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Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych 

 w gminie Serokomla 

 

I.  Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Serokomla 

1.Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli 

-organizacja pozarządowa, stowarzyszenie 

-organizacja pożytku publicznego 

Udział w akcjach ratowniczych, pomoc w sytuacjach kataklizmu, wykonywanie zadań 

publicznych. Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. Współpraca z lokalnymi 

organizacjami społecznymi. Pomoc w wybudowaniu strażnicy i późniejszej jej modernizacji.  

2.Ochotnicza Straż Pożarna w Charlejowie 

-organizacja pozarządowa, stowarzyszenie 

Udział w akcjach ratowniczych, pomoc w sytuacjach kataklizmu, wykonywanie zadań 

publicznych. Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. Współpraca z lokalnymi 

organizacjami społecznymi. Pomoc w wybudowaniu strażnicy i organizacji wiejskiej 

świetlicy.  Organizacja i przeprowadzenie pogadanek na temat bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego dla młodzieży i dorosłych. Udział w uroczystościach gminnych i 

kościelnych. Współpraca w realizacji pikników. 

 

3.Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla 

-organizacja pozarządowa, stowarzyszenie.Rejestracja-2009. 

Realizacja projektu "Utworzenie Centrum Integracji i Rozwoju Gminy Serokomla" w ramach 

PPWOW w partnerstwie z GOPS. Zrealizowano usługi: dla seniorów, wizyty studyjne, kursy, 

usługi rehabilitacyjne,, zajęcia sportowo-Rekreacyjne. 

Realizacja w partnerstwie z GOPS projektu dla seniorów "Nie tylko opieka, ale i przyjaźń". 

Realizacja projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"(PROW)- 

"Integracja wspólna sprawa". Realizacja projektów w partnerstwie z Zespołem Szkół w 

Serokomli, Gminną Biblioteką Publiczną oraz OSP. Ścisła współpraca z nieformalnymi 

grupami, w tym z KGW oraz Klubem Seniorów.   

4.Gminny Ludowy Klub Sportowy „Polesie” 

-stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń 

prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Łukowie 

Udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu PZPN Białą Podlaska w różnych grupach 

wiekowych. Awans do klasy Okręgowej w rozgrywkach piłki nożnej. 
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5.Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Polesie” 

-stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń 

prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Łukowie  

Czołowe miejsca w zawodach piłki siatkowej, piłki koszykowej, nożnej, w lekkiej atletyce 

dziewcząt i chłopców w powiecie, rejonie i województwie. 

 

Członkowie organizacji współpracują z UG w organizacji rekonstrukcji historycznej 

poświęconej ostatniej bitwie w Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Organizują wspólnie ze 

Zespołem Szkół wycieczki("Śladami Ojca Świętego". "Śladami prawosławia", wycieczka w 

Góry Świętokrzyskie), Dzień Dziecka, pikniki, zabawy. 

II. Analiza potrzeb lokalnych organizacji pozarządowych 

 

Na terenie Gminy Serokomla działa pięć organizacji. Są to więc głównie  organizacje od 

dawna działające. W latach ostatnich powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy 

Serokomla, które w ścisłej współpracy z lokalnym organizacjami podejmuje liczne inicjatywy 

społeczne.  

Podczas pracy zespołowej przedstawicieli organizacji i samorządu nad lokalnym indeksem 

współpracy określono mocne strony współpracy i rekomendowano działania. Miało to za cel 

między innymi wyrażenie potrzeb organizacji i nakreślenie tych kierunków współpracy, które 

pozwolą organizacjom rozwijać się i pełnić  ich społeczną rolę.  

 

W obszarze "Współpraca organizacji i administracji samorządowej przy tworzeniu lokalnych polityk 

publicznych" rekomendowano  działania: 

* Przedstawiciele organizacji widzą potrzebę uczestnictwa jako obserwatorzy podczas uchwalania prawa 

miejscowego przez Radę Gminy.  

*  Należy rozwijać przyjazne procedury włączania organizacji pozarządowych do diagnozowania lokalnych 

problemów i potrzeb zarówno w obszarze tworzenia polityk publicznych 

* Należy usprawnić proces konsultacji społecznych o nowe formy spotkań, powoływania zespołów 

konsultacyjnych.  

 

W obszarze: "współpraca organizacji i administracji samorządowej przy realizacji lokalnych polityk 

publicznych" zespół rekomendował działania 

 

*   Wzmocnienie woli współpracy ze strony obydwu sektorów. Należy w 2014 wzmocnić dotychczasowe 

obszary :współpracy poprzez  wspólne akcje i działania.  

*  Wzmocnienie obecności władz samorządowych na różnych uroczystościach czy akcjach organizacji, bo to 

podniesie rangę tych działań i poprawi wizerunek organizacji.  
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W obszarze: "System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych" wskazano, że: 

W samorządzie brak centrum wspierania organizacji pozarządowych w celach szkoleniowych, 

animacyjnych, doradczych, konsultacyjnych, finansowych itp. Nie funkcjonuje także system wsparcia 

poręczeniowego czy wsparcia wkładu własnego dla organizacji chcących aplikować do konkursów 

zewnętrznych. Bardzo potrzebna jest osoba, która będzie pomagała organizacjom pisać projekty w celu 

pozyskiwania dotacji zewnętrznych, same organizacje tego nie potrafią.  

Utworzono Gminny Ośrodek Kultury, który będzie funkcjonował na bazie pomieszczeń Gminnej Biblioteki 

publicznej. W większości wsi są wiejskie świetlice, które nie są wykorzystywane w okresie zimowym z 

powodu braku ogrzewania.  

