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„Sektor społecznościowy jako wyzwanie poznawcze” 
 

Zreformowany w wyniku wprowadzenia ustawy z 1990 r. samorząd terytorialny 

niemal od początku swojego istnienia stał się przedmiotem zainteresowania społeczników 3 

sektora. Początkowo kontynuowane jeszcze sprzed reformy relacje oparte o więzi 

koleżeńskie czy środowiskowe zaczęły ustępować miejsca regułom prawnym, 

wypracowanym w dialogu pomiędzy społecznikami a władzami lokalnymi. Ostatecznie 

rozwiązania te znalazły swoje miejsce w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, w postaci m.in. programów współpracy i innych narzędzi opisywanych później 

w Modelu Współpracy.  

 

Intensywne kontakty, przechodzenie od form prostych w stronę coraz bardziej angażujących 

obie strony mechanizmów (partycypacja, dialog obywatelski, rzecznictwo) spowodowały 

lepsze poznanie się sektorów publicznego i pozarządowego. Jednocześnie coraz częściej 

poczęto – i to z obu stron – rekonstruować pojęcia wspólnoty, lokalności, społeczności. 

Podkreślając ogromny sukces polskiej samorządności, wiele autorytetów wskazuje na to, że 

obecnie przeżywa ona kryzys. Pokazują to także raporty opracowane przez prof. Jerzego 

Hausnera, czy wcześniejsze publikacje prof. Jerzego Regulskiego. Szczególnie ten ostatni 

zwracał uwagę, że samorządowi potrzebna jest szczera rozmowa o jego istocie. Kryzys 

samorządności widać zarówno w dużych miastach, gdzie samorząd często ma bardzo 

polityczne (z dominacją krajowych partii politycznych) oblicze, jak i w małych 

miejscowościach, w których z kolei mamy do czynienia z kontynuacją silnych wpływów 

towarzysko-rodzinnych. W takich warunkach wprowadzanie mechanizmów zwiększających 

obywatelski wpływ na rozwój wspólnoty może nie odnieść właściwego skutku, a wręcz 



 

przeciwnie – fasadowość proponowanych rozwiązań odrzuca wielu od włączania się w 

jakiekolwiek próby zarządzania daną społecznością lokalną. 

 

Dlatego warto wrócić do dyskusji o tym, czym jest wspólnota, aby przywrócić wspólnoty 

lokalne mieszkańcom. Aby nie myśleli o samorządzie „oni”, czy – ciągle jeszcze – „rada 

narodowa”, ale zrozumieli, że jest to miejsce, za które wszyscy – jako mieszkańcy – jesteśmy 

odpowiedzialni. Niejednokrotnie mówi o tym, że organizacje potrafią integrować, animować 

i angażować lokalną społeczność. Można na to spojrzeć odwrotnie: na ile aktywność 

społeczna jest szanowana w danej społeczności. Czy organizacje mają wsparcie w tej 

społeczności? Z czego płynie moc lokalnego sektora? Czy środowisko wie, jak jest rola 

organizacji i na czym ona polega? Dla organizacji oznacza to m.in. szukanie swoich 

fundamentów, tożsamości, poszanowania lokalnych norm i tradycji. 

 

Osobnym zagadnieniem – choć mającym bezpośredni wpływ na rozwój lokalnych wspólnot – 

jest zaangażowanie mieszkańców, poziom ich aktywności we wspólnocie terytorialnej i na jej 

rzecz: „Powinniśmy w większym stopniu zwrócić się ku ludziom. Warto w tym celu 

zastanawiać się najpierw, co możemy zrobić dzięki zaangażowaniu ludzi wokół nas, a potem 

dopiero pytać, skąd wziąć na to pieniądze. Może warto także częściej zadawać sobie pytanie, 

w jaki sposób konkretnie z naszych działań skorzystają ludzie. Powinniśmy większą uwagę 

zwracać na to, żeby szeroko informować o tym, co robimy i to w sposób zrozumiały nie tylko 

dla darczyńców, ale również dla zwykłego człowieka. Dzięki temu zwiększamy szansę na to, 

