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Warszawa, 16.03.2016 

 

Konsultacje założeń  

Strategii rozwoju sektora obywatelskiego 

III sektor dla Polski 

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, pracowników i 

wolontariuszy – do skonsultowania założeń strategii rozwoju sektora obywatelskiego. 

Przekazane do konsultacji opracowanie powstało w wyniku prac Krajowego Panelu 

Ekspertów i Zespołu Redakcyjnego nad materiałami otrzymanymi z regionów. Strategia – 

zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie III sektor dla Polski, w ramach którego jest ona 

tworzona z myślą o dobrostanie Polski i Polaków – ma się przyczynić do wzmocnienia i 

rozwoju polskiego sektora pozarządowego. 

Powodzenie Polski i Polaków nie jest oczywiście zależne wyłącznie, ani nawet przede 

wszystkim, od sektora pozarządowego. Istotną rolę odgrywają tu pozostałe dwa sektory, czyli 

państwo i gospodarka. Niemniej jednak organizacje pozarządowe, zwłaszcza jako działający 

wspólnie, mający wspólne cele i strategię rozwoju III sektor, także mogą się przyczyniać do 

sukcesu Polski i Polaków. 

 

Dlatego podstawą Strategii powinny być: 

 WIZJA Polski i jej obywateli, do której – jako III sektor – zmierzamy, do której w tej i 

kolejnych strategiach chcemy dążyć, która łączy nas wszystkich, niezależnie od tego, co 

robimy i jaki wyznajemy światopogląd;  

 MISJA III SEKTORA, czyli funkcje, które powinien wypełniać sektor, by zbliżać się do 

osiągania przyjętej wizji;  
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 CELE STRATEGICZNE, które chcemy razem, jako III sektor, osiągnąć w perspektywie 

najbliższych pięciu lat, realizując naszą misję;  

 ZASADY DZIAŁANIA, którymi powinniśmy się kierować, niezależnie od rodzaju 

podejmowanych działań; 

 OBSZARY DZIAŁAŃ, czyli główne sfery naszej aktywności, w których powinniśmy 

podjąć działania, aby możliwa była realizacja zaplanowanych celów strategicznych; 

 WYZWANIA I GŁÓWNIE KIERUNKI DZIAŁAŃ we wskazanych obszarach, 

służące realizacji celów strategicznych, wykorzystujące mocne strony i eliminujące lub 

neutralizujące słabe strony III sektora. 

 

Te właśnie – fundamentalne – elementy Strategii poddajemy konsultacjom na obecnym etapie 

prac. Po ich uzgodnieniu Strategia zostanie uzupełniona o wskaźniki realizacji celów, sposoby 

realizacji działań oraz sposoby monitorowania i oceny osiągania zakładanych wskaźników. 

Następnie cały dokument ponownie zostanie poddany konsultacjom.  

 

Czy akceptujecie treść WIZJI, MISJI, ZASAD DZIAŁANIA, CELÓW 

STRATEGICZNYCH I OBSZARÓW DZIAŁAŃ? 

Jakie macie propozycje modyfikacji lub uzupełnień? 

 

Prosimy Was o przedstawienie propozycji GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ w następujących 

obszarach: 
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I. WIZJA POLSKI I POLAKÓW 

Polska jest demokratycznym państwem prawa opartym na aktywności społecznej 

swoich obywateli, równowadze ich praw i obowiązków oraz solidarności społecznej.  

Czy generalnie akceptujecie taką treść wizji?              TAK      NIE 

Jakie macie propozycje modyfikacji i/lub uzupełnień w treści wizji? 

   

  

 

 

II. MISJA III SEKTORA 

Misją III sektora jest tworzenie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, czyli 

działających razem lokalnie, regionalnie i na poziomie ogólnopolskim obywateli, 

którzy potrafią: 

 samodzielnie określać własne cele służące dobru wspólnemu, 

 organizować się wokół tych celów i współpracować w oparciu o wspólne wartości i 

wzajemne zaufanie, 

 współpracować z państwem i gospodarką rynkową na zasadach suwerenności i 

subsydiarności, 

 wspierać tych, którzy gorzej radzą sobie z zaspokajaniem swoich potrzeb. 