 

Rekomendowano działania: 

 nalezienie rozwiązania, by świetlice, które dotychczas nie są wykorzystywane w okresie zimowym z 

powodu braku ogrzewania, mogły służyć mieszkańcom przez cały rok. 

 Istnieje potrzeba utworzenia w budżecie gminy funduszu na wsparcie NGO”s.  

 Jest potrzeba utworzenia punktu wspierania organizacji pozarządowych w celach szkoleniowych, 

animacyjnych, doradczych, konsultacyjnych, finansowych Obecnie organizacje korzystają z pomocy 

w Urzędzie Gminy 

 Także potrzeba wsparcia uczestnictwa organizacji w pozyskiwaniu środków zewnętrznych(wkład 

własny, poręczenia). Należy dokładniej przeanalizować możliwość utworzenia wkładu własnego dla 

organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Przy dużych 

potrzebach finansowych NGO i ich świadomości dotyczącej ograniczonych możliwości samorządu 

to rozwiązanie wydaje się być dużym wsparciem i zachętą dla NGO.  

 Wobec małej znajomości działań organizacji w środowisku gminnym i powiatowym istnieje  

potrzeba budowania wizerunku organizacji w otoczeniu oraz promocji organizacji 

 Należy zadbać o większą integrację środowiska organizacji pozarządowych oraz integracji 

społeczności w lokalnym środowisku, z zaznaczeniem potrzeby aktywizacji i integracji małych 

środowisk w poszczególnych wsiach 

. 

 
 

W przeprowadzonym badaniu ankietowym przedstawicieli organizacji zostało zadane pytanie: 

"Proszę określić, jakie działania mogłyby pomóc w rozwoju Waszej organizacji?". 

Oczekiwane działania wg tematyki wybierano, określając, jakiego rodzaju wsparcia 

potrzebują. Były to: szkolenia, doradztwo i dobre praktyki, w tym wizyty studyjne jako forma 

zapoznania się z dobrymi praktykami. Zebrane wyniki pokazują preferencje badanych 

organizacji. Oznaczenia S-szkolenia, D-doradztwo, P- dobre praktyki. W nawiasie zawarta 

jest liczba wskazań. 

TEMATYKA WSKAZANIA 

 

szkolenia 

 

doradztwo 

 

Dobre 

praktyki 

Prawna - aspekty prawne funkcjonowania 

organizacji- 

2 

 

1 

 

1 

 

-współpraca finansowa z samorządem- 0 4 0 
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-współpraca niefinansowa z samorządem- 

 

0 

 

2 

 

0 

 

Księgowa -zarządzanie finansami i księgowością- 3 0 1 

-rozliczanie projektów i 

sprawozdawczość- 

3 3 1 

- przygotowanie wniosków 3 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

Marketingowa -tworzenie wizerunku organizacji 0 1 4 

-promocja organizacji  w środowisku 

lokalnym i mediach 

0 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

Finansowanie 

działalności 

 

 

 

 

 

 

-zdobywanie funduszy na prowadzenie 

działalności 

3 

 

4 

 

2 

 

-aplikowanie o środki z UE 5 3 2 

-współpraca z biznesem 0 2 2 

- ekonomia społeczna 1 1 1 

 

Działalność 

organizacji 

współpraca 

-tworzenie i wdrażanie  strategii rozwoju 

organizacji 

1 

 

2 

 

0 

 

-zarządzanie organizacją 2 1 2 

- współpraca z administracją 0 3 0 

- pisanie projektów 4 3 2 

-zarządzanie projektami 2 3 2 

- aktywizowanie  i pozyskiwanie nowych 

członków organizacji 

1 

 

3 

 

0 

 

- pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy 3 2 0 

- budowanie zespołu i współpraca w 

zespole 

1 3 1 

 

-  zarządzanie zespołem 

 

1 

 

3 

 

0 

- monitoring i ewaluacja prowadzonej 

działalności  i prowadzonych programów 

2 

 

2 

 

2 

 

- budowanie i prowadzenie programów 

pomocy 

1 

 

1 

 

1 

 

-internet i komputeryzacja w organizacji 

 

3 

 

2 

 

1 

 

- umiejętności interpersonalne 1 1 2 
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- tworzenie programów profilaktycznych 

 

0 3 1 

RAZEM  42 57 36 

 

Powyższe wskazania wyraźnie obrazują potrzeby i oczekiwania lokalnych organizacji 

pozarządowych.  

Konieczne dla  liderów  obszary wsparcia w  nabywaniu wiedzy i umiejętności (różne formy: 

szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne, udział w konferencjach) to: 

prawno-organizacyjny- 10 wskazań 

finansowo-księgowy- 20 wskazań 

marketingowy- 11 wskazań 

finansowanie organizacji- 26 wskazań 

pozostała działalność  organizacji i inne  możliwe wsparcie dla rozwoju organizacji- 70 

wskazań  

Najbardziej preferowaną formą  wsparcia jest doradztwo, potem szkolenia, a w kolejności 

zapoznanie się z dobrymi praktykami . Powyższe analizy pokazują, że Gmina powinna 

zainwestować w osobę, która będzie m.in. wspierała bieżące działania organizacji (formalno-

organizacyjne), koordynowała współpracę pomiędzy JST a organizacjami, animowała 

działania partnerskie na terenie gminy, pomagała w zakresie  pozyskiwania środków i 

realizacji projektów oraz nawiązywaniu kontaktów z różnymi instytucjami (regionalne, 

krajowe).  

 

 


