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1. Wstęp
Kapitał społeczny, sektor non-profit – to pojęcia będące obecnie
swoistym wytrychem do działań w obszarze rozwoju społecznego. Po latach
dominacji podejścia czysto „technicznego” i „infrastrukturalnego”
w założeniach rozwoju społeczeństw, coraz częściej obecnie dostrzega się
marginalizowaną wcześniej rolę kapitału społecznego członków społeczeństwa.
Bez odpowiedniego zaplecza, właśnie w postaci kapitału społecznego, nawet
najlepiej przygotowane działania nie odniosą skutku. Stąd też wysyp obecnie
odwołań i badań dotyczących tej sfery życia. Organizacje pozarządowe z kolei
odgrywają bardzo ważną rolę w niwelowaniu braków polityki społecznej
państwa, w swoich zadaniach niejednokrotnie odwołując się do zagadnień
bezpośrednio lub pośrednio związanych z kapitałem społecznym.
Kapitał społeczny jest podstawą istnienia społeczeństwa obywatelskiego,
którego jednym z najważniejszych przejawów jest istnienie silnie rozwiniętego
tzw. trzeciego sektora, tj. organizacji pozarządowych, które działają w sferze
non-profit. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest zatem silnie osadzony
we wzroście kapitału społecznego.
Kapitał społeczny to swoisty potencjał zgromadzony w społeczeństwie,
a także w jednostkach tworzących to społeczeństwo, w postaci instytucji, norm,
zachowań. Tworzy on podstawę do budowania opartych m.in. na zaufaniu
relacji społecznych, które sprzyjają współpracy, kreatywności oraz wymianie
wiedzy, a w dalszej perspektywie przyczynia się do osiągania celów, który
poszczególne jednostki nie byłyby w stanie realizować samodzielnie ze względu
na brak możliwości i odpowiednich sił. Kapitał społeczny to w istocie swoista
synergia sił tkwiących w poszczególnych jednostkach. Oznacza to, że efekt
pracy kapitałów zebranych jednostek jest większy od sumy sił i możliwości
tkwiących w poszczególnych jednostkach.
Kapitał społeczny jest ściśle powiązany z kwestią zaufania. Świetnie
zdawał sobie z tego sprawę jeden z twórców tego pojęcia, czyli Robert Putman,
który definiował kapitał społeczny jako „takie cechy organizacji społeczeństwa,
jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność

6

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

społeczeństwa, ułatwiających skoordynowane działania”1. Według Putnama
zaufanie jest wręcz „podstawowym składnikiem kapitału społecznego”2.
W Polsce poziom zaufania interpersonalnego jest na wyjątkowo niskim
poziomie. Według danych Europejskiego Sondażu Społecznego w 2004 roku
poziom zaufania społecznego w Polsce był na jednym z najniższych w Europie.
Średnia europejska wynosiła 32 punkty, tymczasem w Polsce współczynnik ten
wynosił 10,9. Dla porównania w krajach, w których słyną ze silnie rozwiniętego
społeczeństwa obywatelskiego, tj. Danii czy też Norwegii wynosił on ponad 60
punktów.
Rozwój kapitału społecznego skutkuje rozwojem wielu aspektów życia
społecznego i publicznego. Dzięki wzrostowi kapitału społecznego możliwy jest
m.in. wzrost ilości organizacji pozarządowych, a co za tym idzie wzmożona
współpraca międzysektorowa, wzrost osób zaangażowanych w wolontariat,
większe zaangażowanie społeczne, wzmożony dialog społeczny i partycypacja
we władzy, działanie na rzecz dobra wspólnego a w konsekwencji trwały
i zrównoważony rozwój, który szanuje różnorodność i odmienność potrzeb
różnych grup i zbiorowości społecznych.
Rysunek 1. Wpływ wzrostu kapitału społecznego na elementy społeczeństwa
obywatelskiego
Organizacje
pozarzadowe i
współpraca
międzysektorowa