Czy generalnie akceptujecie taką treść misji?              TAK      NIE 

Jakie macie propozycje modyfikacji i/lub uzupełnień w treści misji? 
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III. ZASADY DZIAŁANIA 

Organizacje w swojej działalności kierują się Kartą Zasad Działania Organizacji 

Pozarządowych oraz wartościami wynikającymi ze specyfiki ich aktywności. 

KARTA ZASAD DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

przyjęta przez Walne Zebranie OFOP-u 28 maja 2010 r.  

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda 

działalności i angażowania się obywateli w życie społeczne jest podstawą prawdziwej demokracji. Wśród 

inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur administracji państwowej czy 

samorządowej, ani do sfery działań stricte gospodarczych, wyodrębnić trzeba organizacje pozarządowe, 

czyli powołane przez obywateli dla realizacji celów społecznych organizacje których podstawą 

działalności jest wolontarystyczne zaangażowanie obywateli i zewnętrzne finansowanie (darowizny, 

subwencje, dotacje). Są to organizacje realizujące pewną misję (tzn. działające w imię wartości lub 

społecznie pożytecznych celów), a nie dążące do uzyskania zysku czy zdobycia władzy. Zasady 

działalności tych organizacji powinny być normowane nie tylko przez przepisy prawa, ale także przez 

swoisty kodeks etyczny, którego podstawą są następujące zasady, przyjęte na I Ogólnopolskim Forum 

Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 1996 roku i zaktualizowane w ramach projektu Jawnie 

Przejrzyście Odpowiedzialnie. Zasady te zostały zaakceptowane przez Walne Zebranie Ogólnopolskiej 

Federacji Organizacji Pozarządowych w maju 2010 roku. 

Dobro wspólne 

Misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. 

Organizacje pozarządowe w swoich działaniach kierują się zasadą poszanowania godności, praw i 

wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego. 

Legalizm 

Organizacje pozarządowe działają w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, 

wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Organizacje biorące udział w 

procesie stanowienia prawa muszą jasno określić, w jakim charakterze występują – jako rzecznicy 

interesu społecznego, w imieniu konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem, czy też w imię innych 
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interesów. 

Niezależność 

Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne. Zasady ich działalności określają wewnętrzne 

mechanizmy samoregulacji tak na poziomie poszczególnych organizacji, jak i branż. Niezależność – 

zarówno od źródeł finansowania, jak i politycznych ośrodków władzy – jest podstawowym wyzwaniem 

organizacji. 

Jawność 

Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych jest działalnością jawną z uwagi na 

szczególną troskę o posiadane przez nie środki publiczne bądź powierzone im przez osoby prywatne. 

Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności 

wydatków. 

 

Odpowiedzialność 

Organizacje pozarządowe w każdym aspekcie swojej działalności biorą pod uwagę społeczne skutki 

swoich działań i ich wpływ na społeczność i środowisko naturalne. Organizacje odpowiadają przed 

społeczeństwem za efektywne wykorzystanie powierzonych im środków. 

Rzetelność 

Organizacje pozarządowe planują swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów i 

regularnie ewaluują swoją skuteczność w odpowiadaniu na nie. Organizacje pozarządowe nie podejmują 

się działań, których nie są w stanie rzetelnie wykonać. 

Rozliczalność 

Organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypracowane dochody na realizację zadań statutowych oraz 

– w rozsądnych granicach – na rozwój organizacji. Dbanie o majątek organizacji, w tym tworzoną 

własność społeczną, i jego właściwe wykorzystanie powinno być podstawowym obowiązkiem osób 

zarządzających. 

Partnerstwo 

Organizacje pozarządowe współdziałają z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa, stawiając wyżej 

współpracę, wzajemność i solidarność niż konkurencję, izolację i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy 

zachodzi konflikt wyznawanych wartości, organizacje podejmują działania przy zachowaniu zasad 

tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania. 

