


Co jest naszym celem?

Wymogi formalne stawiane wobec organizacji 
pozarządowych utrudniają angażowanie się 
obywateli lub wręcz zniechęcają do działania 
na rzecz innych osób i dobra wspólnego. 
Naszym celem jest doprowadzenie do zniesienia 
zidentyfikowanych barier i stworzenie przyjaznej 
przestrzeni do zrzeszania się i realizacji 
działań społecznych. Może to mieć miejsce 
zarówno poprzez zmiany prawa, jak 
i zmiany w zakresie praktyki stosowania 
już obowiązujących przepisów. 

Działalność społeczną 
należy uprościć!

Czy zmiana w ogóle jest 
możliwa?

Zmiana jest możliwa! 
Działania organizacji pozarządowych 
w poprzednich latach doprowadziły 
do uproszczeń w zakresie prowadzenia 
zbiórek publicznych i ułatwień 
w zakresie rejestracji stowarzyszeń.



   Działając w organizacji…

działaj na rzecz uproszczeń, 
sygnalizując trudności formalne 
napotykane w działalności, 

podpisuj petycje kierowane do 
władz różnych szczebli i zabieraj głos 
w konsultacjach,

upubliczniaj na stronie internetowej 
sprawozdania z działania swojej organizacji, 
pokazując, że organizacje pozarządowe 
działają w pełni przejrzyście i nie muszą 
podlegać rygorystycznym przepisom,

pomagaj organizacjom mniej 
doświadczonym w sprawach formalnych,

traktuj inne stowarzyszenia i fundacje 
jako partnerów, nie konkurencję,

zachęcaj nowe osoby do wstępowania 
do organizacji.

Co Ty możesz 
zrobić?

      

Nasza aktywność 
to szansa na zmiany!



      
     

      Pracując w samorządzie
     i współpracując 
     z organizacjami…

     uprość rozliczanie zadań, 
    nie żądaj dokumentacji, której  
    wprost nie wymagają przepisy,

    ułatw organizacjom osiągnięcie  
    stabilności, zlecając zadania wieloletnie 
    i prowadząc przyjazną dla organizacji 
    pozarządowych politykę lokalową,

    pozwól pokrywać koszty administracyjne 
    w ramach realizowanych przez nie 
    zadań publicznych, nie usuwaj ich 
    z katalogu kosztów kwalifikowanych,

    nie ograniczaj realizacji zadań z powodu
    COVID19, jeżeli to rzeczywiście nie jest
    konieczne,

    szybko podejmuj decyzje, 
    nie każ organizacjom czekać,

    wsłuchuj się w głos organizacji 
    wyrażany w trakcie konsultacji 
    programów współpracy,

     traktuj radę pożytku publicznego 
    po partnersku, 

Nie zawsze trzeba 
zmieniać  przepisy, 
czasem trzeba 
zmienić podejście 
do ich stosowania!



      
     

pomyśl nad wprowadzeniem wieloletnich 
programów współpracy, 

pamiętaj, że jednostki samorządu 
terytorialnego mogą udzielać pożyczki 
organizacjom pozarządowym,

wprowadź elektroniczny generator 
wniosków,

nie wymagaj od organizacji pozarządowych 
wnoszenia wkładu własnego,

stosuj klauzule społeczne,

pamiętaj, że działające lokalnie organizacje 
pozarządowe często kupują towary 
i usługi u lokalnych przedsiębiorców,

korzystaj z dobrych doświadczeń innych 
samorządowców w zakresie ich współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.




	1
	2
	3
	4
	5
	6a