Trwały i
zrównoważony
rozwój

Wolontariat

Zaangazowanie
społeczne i
inwestycje społeczne

Społeczeństwo
obywatelskie

Działanie na rzecz
dobra wspólnego

Dialog społeczny

Źródło: opracowanie własne

1

Putnam Robert Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995,
s. 258
2
Ibidem, s. 264
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2. Metodologia badania
2.1 Zakres terytorialny badania
Badanie zostało przeprowadzone na terenie województwa podlaskiego.
Województwo podlaskie jest najbardziej wysuniętym na północny-wschód
województwem Polski. Graniczy z dwoma państwami: Białorusią na wschodzie
(długość granicy 260 km) i z Litwą na północy (długość granicy 104 km).
Województwo to składa się z trzech podregionów (białostocki, łomżyński oraz
suwalski) oraz siedemnastu powiatów (trzech miastach na prawach powiatu:
Białystok, Suwałki, Łomża oraz czternastu powiatów ziemskich: suwalskiego,
sokólskiego, bielskiego, wysokomazowieckiego, augustowskiego, łomżyńskiego,
grajewskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, zambrowskiego, monieckiego,
kolneńskiego, białostockiego oraz sejneńskiego).
Badanie objęło zakres całego województwa podlaskiego; jest to
podstawowa jednostka analizy, jednak uzyskane wyniki przedstawiono również
z uwzględnieniem podregionów oraz powiatów.
Rysunek 2. Umiejscowienie województwa podlaskiego oraz jego podział
na podregiony i powiaty

Źródła: http://zdopan.uwb.edu.pl/mapa_pliki/podlaskie.gif,
http://www.stat.gov.pl/PI_gus/photos/woj20_podlaskie_pow.png,
http://www.polskainfo.pl/images/mapy/woj/woj_10.jpg
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Na etapie konceptualizacji badania, scharakteryzowano
podstawowych celów badawczych.

dziesięć

Tabela 1. Cele badawcze
L.p.

Podstawowe cele badania

1.

Wskazanie tła rozwoju sektora non-profit w woj. podlaskim oraz
w Polsce poprzez opis poszczególnych przejawów kapitału
społecznego, w kontekście strategii rozwoju województwa
podlaskiego.

2.

Wskazanie związku między tworzeniem kapitału społecznego
a rozwojem podmiotów typu non-profit w środowiskach lokalnych, ze
szczególnym uwzględnieniem czynników historycznych kształtujących
tożsamość (cechy) mieszkańców woj. podlaskiego warunkujące
podejmowanie inicjatyw tego typu. W tym kontekście wskazanie różnic
oraz podobieństw charakteryzujących społeczność woj. podlaskiego
względem innych regionów Polski.

3.

Przeanalizowanie sytuacji sektora non-profit w Polsce oraz w woj.
podlaskim, w tym ocena dotychczasowych działań instytucji
publicznych na rzecz zwiększenia kapitału społecznego oraz wybór
województwa, które może być wzorcem (benchmarkiem) we
wprowadzaniu zmian dla województwa podlaskiego (analiza
porównawcza na bazie źródeł wtórnych i zastanych).

4.

Wskazanie dobrych praktyk, możliwych do powielenia przez podmioty
działające w ramach III sektora, ale również przez sektor publiczny
i prywatny w kontekście współpracy z sektorem non-profit.

5.

Analiza SWOT sektora ze wskazaniem sposobów rozwiązywania
głównych problemów wpływających na destabilizację funkcjonowania
organizacji non-profit w Polsce oraz w woj. podlaskim, np. problemy
finansowe, zarządcze, kadrowe, problem nadmiernego uzależnienia
istnienia organizacji pozarządowych od projektów europejskich,
możliwości prolongaty działalności lub przyczyn zaprzestania
działalności po zakończeniu projektu, określenie potrzeb organizacji
i ich wspomagania przez fundusze publiczne, promocji tych potrzeb i
9
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ich misji w formach tradycyjnych i nowoczesnych, np. przez Internet
6.