Podział władz 

Każda organizacja pozarządowa tworząc swoje struktury organizacyjne, powinna co najmniej rozróżnić 

w swoim statucie funkcje zarządzające od nadzorczych. W zależności od potrzeb organ nadzorczy 

powinien pełnić funkcje programowe i kontrolne. Od członków kolegialnego organu nadzorczego 
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wymaga się bezstronności, rzetelności i zaangażowania w działalność organizacji. 

Unikanie konfliktu interesów 

W organizacjach pozarządowych szczególną wagę przywiązuje się do przejrzystych relacji w działaniach 

osób zaangażowanych w pracę organizacji – tak zawodowo, jak i wolontarystycznie.  

Czy generalnie akceptujecie taką treść zasad działania?            TAK            NIE 

Jakie macie propozycje modyfikacji i/lub uzupełnień w treści zasad działania? 

 

 

  

 

IV. CELE STRATEGICZNE 

Naszą misję będziemy realizować poprzez osiąganie następujących celów 

strategicznych: 

 wzmocnienie kapitału społecznego Polaków, rozumianego jako chęć i zdolność 

współpracy na rzecz dobra wspólnego w oparciu o wzajemne zaufanie i wspólne 

cele oraz wartości, 

 zwiększenie skali zaangażowania obywateli w różne formy działań na rzecz dobra 

wspólnego, 

 zwiększenie wpływu obywateli na działalność państwa (w tym samorządów 

terytorialnych) i rynku na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym, 

 zwiększenie skali i zakresu kontroli obywateli nad działaniami państwa (w tym 

samorządów terytorialnych) oraz rynku, 

 zmniejszenie skali wykluczenia społecznego rozumianego nie tylko w wymiarze 

socjalnym, ale przede wszystkim jako brak lub ograniczenie możliwości 

korzystania z praw i wolności obywatelskich. 
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Czy generalnie akceptujecie taką treść celów strategicznych?        TAK      NIE 

Jakie macie propozycje modyfikacji i/lub uzupełnień w treści celów strategicznych? 
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V. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ 

1. Silny III sektor: 

Społeczeństwo obywatelskie oparte na powszechnym zaangażowaniu obywateli, inicjatywie oddolnej, 

zorganizowane w niezależny, samowystarczalny, współpracujący sektor obywatelski. 

2. Edukacja i aktywizacja obywatelska: 

Szeroka, oparta na wartościach edukacja obywatelska nastawiona na uczenie się przez całe życie, 

prowadzona zarówno w systemie formalnym (szkolnym), jak i pozaformalnym (organizacje 

pozarządowe) oraz powszechne włączanie Polaków w działania organizacji pozarządowych (poszerzanie 

bazy członkowskiej, rozwój różnych form wolontariatu) i nieformalne działania obywatelskie. 

3. Partycypacja i reprezentacja interesów: 

Dialog obywatelski zapewniający obywatelom realną reprezentację oraz udział w życiu publicznym i 

gospodarczym, w tym w decyzjach podejmowanych przez władze na poziomie lokalnym, regionalnym, 

krajowym i unijnym. 

4. Kontrola społeczna: 

Zapewnienie obywatelom rzeczywistej kontroli działań administracji publicznej na poziomie lokalnym, 

regionalnym i krajowym oraz działań rynku. Nagłaśnianie działań państwa i sektora biznesu, które 

naruszają prawa obywateli i godzą w dobro publiczne. 

5. Lepsza jakość życia i włączenie społeczne: 

Ułatwienie obywatelom dostępu do zróżnicowanych sposobów zaspokajania potrzeb i włączenie 

społeczne osób znajdujących się na marginesie społeczeństwa. 

6. Silne społeczności lokalne: 

Budowanie zintegrowanych, przyjaznych dla mieszkańców, samorządnych i opartych na współpracy 

wspólnot lokalnych. 