że przekonamy ludzi do siebie, co zresztą będzie się również przekładać na większą 

indywidualną dobroczynność. W większym stopniu niż dotychczas organizacje powinny 

otwierać się na młodych ludzi, nie tylko w roli wolontariuszy, ale także tych, którzy docelową 

przejmą stery. Edukacja obywatelska, intensywniejsza niż dotychczas praca z ludźmi, 

otwarcie organizacji dla młodych będą stymulować aktywność obywatelską biernych do tej 

pory Polaków. Pomocne w tym byłaby również większa niż dotychczas przychylność i 

wsparcie organizacji pozarządowych dla innych form, w których może się realizować 

aktywność obywatelska. Myślę o różnego rodzaju grupach nieformalnych, ruchach miejskich, 

stowarzyszeniach zwykłych, a także jednostkach pomocniczych gmin, czyli sołectwach, 

osiedlach i dzielnicach.” (T. Schimanek, 2014). 

 

Diagnoza barier związanych z aktywizacją obywatelską – wybrane zagadnienia 

 

Sfera spraw publicznych nie jest dominującym obszarem zainteresowań Polaków, co 

potwierdzają kolejne badania prowadzone m.in. przez pracownie badań opinii publicznej, ale 



 

też badawcze zespoły naukowe (Diagnoza społeczna prof. J. Czaplińskiego), czy 

trzeciosektorowe (KLON/JAWOR od 1991). Przyczyn badacze podają wiele, na różnych 

poziomach, ale łączy je kilka wspólnych pojęć. Pierwszy to anomia, która zakorzeniona w 

dezorientacji i wyobcowaniu w nowej rzeczywistości stymuluje postawy wycofania i ucieczki 

od wymogów stawianych przez społeczeństwo. Ulegająca zmianom rzeczywistość, 

szczególnie gdy jej postrzeganiu towarzyszą negatywnie odczuwane przez osoby zmiany ich 

ról społecznych i statusu, zmniejsza motywacje do uczestnictwa w działaniach obywatelskich, 

brakuje bowiem sprzyjającej ich podejmowaniu identyfikacji z nowym porządkiem. 

 

Drugim pojęciem wspólnym dla badaczy zjawiska społecznej apatii to syndrom kontestacji. 

Rolę podstawową odgrywa w nim frustracja i rozczarowanie praktyką funkcjonowania ładu 

demokratycznego. Silnie występujący krytycyzm wobec państwa, świata polityki, czy 

wreszcie różnie rozumianych  elit (politycznych, biznesowych, kultury czy medialnych, a 

nawet społecznikowskich, określanych mianem „oligarchów 3 sektora”) łączy się tu z 

poczuciem bezsilności i niewiarą w sens własnej aktywności – obywatelskiej, sąsiedzkiej, 

społecznej, wyborczej. Bierność mieszkańców, absencja w wyborach, czy wreszcie rzadkie 

formy protestu są konsekwencją świadomego wyboru Polaków, stając się swoistym 

sposobem wyrażania niezadowolenia ze sprzecznego z wyobrażeniami stanu rzeczy. W 

kontekście SMD wpływ na opinię publiczną pozwalający zmienić negatywną kontestację w 

pozytywne działanie wydaje się kluczowy. 

 

Koleją barierą jest szeroko rozumiana i wyrażana przez wiele środowisk i grup społecznych 

apolityczność. Wiąże się on z brakiem zainteresowań sprawami życia publicznego i 

skupieniem swojej aktywności na innych sferach działania. W nastawieniu do spraw 

publicznych, takich jak polityka, ale też i zaangażowanie społeczne i kwestie obywatelskie 

cechuje obojętność, a nawet lekceważenie. Konsekwencją takich postaw są wyniki wyborów, 

podczas których Polacy albo w ogóle nie chodzą głosować (w ostatnich wyborach 

parlamentarnych na dominującą obecnie w sejmie partię PiS zagłosowało jedynie 18% 

uprawnionych), albo głosują na przypadkowe listy, bez głębszej refleksji nad ich programami, 

byle by tylko nie wesprzeć swoim głosem tych, którzy są owym „establishmentem” i onymi 

„elitami”. 