Analiza sposobu zarządzania organizacjami non-profit w woj.
podlaskim w aspekcie realizacji ich misji w celu tworzenia tzw. „dobra
wspólnego”, w tym relacji personel-wolontariusze, pozyskiwanie
pracowników, sponsorów i darczyńców, partnerów oraz prowadzenia
księgowości w kontekście realizacji misji oraz prowadzenia działalności
gospodarczej na rzecz pozyskania środków dla realizacji misji.

7.

Zbadanie przepływu informacji i sposobów efektywnej komunikacji
pomiędzy organizacjami typu non-profit a samorządem oraz innymi
instytucjami, form partnerstwa z władzami lokalnymi, powiatowymi
i wojewódzkimi oraz efektywnych sposobów organizacji tego
partnerstwa.

8.

Zbadanie form integracji badanych podmiotów (np. tworzenie sieci
lokalnych grup działania).

9.

Ukazanie czynników związanych z kapitałem społecznym, który jest
rozwijany przez organizacje non-profit wpływających na awans oraz na
blokady awansu społecznego Podlasian.

10.

Analiza związku nierówności społecznych w kontekście poziomu
rozwoju kapitału społecznego na terenie województwa podlaskiego
oraz zjawisko potencjalnej peryferyzacji (rozumianej w sensie
wallersteinowskim) województwa podlaskiego na tle innych
województw Polski.

11.

Opracowanie mapy obszarów wzrostu i stagnacji w zakresie rozwoju
kapitału społecznego na terenie województwa podlaskiego, a także
tworzenia się obszarów centralnych, półperyferialnych i peryferialnych
(w sensie wallersteinowskim) rozwoju kapitału społecznego na terenie
województwa podlaskiego.

12.

Zweryfikowanie hipotezy o zależności pomiędzy działaniami organizacji
non-profit w kontekście wsparcia wzrostu kapitału społecznym oraz
jego podkapitałami (kulturowy i ekonomiczny), a pozytywnymi
zmianami w partycypacji społecznej w województwie podlaskim.

Źródło: opracowanie własne
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2.2 Opis przebiegu badania

v
v
v
v

Badanie zostało podzielone na cztery zasadnicze etapy:
etap organizacji badania,
etap obserwacji,
etap analizy i interpretacji danych,
etap opracowania Raportu Końcowego.
Sposób realizacji badania przedstawia poniższy schemat:

Rysunek 3. Schemat realizacji poszczególnych etapów badania
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prezentacji
ostatecznej wersji
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badawczymi
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Źródło: Opracowanie własne
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2.3 Kryteria doboru uczestników badania
Badanie zostało przeprowadzone za pomocą różnorodnych metod
i technik, co miało zagwarantować tzw. triangulację badawczą. Zgodnie
z podstawowymi założeniami triangulacji polega ona na:
v równoległym prowadzeniu badania przez kilku badaczy; uzyskane w ten
sposób wyniki są konfrontowane i analizowane, co pozwala na uzyskanie
szerszego obrazu przedmiotu badania è triangulacja perspektyw
badawczych;
v objęciu badaniem różnego rodzaju danych, pozyskiwanych
od różnorodnych respondentów oraz z dokumentów, raportów i stron
internetowych: danych pierwotnych, wtórnych, zastanych, wywołanych
è triangulacja źródeł danych;
v pogłębieniu całości procesu badawczego poprzez uzupełnianie się m.in.
takich metod i technik jak analiza dokumentów, indywidualnych
wywiadów pogłębionych, technik ankietowych czy w końcu uzupełnienia
zebranych danych o opinie ekspertów è triangulacja metod i technik
badawczych.
Tabela 2. Uczestnicy badania oraz kryteria ich doboru
L.p.