Czy generalnie akceptujecie taką treść obszarów działań?         TAK      NIE 

Jakie macie propozycje modyfikacji i/lub uzupełnień w treści obszarów działań?: 
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        VI. WYZWANIA I GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WE WSKAZANYCH OBSZARACH 

VI.1. Silny III sektor 

Społeczeństwo obywatelskie oparte na powszechnym zaangażowaniu obywateli, 

inicjatywie oddolnej, zorganizowane w niezależny, samowystarczalny, 

współpracujący sektor obywatelski. 

WYZWANIA: 

1. Organizacje działają w sprzyjających warunkach prawnych. 

2. Organizacje działają w oparciu o wystarczające zasoby finansowe. 

3. III sektor jest wiarygodnym partnerem dla biznesu i administracji.  

4. III sektor wspiera organizacje w działaniach na rzecz realizacji strategii rozwoju sektora 

obywatelskiego. 

Czy generalnie akceptujecie taką treść wyzwań?              TAK      NIE 

Jakie macie propozycje modyfikacji i/lub uzupełnień w zakresie wyzwań? 

 

 

Jakie główne kierunki odpowiadają, według Was, na powyższe wyzwania? (jeśli powyższe wyzwania 

uznaliście za niewystarczające, możecie wpisać własne) 

1. Organizacje działają w sprzyjających warunkach prawnych: 

 działania monitoringowe w odniesieniu do regulacji prawnych dotyczących organizacji 
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 działania na rzecz reformy (uproszczenia) systemu prawnego dostosowanego do potrzeb organizacji 

 działania promocyjne i edukacyjne w odniesieniu do  przysługujących organizacjom uprawnień 

 ... 

2. Organizacje działają w oparciu o wystarczające zasoby finansowe: 

 działania na rzecz poszukiwania nowych źródeł finansowania 

 działania na rzecz samowystarczalności organizacji (ekonomizacja) 

 działania na rzecz reform dotychczasowych form finansowania (1%, zlecanie zadań) 

 działania na rzecz promocji finansowania organizacji (darowizny, składki) 

 … 

3. III sektor jest wiarygodnym partnerem dla biznesu i administracji:  

 działania na rzecz wzmocnienia CSR-u jako metody współpracy biznesu i organizacji pozarządowych 

 działania na rzecz współpracy wewnątrzsektorowej 

 działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku III sektora (organizacji) i skutecznej 

komunikacji ze społeczeństwem  

 działania służące pokazywaniu rzeczywistych efektów działalności społecznej 

 .... 

4. III sektor wspiera organizacje w działaniach na rzecz realizacji strategii rozwoju sektora 

obywatelskiego: 

 wspieranie i wzmacnianie działań organizacji w następujących obszarach: edukacja i partycypacja 

obywatelska, partycypacja i reprezentacja interesów, kontrola społeczna, lepsza jakość życia i 

integracja społeczna oraz silne społeczności lokalne  

 … 

Uwagi i inne propozycje: 
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VI. 2. Edukacja i aktywizacja obywatelska 

Szeroka, oparta na wartościach edukacja obywatelska nastawiona na uczenie się 

przez całe życie, prowadzona zarówno w systemie formalnym (szkolnym), jak i 

pozaformalnym (organizacje pozarządowe) oraz powszechne włączanie Polaków w 

działania organizacji pozarządowych (poszerzanie bazy członkowskiej, rozwój 

różnych form wolontariatu) i nieformalne działania obywatelskie. 

WYZWANIA: 

1.  Organizacje i działający w nich ludzie stanowią wzór działań prospołecznych. 

2.  Organizacje są szkołą działań obywatelskich. 

3. Organizacje  uzupełniają system publicznej oświaty. 

4. Organizacje stanowią miejsce zaangażowania obywateli. 

Czy generalnie akceptujecie taką  treść wyzwań ?              TAK      NIE 

Jakie macie propozycje modyfikacji i/lub uzupełnień w zakresie wyzwań? 