 

Ostatnim czynnikiem sprzyjającym istnieniu społecznej apatii jest z pewnością doświadczenie 

nieskuteczności polityki, niskiej sprawności państwa i niejasnych decyzji podejmowanych 

przez kolejne ekipy rządzące pod hasłem koniecznych reform. Dodatkowo, przy tego rodzaju 

odczuciach związanych z transformacją i tworzeniem się nowych elit, narasta dysproporcja 



 

pomiędzy społecznie oczekiwanym udziałem państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, 

a realnymi możliwościami ich realizacji. Ograniczenia te wynikają m.in. ze stanu gospodarki, 

redystrybucji dóbr w oparciu o społeczną sprawiedliwość, ale też z konieczności 

wydatkowania nieplanowanych kwot na pojawiające się s sposób nieprzemyślany i 

spontaniczny pomysły rządzących (vide miliardy złotych  rocznie na program „500 zł na 

dziecko” PiS, nb. program wprowadzany bez społecznych i politycznych konsultacji, będący 

zaprzeczeniem fundamentalnej zasady systemu demokratycznego, zasady dialogu). 

 

Przywiązanie polskiego społeczeństwa do praktyk państwa opiekuńczego ma istotne skutki 

praktyczne. Po raz kolejny obserwujemy, że wśród dominujących form aktywności publicznej 

Polaków powszechne są różne formy protestu, akcje typu strajk, manifestacja, blokada (w 

ostatnim okresie popularne są manifestacje Komitetu Obrony Demokracji, organizowane  

przeciwko zawłaszczaniu państwa przez system monopartyjny). W Polsce obywatelskość, 

gotowość do społecznego działania rodzi się przeważnie na podstawie więzi negatywnej. To 

pozwala wyjaśnić, dlaczego tak rozpowszechnione w Polsce rozczarowanie rzeczywistością, 

postawy krytyki i kontestacji nie przybierają społecznie ustrukturalizowanych postaci. 

Dopiero istnienie jasno zdefiniowanego (choć często symbolicznego) „wroga” oraz poczucie 

zagrożenia jakichś podstawowych wartości czy interesów stymuluje do samoorganizacji. 

Tego typu negatywna mobilizacja okazuje się zazwyczaj krótkotrwała, a oddolnie inicjowane 

więzi poziome wątłe i niestabilne.  

 

Równie ważny, choć pośredni wpływ wywierają tu także decyzje nieformalne, reguły i 

praktyki mające miejsce w relacjach organów władzy z przedstawicielami sektora 

obywatelskiego, w tym z organizacjami pozarządowymi. Jest to z jednej strony kontynuacja 

etatystycznych praktyk ograniczania możliwości działania III sektora, regulowania i 

kontrolowania jego instytucjonalnych (stowarzyszenia, fundacje) form, w czasie, gdy 

państwo rezerwuje dla siebie prawa i zadania, których nie jest już w stanie efektywnie 

realizować. Legislacyjne usytuowanie struktur trzeciego sektora wobec organów 

administracji i władzy samorządowej stawia je w roli petenta, co i ogranicza ich autonomię i 

wpisuje w nieformalne układy o charakterze klientelistycznym. 

 

Z drugiej strony jakość relacji pomiędzy państwem i podmiotami sektora obywatelskiego 

znacząco pogarsza tendencja do upartyjnienia sposobu działania państwowych i 

samorządowych ośrodków władzy. Ich decyzje wobec organizacji pozarządowych 

podporządkowane zostają celom politycznej rywalizacji i nadrzędnemu dla elit partyjnych 

interesowi własnej reprodukcji. Szczególnie w wymiarze polityki lokalnej ma to destrukcyjne 



 

skutki dla obecności i społecznej skuteczności niezależnych inicjatyw obywatelskich w życiu 

publicznym. Pojawia się więc konieczność istnienia pośredników, którzy mogliby podjąć się 

karkołomnego zadania, jakim jest ułatwianie dialogu obu stronom, również poprzez 

przygotowanie potencjalnych partnerów do rozmowy, formułowanie diagnoz i argumentów, 

prowadzenie akcji o charakterze rzeczniczym. 