Technika / grupa badana

Wielkość próby / kryterium doboru
Badana próba została podzielona na rodzaj
podmiotów

(fundacje,

i organizacje

1.

stowarzyszenia

społeczne),

miejsce

badanych

organizacji

PAPI (wywiady

zarejestrowania

kwestionariuszowe)

(podregiony

z aktywistami, pracownikami

podejmowanych działań (według strony

i wolontariuszami organizacji

bazy.ngo.pl:

non-profit działających na

sytuacji życiowych, działalność wspierająca;

terenie województwa

ochrona

podlaskiego

przeciwdziałanie

i

powiaty)

oraz

przezwyciężanie
zdrowia;

gospodarczy;

ochrona

bezrobociu,

nauka,

kultura,

rodzaj
trudnych
praw;
rozwój
ekologia;

działalność międzynarodowa, wspólnoty
lokalne, aktywność społeczna; tożsamość,
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tradycja

narodowa;

sport,

turystyka,

wypoczynek; bezpieczeństwo publiczne).
Badanie zostało zrealizowane na próbie
400 podmiotów, co zagwarantowało wyniki
obarczone błędem na poziomie 4,6%, przy
parametrach próby: poziom ufności 0,95;
wielkość populacji 3273 (stan na koniec
2011 roku według danych Banku Danych
Lokalnych GUS); szacowana wielkość frakcji
0,5.
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu
FGI z ekspertami z wybranych,
ze względu na zaawansowanie

2.

działalności organizacji
pozarządowych typu nonprofit

Przedmiotu Zamówienia badanie zostało
przeprowadzone na próbie czterech grup
fokusowych z przedstawicielami organizacji
pozarządowych

typu

non-profit

zlokalizowanych w powiatach: łomżyńskim,
sokólskim,

augustowskim

oraz

białostockim.

3.

IDI z 1) liderami lokalnymi

Zgodnie

z

i organizatorami działalności

zostało

zrealizowanych

NGOs, 2) szefami platform

pogłębionych. Po 5 przedstawicieli każdej

wspomagających działania

z zaproponowanych przez Zamawiającego

organizacji pozarządowych, np.

grup,

Regionalny Instytut Społeczno-

i organizatorami

Ekonomiczny RISE,

2) szefami

w Białymstoku, Edukator,

działania organizacji pozarządowych, (PCK,

Caritas czy Eleos, Fundacja

Caritas, Eleos, Fundacja na Rzecz Pomocy

Rozwoju Demokracji Lokalnej

Dzieciom z Grodzieńszczyzny, RISE) 3)

itp., 3) głównymi

głównymi

(strategicznymi) darczyńcami

i sponsorami

i sponsorami działań

pozarządowych non-profit, (przedstawiciele

organizacji pozarządowych

urzędów miast, Urzędu Marszałkowskiego)

non-profit, 4) osobami

4) osobami zaangażowanymi w realizację

zaangażowanymi w realizację

strategii

strategii rozwoju

z przedstawicielami

założeniami

tj.

z

1)

Zamawiającego
20

wywiadów

liderami

lokalnymi
NGOs,

działalności

platform

wspomagających

(strategicznymi)
działań

rozwoju

darczyńcami
organizacji

województwa

wraz
władz
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województwa wraz

odpowiedzialnych za opracowanie tego

z przedstawicielami władz

dokumentu

odpowiedzialnych za

Białystok,

opracowanie tego dokumentu

Województwa

(przedstawiciele
Urzędu

WUP

Marszałkowskiego

Podlaskiego,

uczelni

podlaskich).
Badanie zostało zrealizowane na próbie
N=1061 dorosłych respondentów. Taka

4.

CATI z dorosłymi mieszkańcami

wielkość

próby

województwa podlaskiego

statystyczny

gwarantowała

na

poziomie

3%

błąd
(przy

parametrach próby: poziom ufności 0,95;
wielkość populacji ponad 850 tysięcy osób,
szacowana wielkość frakcji 0,5).
Badanie zostało przeprowadzone na próbie
N=603 respondentów (młodzież w wieku

5.

