Najważniejsze cele POPPS w perspektywie 3 lat (do połowy 2018 r.)
wraz z działaniami zbliżającymi do realizacji tych celów
W ramach działania „Liderzy POPPS - team building liderów organizacji członkowskich POPPS
na rzecz rozwoju związku stowarzyszeń”, podczas wyjazdowego szkolenia w dniach 17-19 lipca
2015 roku pełnomocnicy organizacji członkowskich POPPS opracowali sześć najważniejszych
priorytetów rozwojowych Porozumienia. Przyjęto, że priorytety te stać się powinny głównymi
celami, które POPPS powinien zrealizować w perspektywie trzech lat. Te cele to:
1. Budowa pozytywnego wizerunku i rozpoznawalności POPPS w społeczności powiatu
sochaczewskiego
2. Zwiększenie liczby organizacji członkowskich POPPS
3. Stabilizacja źródeł finansowania działań POPPS
4. Pozyskanie stałego lokalu, optymalnie bezpłatnego lub o niskim czynszu
5. Budowa stabilnego i realnego partnerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego
z terenu powiatu sochaczewskiego
6. Powołanie Funduszu Lokalnego Ziemi Sochaczewskiej (nazwa robocza)
Cel 1. Budowa pozytywnego wizerunku i rozpoznawalności POPPS w społeczności powiatu
sochaczewskiego obejmuje działania takie, jak:
 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu promocji i budowania wizerunku organizacji –
październik 2015 (w ramach FIO 2015);
 promocja w lokalnych mediach (do końca roku 2015 min trzy artykuły + wywiad,
podobnie albo więcej w latach 2016-18;
 W zależności od możliwości finansowych POPPS uatrakcyjnianie oferty wydarzeń
POPPS (np. celebryci, foldery, ulotki, gadżety);
 „twarz POPPS”;
 zdjęcia ludzi POPPS na stronie internetowej;
 zwiększenie popularyzacji strony internetowej i fb;
 w 2018 r. badanie rozpoznawalności POPPS wśród dorosłego społeczeństwa
(pozytywne skojarzenia, projekty, osoby).
Za realizację powyższego celu odpowiedzialny jest zespół ds. wizerunku, powołany z grona
pełnomocników i innych przedstawicieli organizacji członkowskich. Planowane jest zbadanie
poziomu realizacji celu poprzez badanie rozpoznawalności POPPS wśród społeczności powiatu
sochaczewskiego (pozytywne skojarzenia, rozpoznawalne projekty, osoby).
Ad. 2 Cel 2. Zwiększenie liczby organizacji członkowskich POPPS obejmuje działania takie, jak:
 wyszukiwanie lokalnych liderów w gminach, docieranie do wsi, gmin, lokalnych
środowisk, promowanie i wspieranie tworzenia nowych organizacji pozarządowych;
 przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania członkostwem i pozyskiwaniem
nowych członków - październik 2015 (w ramach FIO 2015);




przeprowadzenie analizy potrzeb organizacji pozarządowych działających na terenie
powiatu sochaczewskiego (listopad-grudzień 2015);
przygotowanie oferty dla organizacji pozarządowych – marzec 2016 (forma
spersonalizowana).

Za realizację celu odpowiedzialny jest zespół ds. zwiększenia liczby organizacji członkowskich
POPPS powołany z grona pełnomocników i innych przedstawicieli organizacji członkowskich.
Jako zadowalający poziom realizacji celu przyjęto, że do połowy 2018 roku POPPS posiadał
będzie 20-23 organizacje członkowskie, reprezentujące każdą z gmin powiatu
sochaczewskiego.
Cel 3. Stabilizacja źródeł finansowania działań POPPS obejmuje działania takie, jak:
 koncentrację na corocznym skutecznym pozyskiwaniu dotacji z FIO;
 uzupełnienie dotacji z FIO drugim stałym źródłem finansowania;
 wyłonienie i stałe wzmacnianie zespołu zajmującego się pisaniem ofert, wniosków
konkursowych;
 koncentracja na nawiązaniu współpracy z podmiotami gospodarczymi i pozyskiwanie
od tej grupy podmiotów środków na realizację programów dotacyjnych;
 POPPS operatorem „Działaj Lokalnie” w powiecie sochaczewskim.
Powyższy cel będzie realizował zespól ds. stabilizacji źródeł finansowania działań POPPS,
powołany podobnie jak poprzednie zespoły z grona pełnomocników i innych przedstawicieli
organizacji członkowskich.
Cel 4. Pozyskanie stałego lokalu, optymalnie bezpłatnego lub o niskim czynszu, w ramach
którego zidentyfikowano następujące warianty realizacji celu:
 bezpłatne użyczenie lokalu od samorządu;
 barter;
 wynajem komercyjny;
 pokrycie kosztów wynajmu lokalu w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o
bezpłatnym poradnictwie prawnym.
Za realizację celu odpowiedzialny jest Zarząd POPPS.
Cel 5. Budowa stabilnego i realnego partnerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego z
terenu powiatu sochaczewskiego, obejmuje działania takie, jak:
 dążenie do udziału przedstawicieli POPPS w ciałach doradczych i ciałach dialogu –
Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Sochaczewska Rada Sportu
(jesień 2015 r.), Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego (kadencja 20142016, 2016-2018);
 dążenie do udziału przedstawicieli POPPS w komisjach konkursowych opiniujących
oferty w konkursach ogłaszanych przez wszystkie jst z terenu powiatu
sochaczewskiego;




dążenie do udziału w konsultacjach prawa miejscowego i Sochaczewskiego Budżetu
Obywatelskiego;
dążenie do udziału w sesjach rad gmin, rady miasta i rady powiatu.

Za realizację celu odpowiedzialny jest Zarząd POPPS. Docelowo, pożądane jest aby partnerzy
samorządowi przesyłali do POPPS zawiadomienia z zaproszeniem do udziału w sesjach
organów stanowiących, wraz z projektami uchwał organów stanowiących, oraz publicznie i
otwarcie zapraszali do współpracy przedstawicieli NGO poprzez włączanie ich do zespołów
roboczych , ciał doradczych i opiniujących, a także do udziału w konsultacjach społecznych.

Cel 6. Powołanie Funduszu Lokalnego Ziemi Sochaczewskiej (nazwa robocza) – działania
zmierzające do realizacji tego celu do końca roku 2015 realizowane są w ramach FIO 2015.
Za realizację celu odpowiedzialny jest Zarząd POPPS.