 

Znaczenie SMD w refleksji nad sektorem obywatelskim, w tym pozarządowymi i 

społecznościowym 

 

W 2014 r. minęło symboliczne ćwierć wieku demokratycznych przemian w Polsce. Jednym z 

ważnych fundamentów tego procesu było uchwalone w 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, 

które zapoczątkowało masowe zrzeszanie się obywateli i prawdziwą eksplozję powstawania 

nowych organizacji pozarządowych. Jednocześnie w miarę jak zbliżało się owo 25lecie w III 

sektorze narastało poczucie, że dotychczasowy sposób postrzegania oraz działania sektora 

obywatelskiego wymaga korekt. Dyskutowane w różnych gremiach – m.in. na spotkania Sieci 

SPLOT, o co mocno zabiegał jej prezes Arkadiusz Jachimowicz – elementy tej intuicyjnej 

diagnozy obejmowały zarówno funkcjonowanie poszczególnych organizacji (sposób 

zarządzania, finansowanie, wymiana kadr, postawy kooperacyjne), jak i całego III sektora 

(konkurencja lub współpraca pomiędzy organizacjami, partnerstwa międzysektorowe, odbiór 

przez opinię publiczną).  

 

Potrzeba wykorzystania tej refleksji na rzecz środowiska pozarządowego narastała w miarę 

zbliżania się „roku jubileuszowego”, co skłoniło ośrodki wsparcia skupione w Sieci SPLOT do 

uruchomienia lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich debat i prac nad jakimś rodzajem 

oddolnie tworzonej STRATEGII rozwoju sektora obywatelskiego. Wielu przedstawicieli i 

przedstawicielek organizacji pozarządowych odczuwało pewien rodzaj kryzysu tożsamości i 

braku wspólnych wartości, które mogliby dzielić z innymi liderami społecznymi. Coraz 

częściej w trakcie różnych spotkań i debat podnoszono kwestię braku uznania ze strony 

społeczeństwa i kryzys zaufania do instytucji obywatelskich, nierzadko ocenianych jako 

swego rodzaju „establishment” (ze względu na możliwość otrzymywania dotacji z budżetu 

publicznego – co prawda na zadania samorządowe i rządowe w drodze konkursów, ale te 

czynniki nie są w tej uproszczonej ocenie brane pod uwagę). Osobnym problemem była 

współpraca z sektorem publicznym, która nie wszędzie się rozwija, pozwalając poszerzać i 

pogłębiać udział organizacji pozarządowych w zarządzaniu JST i innymi państwowymi 

jednostkami, np. zgodnie z metodologią Modelu Współpracy. 

 



 

Początkowo Sieć SPLOT planowała uruchomić prace nad strategią w oparciu o własne zasoby 

organizacyjne. Zaproszono do współpracy Jakuba Wygnańskiego z Fundacji „Stocznia” oraz 

Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (Piotr Frączak, Weronika Czyżewska). 

Rozmowy i spotkania upewniły wszystkich, że swoista odnowa myślenia o sektorze, 

zaproponowanie oddolnej debaty i prac (koordynowanych przez ww. partnerów) nad 

wspólną wizją rozwojową III sektora jest nie tylko – czasem podskórnie, intuicyjnie – 

oczekiwane przez liderów pozarządowych, ale wręcz pilnie potrzebne. Wkrótce pojawiła się 

możliwość złożenia wspólnego projektu do EOG i za pośrednictwem Fundacji Batorego taki 

duży grant ułatwił przeprowadzenie szerokich prac nad czymś, co z początkowej idei 

opracowania typowej sektorowej strategii rozwoju ewoluowało – pod wpływem debat i 

konsultacji z aktywnymi społecznikami z całej Polski – w Strategiczną Mapę Drogową. 

 

O pomyśle ujęcia w jednym narzędziu wizji rozwojowej sektora i różnych ścieżek 

dochodzenia do jej realizacji tak mówią jej redaktorzy: „Polski sektor obywatelski, sektor 

pozarządowy nie wypracował do tej pory swojej wizji rozwoju. Dotychczasowe próby (1999, 

2005, 2010) nie dały impulsu do konkretnych działań. I tak sektor poddawał się zewnętrznym 

naciskom (np. strategie tworzone przez administrację polską i unijną czy obietnice 

polityków). Teraz chcemy sami kreślić scenariusz rozwoju sektora – naszą Strategiczną Mapę 

Drogową (…). Mapa to uproszczony opis (wizualizacja) możliwych i różnorodnych działań 

(dróg), które mogą przyczynić się do osiągnięcia wspólnego celu. Poprzez zainteresowane 

organizacje oraz tworzony system wdrażania z partnerstwami, koalicjami i systemem 

koordynacji III sektor ma działać na rzecz zwiększania świadomości praw i obowiązków 

obywatelskich (wiedza), zaangażowania w życie publiczne (umiejętności) i odpowiedzialności 

za dobro wspólne i wspólnotę obywatel (postawy). To warunki zwiększenia wpływu 

obywateli na życie społeczne.  