CAWI z młodzieżą do od 15 do

15-18). Taka wielkość próby gwarantowała

18 roku życia z województwa

błąd statystyczny na poziomie 4% (przy

podlaskiego

parametrach próby: poziom ufności 0,95;
wielkość populacji ponad 60 tysięcy osób,
szacowana wielkość frakcji 0,5).
Zostało

zrealizowanych

6

studiów

przypadków, po dwa z każdego podregionu
województwa podlaskiego. Taki podział
próby pozwolił na pokazanie najlepszych
praktyk

6.

Studia przypadku

z

każdego

podregionu

województwa, a co za tym idzie wskazać na
pewne

zróżnicowania

terytorialne.

Wielkość próby, ze względu na jakościowy
charakter

badania,

wystarczająca,

by

była

całkowicie

wyciągnąć

pewne

wnioski.
Łącznie

7.

Etnografia – obserwacja jawna
nieuczestnicząca

3 obserwacje

zostały

przeprowadzone

nieuczestniczące.

Badanie

etnograficzne miało na celu pokazać pewne
mechanizmy działania w sferze rozwoju
kapitału społecznego w praktyce organizacji
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pozarządowych typu non-profit. Wielkość
próby, ze względu na jakościowy charakter
badania, była całkowicie wystarczająca, by
wyciągnąć pewne wnioski.
Źródło: opracowanie własne

3. Analiza danych zastanych
3.1 Akty prawne i dokumenty strategiczne
We wszystkich prezentowanych dokumentach, strategiach i aktach
prawnych skupiono się na zagadnieniach interesujących z punktu widzenia
badania: organizacjach pozarządowych i kapitale społecznym. Warto jednak
podkreślić, iż analizowano je głównie pod kątem stricte pojawiających się pojęć,
wyraźnie odnoszących się do przedmiotu badania. Zarówno pojęcie organizacji
pozarządowej, a tym bardziej kapitał społeczny, są pojęciami szerokimi,
niejednorodnymi i definiowanymi na wiele różnych sposobów. Jest to
bezpośrednio związane z rozbieżnościami odnośnie zakresu korzystania z tych
pojęć, co z kolei w znaczny sposób ogranicza możliwość analizy. O trudnościach
w kwestii nazewnictwa i definiowania istotnych dla projektu pojęć będzie
mowa w dalszych częściach opracowania, w tym miejscu istotne było zwrócenie
uwagi na niezależnie od badaczy ograniczenia w analizie dokumentów.
3.1.1 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sektor non-profit funkcjonuje w Polsce na podstawie zasad i praw
określonych w Ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm). Ustawa ta
reguluje w szczególności zasady:
1. prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje
pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;
2. uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku
publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego;
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3. sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku
publicznego;
4. tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego
5. warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz zasady
korzystania z tych świadczeń.
Ustawodawca zdefiniował działalność pożytku publicznego w sposób
następujący: „działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje
pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.” (art. 3 pkt
1 ustawy). Dalsze artykuły definiują z kolei organizacje pozarządowe jako
„osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje
i stowarzyszenia”. Status organizacji pozarządowej mogą uzyskać podmioty:
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych) oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku;
organizacje pozarządowe w celu uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego muszą spełnić szereg warunków określonych w ustawie.
Ustawa określa bardzo szerokie potencjalne obszary, w których może być
prowadzona działalność pożytku publicznego. Ustawodawca sferą zadań
publicznych objął 33 obszary3 (art. 4 pkt 1) – działalność prowadzona w tych