 

 

 

Jakie główne kierunki, według Was, odpowiadają na powyższe wyzwania? (jeśli powyższe wyzwania 

uznaliście za niewystarczające, możecie wpisać własne) 

1. Organizacje i działający w nich ludzie stanowią wzór działań prospołecznych: 

 działania na rzecz zmiany nastawienie społecznego do działalności obywatelskiej 

 odbudowanie tradycji społecznikowskich oraz etosu służby 

 promowanie i docenianie prawdziwych społeczników 

 .... 

2.  Organizacje są szkołą działań obywatelskich: 

 działania edukacyjne w organizacjach dla członków, pracowników, wolontariuszy 
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 działania na rzecz rozwoju wolontariatu w organizacjach 

 działania sprzyjające otwieraniu się organizacji na nowe idee, nowe rozwiązania i nowych ludzi 

 .... 

3. Organizacje uzupełniają system publicznej oświaty: 

 działania na rzecz wprowadzenia rzetelnej edukacji obywatelskiej do systemu edukacji formalnej 

(szkolnej) 

 działania na rzecz monitorowania systemu oświaty w zakresie edukacji obywatelskiej oraz 

uzupełnianie oferty 

 tworzenie i wdrażanie alternatywnych programów edukacji obywatelskiej 

 .... 

4. Organizacje stanowią miejsce zaangażowania obywateli: 

 działania na rzecz rozwoju członkostwa w organizacjach 

 wzmacnianie roli organizacji jako centrów obywatelskich 

 działania na rzecz wspierania inicjatyw obywatelskich osób i ruchów nieformalnych  

 ... 

Uwagi i inne propozycje: 
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VI. 3. Partycypacja i reprezentacja interesów 

Dialog obywatelski zapewniający obywatelom realną reprezentację oraz udział w 

życiu publicznym i gospodarczym, w tym w decyzjach podejmowanych przez władze 

na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym. 

WYZWANIA: 

1. Organizacje zapewniają możliwość uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. 

2. Organizacje inicjują debatę publiczną na tematy ważne dla obywateli i uczestniczą w niej. 

3. Organizacje tworzą możliwości wpływania przez obywateli na decyzje publiczne (w tym prawo) 

– na różnych szczeblach: samorządu, państwa, UE. 

Czy generalnie akceptujecie taką  treść wyzwań?              TAK      NIE 

Jakie macie propozycje modyfikacji i/lub uzupełnień w zakresie wyzwań? 

 

 

Jakie główne kierunki, według Was, odpowiadają na powyższe wyzwania? (jeśli powyższe wyzwania 

uznaliście za niewystarczające, możecie wpisać własne) 

1. Organizacje zapewniają możliwość uczestnictwa obywateli w życiu publicznym: 

 działania na rzecz prowadzenia szerokich  konsultacji społecznych i dostępu do informacji publicznej 

 pilnowanie przestrzegania reguł przez administrację, aby każdy miał rzeczywisty dostęp do 

uczestnictwa w życiu publicznym 

 działania na rzecz dobrego reprezentowania interesów różnych grup społecznych (w szczególności 

grup, które pozbawione są swoich przedstawicieli) 

 .... 

2. Organizacje inicjują debatę publiczną na tematy ważne dla obywateli i uczestniczą w niej: 

 działania na rzecz tworzenia przestrzeni debaty – tak na poziomie krajowym, jak i lokalnym 

 działania na rzecz wypracowywania modelowych form debaty i wdrażania tych wzorów prowadzenia 
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dyskusji 

 organizowanie miejsc i prowadzenie procesów, które sprzyjają debacie 

 .... 

3. Organizacje tworzą możliwości wpływania przez obywateli na decyzje publiczne (w tym prawo) 

na różnych szczeblach – samorządu, państwa, UE: 

 działania na rzecz wzmocnienia roli organizacji w dialogu społecznym 

 działania na rzecz wzmocnienia roli organizacji w stanowieniu prawa 

 działania na rzecz udziału organizacji w tworzeniu i realizacji polityk publicznych 

 prace nad wypracowaniem stanowisk organizacji w najważniejszych kwestiach 

 .... 