 

Mapa drogowa pozwala każdej organizacji odnaleźć się w tak zarysowanym celu i włączyć do 

wspólnych działań III sektora. Mapa drogowa nie jest typową strategią. Jest rodzajem 

kompasu, który prowadzi w stronę wspólnie wypracowanych przez organizacje celów. 

Pozwala uwspólnić indywidualne strategie działań osób, organizacji i partnerstw po to, by 

zgodnie z zasadą synergii zwiększyć szanse osiągnięcia celów.” (Strategiczna Mapa Drogowa 

Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce - III sektor dla Polski, s. 7-8). 

 

W trakcie prac nad Mapą odbyło się kilkadziesiąt mniejszych i większych spotkań organizacji 

pozarządowych i aktywnych obywateli, dyskutujących założenia oraz konkretne pomysły, jak 

opracować i wdrożyć ten wspólny dokument. Łącznie w pracach nad dokumentem wzięło 



 

udział ponad 2500 osób, uczestniczących zarówno w regionalnych Forach Inicjatyw 

Obywatelskich, spotkaniach dyskusyjnych, jak i licznych zespołach roboczych o charakterze 

eksperckim.  

 

Okazało się przy tym, że największe wyzwanie przy tworzeniu Mapy stanowiła podstawowa i 

jak najbardziej pożądana cecha sektora pozarządowego, jaką jest jego wewnętrzne 

zróżnicowanie: „(…) analiza pozwoliła wskazać najważniejsze obszary wymagające 

przepracowania przez zespół redakcyjny. Dotyczyły one przede wszystkim wartości 

konstruujących społeczeństwo obywatelskie, w tym:  

 

 różnorodności rozumianej zarówno jako zróżnicowanie samego sektora, jak otoczenia 

społecznego. Dotyczyło to m.in. uwzględnienia perspektywy gender, działania na 

rzecz małych grup, a nie tylko dobra ogólnego, podkreślenia roli ruchów 

nieformalnych, uwypuklenia działań sektora nie mających kontekstu socjalnego, albo 

nie tylko taki (podkreślano znaczenie działań w szerszym kontekście jakości życia, 

która uwzględnia nie tylko kwestie socjalne, ale także kulturę, ochronę środowiska, 

czy zrównoważony rozwój). Postulowano też uznanie znaczenia różnych poziomów 

działań organizacji – od szczebla lokalnego, poziom regionalny, krajowy aż po 

perspektywę międzynarodową; 

 wspólnotowości  rozumianej jako dbałość o dobro wspólne i współpraca, nie tylko 

międzysektorowa, ale przede wszystkim wewnątrzsektorowa, rozumiana jako 

antidotum na wszechobecną w sektorze rywalizację. Postulaty dotyczące 

wspólnotowości dotyczyły także istotnych kwestii językowych, w tym mniej 

konfrontacyjnego języka dokumentu, zwłaszcza w odniesieniu do relacji z sektorem 

publicznym, zamiany pojęcia „Polacy” na „obywatele”, jako terminu obejmującego 

także grupy mniejszościowe; 

 transparentności sektora, w tym dbałości o przejrzystość w relacjach z innymi 

sektorami, a nawet dokonywanie kontroli ich działań. 

 

Pozostałe istotne wątki dotyczyły podkreślenia roli trzeciego sektora jako: 

 

 miejsca innowacji społecznych i modernizacji kraju;  

 narzędzia edukacji obywateli i ich aktywizacji, z uwzględnieniem koncepcji 

empowermentu, czyli aktywizowania obywateli i zachęcania do aktywnego udziału w 

życiu społecznym, bez prób monopolizowania, a tym bardziej kontrolowania tej 



 

aktywności.” (Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce 

- III sektor dla Polski, s. 18). 