3

Są to następujące obszary: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym; 3) działalności charytatywnej; 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) działalności na
rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9) działalności na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn; 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości
i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej; 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14) nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15) wypoczynku dzieci i młodzieży; 16) kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej; 22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,
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obszarach przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymieniane
w ustawie, niepobierające za swoją działalność wynagrodzenia, jest
działalnością nieodpłatną pożytku publicznego.
Organizacja pożytku publicznego jest zobligowana do sporządzania
rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego ze swojej działalności,
a nadzór nad OPP sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego. Minister dysponuje także wsparciem organu opiniodawczodoradczego, jakim jest Rada Działalności Pożytku Publicznego, składająca się
z 5 przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych
lub nadzorowanych, 5 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz
10 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
wymienianych w ustawie. W przypadku województwa istnieje możliwość
powołania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 4 przez
marszałka województwa, a w przypadku powiatów i gmin – odpowiednio
Powiatowej i Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Ustawa reguluje także możliwe formy współpracy organów administracji
publicznej i organizacji pozarządowych. Odbywająca się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności współpraca może przyjmować następujące formy:
v zlecania organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom zgodnie
z ustawą realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie;
v wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
v konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w ustawie projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
v konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań
publicznych
z
radami
działalności
pożytku
publicznego,
w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu
terytorialnego;