Uwagi i inne propozycje: 
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VI. 4. Kontrola społeczna 

Zapewnienie obywatelom rzeczywistej kontroli działań administracji publicznej na 

poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz działań rynku. Nagłaśnianie 

działań państwa i sektora biznesu, które naruszają prawa obywateli i godzą w dobro 

publiczne. 

WYZWANIA: 

1. Samokontrola powinna być jednym z podstawowych mechanizmów funkcjonowania organizacji.  

2. III sektor powinien dbać, aby wyspecjalizowane, niezależne organizacje kontrolne działały na 

rzecz przejrzystego i etycznego funkcjonowania instytucji życia społecznego. 

3. Organizacje reagują na nieprzestrzeganie prawa i zasad współżycia społecznego. 

Czy generalnie akceptujecie taką  treść wyzwań?              TAK      NIE 

Jakie macie propozycje modyfikacji i/lub uzupełnień w zakresie wyzwań? 

 

 

 

Jakie główne kierunki odpowiadają, według Was, na powyższe wyzwania? (jeśli powyższe wyzwania 

uznaliście za niewystarczające, możecie wpisać własne) 

1. Samokontrola powinna być jednym z podstawowych mechanizmów funkcjonowania organizacji:  

 działania na rzecz wzmocnienia pozycji członków oraz ciał nadzorczych i kontrolnych wewnątrz 

organizacji 

 działania na rzecz jawności i przejrzystości funkcjonowania organizacji 

 działania na rzecz demokratycznego zarządzania w organizacjach  

 ... 

2. III sektor powinien dbać, aby wyspecjalizowane, niezależne organizacje kontrolne działały na 

rzecz przejrzystego i etycznego funkcjonowania instytucji życia społecznego: 
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 działania na rzecz wypracowywania standardów organizacji kontrolnych 

 działania na rzecz wzmocnienia organizacji kontrolujących administrację publiczną 

 działania na rzecz wzmocnienia organizacji kontrolujących biznes 

 działalność na rzecz wzmocnienia organizacji kontrolujących instytucje społeczeństwa 

obywatelskiego  

 ... 

3. Organizacje reagują na nieprzestrzeganie prawa i zasad współżycia społecznego: 

 wsparcie organizacji, które w wyniku występowania w obronie dobra wspólnego są dyskryminowane 

przez władzę publiczną 

 przeciwdziałanie czarnemu PR-owi organizacji w mediach publicznych 

 edukacja dotycząca standardów działań obywatelskich, w tym działań organizacji pozarządowych 

 ...  

Uwagi i inne propozycje:  
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VI. 5. Lepsza jakość życia i włączenie społeczne 

Ułatwienie  obywatelom dostępu do zróżnicowanych sposobów zaspokajania potrzeb 

i włączenie społeczne osób znajdujących się na marginesie społeczeństwa.  

WYZWANIA: 

1. Organizacje odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi. 

2. Organizacje świadczą usługi publiczne wysokiej jakości.  

3. Organizacje uzupełniają usługi dostarczane przez państwo oraz rynek, tak aby były ogólnie 

dostępne i dopasowane do specyficznych potrzeb.  

4. Organizacje nie tylko włączają się w realizację poszczególnych usług, ale też dbają o ich 

systemową  spójność i efektywność.  

Czy generalnie akceptujecie taką  treść wyzwań ?              TAK      NIE 

Jakie macie propozycje modyfikacji i/lub uzupełnień w zakresie wyzwań?  

 

Jakie główne kierunki odpowiadają, według Was, na powyższe wyzwania? (jeśli powyższe wyzwania 

uznaliście za niewystarczające, możecie wpisać własne) 

1. Organizacje odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi: 

 działania na rzecz badania potrzeb grup, dla których działają organizacje 

 działania na rzecz upodmiotowienie grup, dla których działają organizacje 

 tworzenie dobrych miejsc dla samorealizacji osób zagrożonych wykluczeniem (przede wszystkim 

reintegracja społeczna, potem zawodowa) 

 ... 