 

Ostatecznie szerokie konsultacje oraz prace zespołów roboczych (16 regionalnych paneli 

ekspertów skupiających ok. 200 osób, Krajowego panelu Ekspertów złożonego z ponad 30 

teoretyków i praktyków III sektora, a także zespołu redakcyjnego Mapy) potwierdziły, że siłą 

Strategicznej Mapy Drogowej może być jej wpływ na powrót sektora obywatelskiego do 

wartości, większe zakorzenienie społeczne i zapewnienie niezależności działań. Stąd w 

wypracowanych dokumentach cząstkowych, jak i ostatecznej wersji Mapy widoczna jest 

silnie artykułowana potrzeba zwrócenia się ku wartościom i pracy w środowisku organizacji, 

ale też konieczność wpływu organizacji na zmianę otoczenia, w jakim sektor obywatelski 

funkcjonuje. 

 

Dzięki takiemu ujęciu metodologicznemu Mapa godzi różnorodność sektora z tworzeniem 

przekazu spójnego i zrozumiałego dla każdego. Jednocześnie zaproponowany kierunek 

stosowania Mapy został zdefiniowany „od sektora pozarządowego do świata zewnętrznego”, 

wymaga zatem przede wszystkim dokonania zmian – na wielu różnych poziomach i to 

zarówno w skali jednostkowej organizacji, jak i całego sektora – najpierw w sektorze 

obywatelskim, później (może równolegle, ale nie zamiast) w jego otoczeniu, wśród 

partnerów publicznych i mieszkańców. To, że Mapa nie jest zamkniętą strategią, lecz 

otwartym instrumentem powoduje, że stanowi ona miejsce dla każdego, kto odnajduje w 

niej jakikolwiek wątek wspólny z misją, celami i działaniami swojej organizacji, niezależnie od 

jej wielkości, czy pola aktywności.   

 

Podsumowując, Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce jest 

pierwszym w historii, wspólnie wypracowanym i przyjętym przez organizacje pozarządowe 

dokumentem wyznaczającym strategiczne cele i kierunki rozwoju III sektora dla dobra Polski 

i Polaków. Będą je realizować oddolnie powstające Partnerstwa Tematyczne, czyli 33 grupy 

skupiające organizacje pozarządowe, działające na rzecz określonych kierunków 

wyznaczonych przez Mapę. To one w praktyce odpowiadają za zdefiniowanie i wdrożeniu 

tych aktywności – informacyjnych, merytorycznych, rzeczniczych - które służą realizacji celów 

Mapy i przynoszą konkretne efekty. Nie bez znaczenie jest również to, że wiele z określonych 

w Mapie kierunków działań jest zbieżnych z kluczowymi dokumentami strategicznymi 

dotyczącymi rozwoju Polski oraz strategiami i planami województw, powiatów czy gmin. 

Opracowane przez Partnerstwa pomysły i zamierzenia zostaną opisane w strategiach, które 

Partnerstwa będą przygotowywać na określony czas. Każda taka cząstkowa strategia będzie 



 

dostępna na stronie internetowej poświęconej Strategicznej Mapie Drogowej, tj. 

www.mapa3sektora.org. 

 

 

 

Wybrane kwestie i trendy mające wpływ na rozwój sektora społecznościowego 

 

Czy są szanse na zmianę tych niekorzystnych trendów, na wzmocnienie potencjału 

aktywności obywatelskiej w lokalnych społecznościach, na zmianę myślenia o samorządzie 

terytorialnym z administracyjnego na wspólnotowy? To bardzo trudne zadanie, ponieważ 

przeciwstawnych tendencji zdaje się być o wiele więcej, niż przypuszczamy, a wybrane – 

zarysowane poniżej – jedynie poglądowo wskazują na złożoność tego wyzwania: 

 

I. Postrzeganie przez młodych ludzi organizacji pozarządowych jako podmiotów bez idei, 

usługowych, podobnych do biznesu lub administracji. Wzrost aktywności  młodych ludzi poza 

sektorem i powstanie tzw. Ruchu IV sektora, wśród wielu, szczególnie młodych osób z 

organizacji pozarządowych, widać niezdecydowanie czy niejasność co do ich poglądów i 

przekonań – od zachwytu nad teoriami liberalnymi, po socjalizujące zachowania i 

motywacje. To blokuje świadome uczestnictwo w procesach dziejących się wokół. 