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym; 33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3, w zakresie określonym w pkt 1–32.
4
Wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego funkcjonują zarówno w województwie podlaskim
i wielkopolskim.
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v tworzenia
wspólnych
zespołów
o
charakterze
doradczym
i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych,
innych podmiotów wymienionych w ustawie oraz przedstawicieli
właściwych organów administracji publicznej;
v umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych
w ustawie;
v umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach
v prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157,
poz. 1241).
Szczególnie istotną kwestią współpracy jednostek samorządu
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest uchwalany roczny lub
wieloletni program współpracy. Zgodnie z ustawą powinien on zawierać co
najmniej następujące elementy: cel główny i cele szczegółowe programu;
zasady współpracy; zakres przedmiotowy; formy współpracy, o których mowa
w art. 5 ust. 2; priorytetowe zadania publiczne; okres realizacji programu;
sposób realizacji programu; wysokość środków planowanych na realizację
programu; sposób oceny realizacji programu; informację o sposobie tworzenia
programu oraz o przebiegu konsultacji; tryb powoływania i zasady działania
komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Zlecanie zadań publicznych, realizowane zgodnie z zapisami prawa, może
mieć formy powierzania wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji
finansowej na ich realizację lub wspierania wykonywania zadań wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji. Procedura zlecania
organizacjom pozarządowym bądź innym podmiotom wymienionym w ustawie,
realizacji zadań publicznych, opiera się na ogłaszanych otwartych konkursach
(publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
oraz w siedzibie organu zlecającego). Ogłoszenie powinno zawierać informacje
o rodzaju zadania; wysokości środków publicznych przeznaczonych na
realizację tego zadania; zasadach przyznawania dotacji; terminach i warunkach
realizacji zadania; terminie składania ofert; trybie i kryteriach stosowanych przy
wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert; zrealizowanych przez
organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych
z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienianym
18
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w ustawie. Rozstrzygnięcie konkursu ofert kończy się podpisaniem umowy
między organami administracji publicznej a wybraną organizacją pozarządową
bądź innym podmiotem na realizację określonego zadania publicznego.
Wykonanie zadania wiąże się z koniecznością złożenia sprawozdania
z działalności w tym zakresie, w terminie 30 dni od zakończenia realizacji
zadania publicznego.
Osobna część artykułów ustawy poświęcona jest zagadnieniom
wolontariatu. Wolontariat jest szczególnie często wykorzystywany w pracy
organizacji pozarządowych, z zasady prowadzących działania nienastawione na
zysk i nieodpłatnie. Zapisy ustawy regulują wszelkie zasady korzystania z pracy
wolontariuszy, sposób organizacji pracy wolontariuszy, a także podstawowe
prawa i obowiązki obu stron.
3.1.2 Ustawa o pomocy społecznej
W Ustawie o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 nr
64 poz. 593 z późn. zm.), organizacje pozarządowe są wymieniane jako jeden
z elementów w oparciu o który przygotowywana jest ocena zasobów pomocy
społecznej w gminach, powiatach i województwach (art. 16a, pkt 1-2). Ponadto
organizacje pozarządowe czy organizacje pożytku publicznego wskazywane są
jako podmioty mogące prowadzić np. rodzinny dom dziecka, mieszkanie
chronione czy dom pomocy społecznej. Także wśród zadań pracownika
socjalnego pojawia się konieczność współpracy z organizacjami pozarządowymi
czy znajomości ich działań, w kontekście obowiązku zapewnienia
podopiecznym pomocy poprzez różne instytucje: państwowe, samorządowe
czy właśnie organizacje pozarządowe.
3.1.3 Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski
Kolejny dokument odnoszący się do działalności organizacji
pozarządowych i pojęcia kapitału społecznego to Narodowa Strategia Integracji
Społecznej dla Polski. W ramach Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji
Społecznej funkcjonowała grupa robocza, która zajmowała się zagadnieniami
działalności organizacji pozarządowych w Polsce, w kontekście szans i zagrożeń,
a także wskazania najlepszych praktyk. Efektem pracy tej grupy roboczej
(spotkania wyjazdowe z udziałem lokalnych NGO w województwie śląskim,
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pomorskim, podlaskim i wielkopolskim) było przygotowanie raportu
„Działalność organizacji pozarządowych w Polsce. Najlepsze praktyki. Szanse
i zagrożenia”.
We fragmentach Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski
podkreśla się znaczenie dla społeczeństwa więzi społecznej, szerzej ujmowanej
jako kapitał społeczny, które „jako szczególnie ważne cechy polityki społecznej,
powinny stanowić kryterium kształtowania warunków sprzyjających aktywności
jednostek, grup społecznych oraz instytucji obywatelskich”. Z tego powodu
tworzenie warunków kształtowania kapitału społecznego jest strategicznym
działaniem państwa, któremu sprzyja jego spójna polityka. Autorzy NSIS
zwracają także uwagę na bardzo istotną współzależność: polityka społeczna
integralnie wiążąca działania w obszarze pracy, edukacji, kultury, komunikacji
społecznej i zabezpieczenia społecznego, z jednej strony stwarza nowe