2. Organizacje świadczą usługi publiczne wysokiej jakości:  

 działania na rzecz wypracowywania własnych (niekoniecznie tożsamych z oczekiwaniami 

administracji) standardów działania organizacji świadczących usługi 

 działania na rzecz podwyższania jakości usług publicznych 

 działania na rzecz promocji usług świadczonych przez organizacje jako alternatywy dla tych 

dostarczanych przez świadczeniodawców publicznych i prywatnych 

 ... 



 

18 
 

3. Organizacje uzupełniają usługi dostarczane przez państwo oraz rynek, tak aby były ogólnie 

dostępne i dopasowane do specyficznych potrzeb:  

 działania na rzecz usług w obszarach, które przez państwo i rynek nie są uznawane za warte 

interwencji (trudne, niszowe, nierentowne)  

 działania na rzecz poszukiwania rozwiązań innowacyjnych (nowatorskich)  

 wzmacnianie specjalizacji organizacji w działaniach na rzecz grup defaworyzowanych, zagrożonych 

wykluczeniem ekonomicznym, społecznym czy przestrzennym 

 .... 

4. Organizacje nie tylko włączają się w realizację poszczególnych usług, ale też dbają o ich 

systemową  spójność i efektywność:  

 działania monitoringowe dotyczące zaspokajania potrzeb na poziomie kraju i w poszczególnych 

społecznościach lokalnych 

 działania na rzecz rozwiązań systemowych w zakresie zaspokajania potrzeb przez usługi w obszarze 

zdrowia, pomocy społecznej, edukacji itp.  

 ... 

Uwagi i inne propozycje: 
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VI. 6. Silne społeczności lokalne 

Budowanie zintegrowanych, przyjaznych dla mieszkańców, samorządnych i 

opartych na współpracy wspólnot lokalnych 

WYZWANIA: 

1. Organizacje są zakorzenione w społeczności lokalnej.  

2. Organizacje są trwałym elementem partnerstwa lokalnego (w różnych rolach i funkcjach). 

3. Organizacje potrafią integrować, animować i angażować lokalną społeczność. 

4. Organizacje są ambasadorem zrównoważonego rozwoju.  

Czy generalnie akceptujecie taką  treść wyzwań?              TAK      NIE 

Jakie macie propozycje modyfikacji i/lub uzupełnień w zakresie wyzwań? 

 

Jakie główne kierunki odpowiadają, według Was, na powyższe wyzwania? (jeśli powyższe wyzwania 

uznaliście za niewystarczające, możecie wpisać własne) 

1. Organizacje są zakorzenione w społeczności lokalnej:  

 wspieranie działań mieszkańców w lokalnych organizacjach 

 promowanie efektów działania organizacji pozarządowych w lokalnych społecznościach  

 ... 

2. Organizacje są trwałym elementem partnerstwa lokalnego (w różnych rolach i funkcjach): 

 działania na rzecz tworzenia trwałych partnerstw lokalnych 

 działania na rzecz tworzenia rzeczywistych partnerstw projektowych 

 ... 

3. Organizacje potrafią integrować, animować i angażować lokalną społeczność: 

 działania na rzecz pobudzania aktywności społeczności lokalnej 

 działania na rzecz angażowania społeczności lokalnej w rozwiązywanie problemów 

 działania na rzecz kumulowania zasobów i łączenia potencjałów (nie tylko finansowych) 
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 .... 

4. Organizacje są ambasadorem zrównoważonego rozwoju: 

 działania na rzecz budowania świadomości społecznej mieszkańców w zakresie odpowiedzialności 

społecznej 

 działania na rzecz systemowych rozwiązań wpływających na zrównoważony rozwój (alternatywne 

źródła energii, ekonomia społeczna itp.) 

 ... 

Uwagi i inne propozycje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy. Czekamy na Wasze propozycje. 

Uwagi prosimy zgłaszać na adres mailowy: biuro@siecsplot.pl do 30. kwietnia br.  

Zespół redakcyjny Strategii III sektor dla Polski  
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