Uzasadnienie
Przedkładany projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5b ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118, z późń.), zwanej dalej „ustawą”,
obligującego ministra lub wojewodę do przyjęcia, w drodze zarządzenia, po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, rocznego lub
wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Społeczeństwo obywatelskie charakteryzujące się zdolnością do aktywnej samoorganizacji stanowi
pomost w komunikacji pomiędzy państwem demokratycznym, w którym istnieje a jednostkami, które je
tworzą.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działając niezależne od
struktur państwowych, współpracują z instytucjami administracji rządowej w oparciu o system
komunikacji społecznej gwarantujący pomoc w realizacji zadań wynikających z potrzeb społecznych,
mając na uwadze poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i dobro ogółu obywateli.
Tak rozumiana współpraca rządu z organizacjami pozarządowymi stanowi jedno z najistotniejszych
narzędzi służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i umacnianiu demokracji.
Prezentowany projekt to dokument programowy określający fundamentalne zasady współpracy,
zbudowany w oparciu o politykę realizowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
względem podmiotów sektora pozarządowego oraz zadań wspólnie realizowanych na rzecz
społeczeństwa.
Program współpracy określa w szczególności:


cel główny i cele szczegółowe,



zakres przedmiotowy,



okres realizacji programu,



sposób realizacji programu,



wysokość środków planowanych na realizację programu.

Zaprezentowany dokument wskazuje możliwe kierunki rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami
obywatelskimi a administracją rządową, stanowiąc jednocześnie swoiste zapewnienie ze strony państwa
respektowania ustalonych partnerskich zasad współdziałania w realizacji wspólnych zadań.
Równocześnie stawia swoje oczekiwania względem przedstawicieli III sektora mające gwarantować
efektywną realizację powierzonych zadań. Odnosi się to przede wszystkim do: zapewnienia wysokich
standardów

realizacji

powierzonych

zakresów

obowiązków,

efektywnego

wykorzystywania

powierzonych funduszy, dywersyfikacji źródeł finansowania, solidności przedstawianych danych,

konsekwencji w działaniach, koordynacji działań oraz gotowości do otwartego i rzeczowego
opiniowania działań ze strony administracji publicznej. Tylko taka współpraca oparta na otwartym
dialogu, wspólnych wartościach, respektowaniu ustalonych zasad oraz kooperacji działań pozwoli na
minimalizację negatywnych skutków społecznych oraz efektywne działania profilaktyczne w obszarach
zainteresowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, których dotyczy przedmiotowy
projekt.
Określony w § 2 termin wejścia w życie projektowanego zarządzenia, wraz z dniem ogłoszenia, wynika
z fakt, iż Program współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi jest programem rocznym
i będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.