 

II. Biurokratyzacja i tendencje ekskluzywne vs ruchy oddolne, procesy społecznościowe. 

Organizacje pozarządowe z jednej strony przekształcają się w przedsiębiorstwa społeczne i 

przyjmują sformalizowane struktury, procedury, odgradzają się od ludzi w sposób 

charakterystyczny dla korporacji, z drugiej pojawia się coraz więcej ruchów społecznych, 

oddolnych o różnych formach działania. Ludzie nie czują, że sformalizowane i 

zbiurokratyzowane organizacje społeczne ich reprezentują, dlatego wolą działać na własną 

rękę, tworząc własne grupy z alternatywnymi celami, systemami zasad, a nawet sposobami 

finansowania. 

 

III. Sektor odrywa się od rzeczywistości, zostaje w tyle i traci wpływ. Jest autotematyczny, 

skupiony na sobie (profesjonalizacja, standaryzacja, urynkowienie itd.). Organizacje 

społeczne w Polsce są, i powinny w jeszcze większym stopniu, być nośnikiem pewnych 

ideałów i wartości. Sektor nie wykształciliśmy w sobie dostatecznej czujności, 

spostrzegawczości, refleksu na to, co się dzieje „na ulicy”, w Internecie, oderwał się od ludzi. 

 



 

IV. Działanie grup nieformalnych może wypierać organizacje pozarządowe, ale też 

organizacje pozarządowe w perspektywie lat mogę tracić znaczenie na rzecz tych grup, co w 

perspektywie lat może spowodować zmarginalizowanie 3 sektora (bardziej usługodawca 

wobec państwa niż lider opinii i innowacji społecznych) 

 

Dr Bohdan Skrzypczak, referując wyniki badań z 2014r., jakie nad sektorem 

społecznościowym prowadziło Stowarzyszenie CAL, wskazuje ich dość zaskakujące wyniki. 

Pokazują one bowiem bardzo szerokie i bogate środowisko, o którym właściwie się nie 

debatuje, nie reflektuje, nie „wprowadza na salony”. Oczywiście, ruchy miejskie od czasu do 

czasu egzemplifikują w mediach reportaże o przemianach w sposobie uprawiania polityki, a 

wszelkie spontaniczne akcje obywatelskie są fotogenicznym uzupełnieniem zaangażowanych 

felietonów. Jednak implikacje istnienia sektora społecznościowego mogą być dużo bardziej 

skomplikowane i nie zawsze pozytywne, szczególnie w kontekście „bratniego”, czy 

bliźniaczego sektora pozarządowego.  

 

Do takich negatywnych konsekwencji istnienia rozpoznanego, lecz nieopisanego sektora 

społecznościowego można zaliczyć np. kwestię wizerunku. W oczach rozlicznych partnerów 

III sektora organizacje pozarządowe bardzo często utożsamiane są z bardziej zauważalnymi, 

medialnymi podmiotami sektora społecznościowego, w tym z lekkimi strukturalnie, 

bazującymi na pracy wolontariuszy i członków organizacjami. Te ostatnie nie prowadzą 

wyspecjalizowanych działań, nie muszą utrzymywać wykwalifikowanego personelu, nie 

realizują zleconych im przez JST zadań publicznych. Ich podstawowym zasobem jest szerokie 

oparcie się o  społeczność, a nie profesjonalnie budowane przez lata eksperckie zespoły. 

Jednak w oglądzie opinii publicznej, mediów, a przede wszystkim przedstawicieli 

administracji państwowej i samorządowej te dwa środowiska zlewają się ze sobą, w świetle 

prawa bowiem często są tymi samymi formami.  

 

Owo utożsamianie organizacji sektora pozarządowego z podmiotami sektora 

społecznościowego prowadzi do absurdalnych oczekiwań przedstawicieli administracja 

publicznej wyrażanych niejednokrotnie werbalnie, a z pewnością prowadzących do 

konkretnych procedur ograniczających środki publiczne przeznaczane na realizację zadań 

przez III sektor. Te oczekiwania to ograniczenie zatrudnienia przy zadaniach publicznych, 

oparcie się o wolontariat (bo przecież ile jest organizacji które nie chcą pieniędzy, gdzie 

mocno angażują się ochotnicy), czy limitowanie funduszy na koszty stałe. Efektem jest 

dążenie podmiotów pozarządowych do obniżenia jakości działania ze względu na 

dostosowanie oferty do środków, zamykanie się na współpracę z innymi – bo to konkurencja 



 

o fundusze – ograniczanie wpływu na politykę społeczną ze względu na oferowanie 

rozwiązań nieinnowacyjnych. 

