakieś kryteria, aby uczestniczyć w

posiedzeniach Rad Gmin na których

omawiane jest OZPS?
Przypomnienie:

Tryb dostępu do informacji publicznej – umożliwia korzystanie z danych



TEZY WPROWADZAJACE:

Mechanizm taki był zastosowany dla rejestracji jednostek

(liczba, ilość miejsc) przy analizie problemu bezdomności

Wówczas uruchamiana była tabelka do gminy, która

dodawała schroniska – system generował hasło i login, OPS

komunikował się z daną organizacją i ona wprowadzała

dane.

Podobny mechanizm można zastosować wobec ROPS




