
   

 
 
 

 

SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM 

PARTNERSTWA TEMATYCZNEGO 21 

 

Zawiązane 17 marca br. Partnerstwo Tematyczne 21 działające wokół problematyki 

aktywizacji mieszkańców w społecznościach lokalnych zorganizowało pierwsze duże 

wydarzenie -  seminarium poświęcone zjawisku sektora społecznościowego. Podmioty 

należące do tzw. 4 sektora (za prof. Ewą Leś) i liczne przykłady ich zaangażowania możemy 

znaleźć nawet w najmniejszych polskich gminach. Cechami wyróżniającymi uczestników 

sektora społecznościowego jest pewna swoboda działania wynikająca z konieczności 

szybkiego reagowania na pojawiające się czy zgłaszane potrzeby, elastyczne podejście do 

ograniczeń środowiska zewnętrznego, czy niemalże prakseologiczne poszukiwanie 

najskuteczniejszych form aktywności.  

 

Jednocześnie jest to obszar umykający szerszej refleksji, stąd pomysł, aby upowszechnić 

informacje o tej stronie obywatelskiego zaangażowania w sprawy lokalne, zarówno na 

przykładzie niewielkich gmin wiejskich, jak i m.st. Warszawy. Zamiarem organizatorów była 

też próba spojrzenia na wzajemne oddziaływanie sektora społecznościowego, sektora 

pozarządowego oraz strony publicznej, w czym miały pomóc prezentacje i dyskusje 

zaproszony gości reprezentujących te środowiska. 

 

Seminarium zorganizowało w swojej siedzibie Stowarzyszenie CAL, a zostało ono 

dofinansowane ze środków programu „Warszawa Lokalnie” Urzędu m.st. Warszawy.  

 

Różnorodność i wynikające stąd wyzwania sektora obywatelskiego były tematem pierwszego 

wystąpienia, które niejako tytułem wstępu do całości dokonała dr hab. Magdalena Dudkiewicz. 

Zwróciła uwagę na fakt, że granicą podziału między oboma sektorami nie jest sformalizowanie 

lub nie podmiotów w nich dominujących. Więcej znaczy odseparowanie od związków i 

zależności z administracją publiczną, oparcie się o daną społeczność i bycie znanym w tej 

społeczności. Czy różnice w bazie aksjologicznej, w systemie uznawanych i realizowanych 

wartości. 

 

Na tym tle 3 sektor powinien w najbliższym czasie uporać się z pewnymi zjawiskami, które 

negatywnie sytuują go w kontekście sektora społecznościowego, a należą do nich: 

 słaba realizacja funkcji diagnostycznych, rzeczniczych i kontrolnych wobec państwa 

 uzależnienie od czynników zewnętrznych, w tym środków publicznych 

 słabe rozpoznanie sektora pozarządowego w społeczeństwie i wynikające z tego 

niewielkie wsparcie otrzymywane od społeczeństwa (1%, darowizny, fundraising) 

 powolny rozwój instytucjonalny, często wynikający z powyższych 

 dalej dominująca konkurencyjność, a nie solidarność i zauważalne rozbicie polityczne 

 



   

 
 
 

Badania nad sektorem społecznościowym prowadzone w l. 2013-14 przybliżył dr Bohdan 

Skrzypczak (CAL). Wskazał na przyczyny popularności sektora społecznościowego, do 

których zaliczył m.in.: 

 obecnie zauważalna zmiana pokoleniowa wśród liderów 3 sektora 

 nowe formy budowania kapitału społecznego 

 negatywny wpływ pomocy zagranicznej na 3 sektor (realizacja wizji vs oddolność) 

 

Z kolei przynależności danych inicjatyw do sektora społecznościowego świadczą następujące 

cechy: 

 są one kontrolowane przez mieszkańców 

 kompleksowo dopowiadają na potrzeby społeczności lokalnej 

 angażują się w aktywizację całej społeczności 

 ułatwiają rozwój i pobudzają potencjał osób i społeczności 

 

Czynnikami, które pozytywnie wpływają na rozwój sektora społecznościowego i różnych 

podmiotów działających – jako grupy nieformalne, zadaniowe, ruchy miejskie czy niewielkie 

organizacje pozarządowe – w jakimś stopniu (choć nie dominującym) mogą też być: 

 odrodzenie polskiej inteligencji, choć w tym przypadku brak jest zauważalnie silnego 

etosu działania dla innych („robimy dla siebie”) 

 kontrkultura 

 sprawczość i elastyczność jako motywacja dla tego typu form i działań 

 

Ludzi działających w sektorze społecznościowym charakteryzują silne wewnętrzne motywacje 

(„moje potrzeby”) i towarzyszące temu motywacje zewnętrzne („fajni ludzie”), a także chęć 

pracy na rzecz lokalności, czy realizacja wizji zmian. Są to często buntownicy, pasjonaci, 

etosowcy lub po prostu sąsiedzi. Zdecydowana większość nie współpracuje z NGO, ale o 3 

sektorze ponad 80% z tych osób ma dobre zdanie. 

 

Prezentacja kilku przykładów z gm. Koszajec (Anna Łukawska-Adamczyk), gm. Długosiodło 

(Barbara Pędzich-Ciach), czy Osiedle Jazdów w Warszawie (Andrzej Górz) pokazała, jak o 

różnych instrumentach rozwijających lokalną społeczność myślą jej animatorzy.  

 

Ostatni element seminarium poświęcono zagadnieniu wsparcia sektora społecznościowego. 

O tym, jak wspierają mówili Barbara Pędzich-Ciach (OWES BORIS) i Daniel Prędkopowicz 

(Fundusz Współpracy) oraz przedstawicielka Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. 

Warszawy Aleksandra Żurawska. 

 

Seminarium pokazało, jak ciekawy i mało zbadany świat tworzą różne inicjatywy i podmioty w 

ramach sektora społecznościowego. Są one niejako kontrapunktem dla organizacji 

pozarządowych, szczególnie tych usługodawczych, przez co przyciągają coraz liczniejszą 

grupę mieszkańców, dla których działania członkowskie i związana z tym tzw. biurokracja są 

nie do przyjęcia. O tym, czy sektor społecznościowy jest silną konkurencją dla 3 sektora i co z 

tego wynika porozmawiamy na kolejnych spotkaniach Partnerstwa 21. Zapraszamy! 

 

Opr. Zbigniew Wejcman, koordynator 