 

Jak wspieramy i czy wspieramy sektor społecznościowy 

 

Sektor obywatelski jest bardzo bogaty i zróżnicowany wewnętrznie ze względu na różne 

konteksty zainteresowania, działania, podmiotów występujących. Obszar zainteresowania PT 

należy przy tym odróżnić od takich pojęć jak „organizacje wsparcia”, „infrastruktura”, które 

ze swojej natury zajmują się wspieranie aktywnych obywateli w procesie tworzenia przez 

nich nowych organizacji pozarządowych czy nieformalnych grup zadaniowych. W rozumieniu 

PT 21 zasadniczym polem do zagospodarowania jest „sektor społecznościowy”, 

funkcjonujący pomiędzy szerokim sektorem obywatelskim, a sektorem pozarządowym, a 

także związany z nim „rozwój społecznościowy”.  

 

W tym kontekście podmiotami, którymi powinno być zainteresowane PT są te 

organizacje/instytucje/środowiska, które wprawdzie nie stanowią – od momentu powstania, 

w swojej intencji – organizacji wspierających rozwój społecznościowy, ale w miarę 

dojrzewania i nabywania doświadczeń chętnie dzielą się tymi kompetencjami, pomagają 

innym aktywnym podmiotom w ich środowisku lokalnym. Nie świadczą one co prawda 

wystandaryzowanych usług rozwojowych (w szczególności: informowanie, doradztwo, 

szkolenia, wsparcie finansowe, wsparcie techniczne/lokalowe, sieciowanie organizacji, 

rzecznictwo), nie realizują też programów skierowanych na systemowe wspieranie sektora 

pozarządowego (takich np. ROEFS czy OWES), jednak ich obecność w danej społeczności 

zaważa na jej społecznościowym rozwoju. Takie funkcje pełnią m.in.:  

 

a) animatorzy lokalni pracujący bezpośrednio z mieszkańcami i grupami nieformalnymi, 

w szczególności w oparciu o metodę CAL 

b) lokalne centra organizacji pozarządowych, ułatwiające liderom tworzenie nowych 

organizacji pozarządowych i pomagające im w pierwszym okresie funkcjonowania oraz dalej, 

w miarę potrzeb 

c) organizacje funkcjonujące na obszarach wiejskich, aktywne w sferze ekonomii 

społecznej, dzięki czemu kształtują one na nowo etos społecznika, obywatela, a często i 

prosumenta 

 

Tego typu liderzy i struktury wzmacniające obywatelską aktywność są obecnie na wagę złota, 

jednak ich działalność nie jest osadzona w jakimkolwiek systemie dającym możliwość 



 

prowadzenia ich działań w sposób stabilny i długofalowy. Stąd potrzeba prowadzenia 

swoistego rzecznictwa dla lokalnego rzecznictwa, co może podjąć – w pewnym wymiarze – 

Partnerstwo kierunku 21. Niewątpliwie potrzebna jest metodologiczna refleksja nad 

rozwojem społecznościowym oraz zintegrowanymi z nim narzędziami wsparcia bazującymi 

na 4 zagadnieniach: 

 

 czym jest rozwój społecznościowy oparty o aktywność mieszkańców 

 jak istniejące organizacje i systemy wsparcia III sektora mają się do rozwoju 

społecznościowego 

 kto może być zainteresowany udziałem w tworzeniu i refleksji nad systemem 

 jakie narzędzi i konkretne rozwiązania można proponować społecznościom lokalnym i 

ich animatorom społecznościowym 

 

Czy aktywizacja obywatelska na poziomie wspólnoty lokalnej wymaga działań 

wspierających? O ile bowiem inicjatywy obywatelskie, czy ruchy miejskie mają charakter 

spontaniczny i nieformalny, to wsparcie kojarzy się z przemyślaną i długofalową strategią, 

szeregiem działań przygotowawczych operacyjnych, informacyjnych. A jednak można sobie 

wyobrazić jakiś zespół warunków i działań wzmacniających aktywność obywateli na rzecz 

rozwoju ich terytorium, zwiększania szeregu potencjałów oraz niwelowania problemów i 

nierówności, wokół czego pracować powinno Partnerstwo Tematyczne 21. 

 

 