możliwości i szanse poprzez pobudzanie rynku, przedsiębiorczości,
umiejętności i motywacji do współdziałania, a z drugiej strony – „świadomie –
kreuje zdolność jednostek i wspólnot do korzystania z tych szans, kreuje kapitał
ludzki i społeczny”. Z tego powodu działalność państwa w zakresie rozwoju
kapitału społecznego jest szczególnie pożądana, tym bardziej, że u osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym czy już wykluczonych, obserwowane są
znaczne ubytki właśnie kapitału społecznego.
Sama Narodowa Strategia Integracji Społecznej skupia się w treści na
problemach społecznych, identyfikacji obszarów ryzyka wykluczenia
społecznego oraz grup zagrożonych wykluczeniem i już wykluczonych.
Wskazywane są także problemy priorytetowe, przytaczanych jest wiele
przykładów „dobrych praktyk”. Prezentowane są liczne instytucje publiczne,
kościelne, ale również głównie organizacje społeczne, działające w różnych
obszarach życia społecznego i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu.
Działania te obejmują obszar np. reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym na skutek choroby alkoholowej, opuszczenia więzienia, braku pracy
czy mieszkania, integracji osób niepełnosprawnych, upowszechniania edukacji
przedszkolnej, wzrostu zatrudnialności poprzez poprawę kwalifikacji
zawodowych, pomocy rodzinom z problemami, a także działań na rzecz
rozwoju postaw obywatelskich.
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3.1.4 Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013
Następny z krajowych dokumentów, które zostaną poddane analizie,
to Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013. W trakcie prac nad Strategią
zaplanowano liczne konsultacje społeczne, np. wstępny projekt strategii został
skierowany do dyskusji i konsultacji między innymi przez organizacje
pozarządowe. Również na dalszych etapach postępowania podejmowano
działania na rzecz włączania organizacji pozarządowych w tworzenie
dokumentu. Wśród priorytetów i kierunków polityki społecznej w latach 20072013 znalazło się wiele odniesień do działań organizacji pozarządowych czy
wykluczenia społecznego. Poniżej przytoczono wybrane spośród nich przykłady
działań:
Priorytet 1. Poprawa warunków powstawania i funkcjonowania rodzin.
Wsparcie rodzin w wychowaniu i edukacji dzieci.
1.1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia
w rodzinie i środowiskach pozarodzinnych jako czynnika poprawy jakości
kapitału ludzkiego.
1.8. Stworzenie kompleksowego systemu zapobiegania przestępczości,
demoralizacji i nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież.
Priorytet 2. Wdrożenie aktywnej polityki społecznej
2.3. Rozwój form ekonomii społecznej, na rzecz pobudzenia aktywizacji
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Priorytet 3. Kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych
3.3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług społecznych.
Priorytet 4. Tworzenie warunków sprzyjających integracji w starzejącym się
społeczeństwie
4.3. Aktywizacja i integracja lokalna osób w wieku poprodukcyjnym,
wykorzystanie potencjału osób starszych w środowisku lokalnym.
Priorytet 5. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych.
5.3. Wdrożenie systemu informacji i poradnictwa obywatelskiego oraz dostępu
do lokalnych środków przekazu i Internetu.
Priorytet 6. Partnerstwo publiczno-społeczne podstawą rozwoju usług
społecznych.
6.1. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych, regionalnych i krajowych.
6.2. Budowa partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie działalności
pożytku publicznego.
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6.3. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
6.4. Wsparcie postaw obywatelskich.
6.5. Wzmocnienie partycypacji społecznej.
Priorytet 7. Integracja społeczna i zawodowa imigrantów.
7.1. Wdrożenie polityki integracji społecznej i zawodowej imigrantów, celem
prowadzenia kompleksowych działań wszystkich instytucji publicznych.
7.3. Ustawiczne szkolenie kadr administracji publicznej oraz partnerów
społecznych, celem przygotowania do pracy z uchodźcami.
3.1.5 Warunki rozwoju Polski Wschodniej w perspektywie 2020. Kapitał
ludzki, kapitał społeczny a wyzwania rynku pracy na obszarach Polski
Wschodniej
Jednym z podstawowych założeń dokumentu Warunki rozwoju Polski
Wschodniej w perspektywie 2020. Kapitał ludzki, kapitał społeczny a wyzwania
rynku pracy na obszarach Polski Wschodniej było dokonanie oceny kapitału
społecznego województw wschodniej Polski (warmińsko-mazurskie, podlaskie,
lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie) oraz związków tego kapitału
z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, otwartości kulturowej
i technologicznej, tworzeniem warunków rozwoju przedsiębiorczości czy
zdolności władz do pełnienia roli nowoczesnego przywódcy. Autor dokumentu
podkreśla również wyraźnie, że dla województw Polski Wschodniej czynniki
związane z kapitałem ludzkim i społecznym są w rozwoju równie ważne jak
rozbudowa infrastruktury technicznej czy warunki materialne, a nawet
w sposób szczególny mogą przyczyniać się do szybszego bądź wolniejszego
niwelowania różnic rozwojowych czy odrabiania zapóźnień cywilizacyjnych
w stosunku do lepiej rozwiniętych części kraju. Postulowany przez niego
komplementarny wiejsko-miejski model rozwoju Polski Wschodniej wyznacza
kapitałowi ludzkiemu i społecznemu fundamentalne znaczenie dla procesów
przemian na tym obszarze – proces zmian cywilizacyjnych nie może naruszać
walorów przyrodniczych tych obszarów, ale także nie należy opierać ich na
migracji ludności ze wsi do miast – procesy unowocześniania wsi i wzrostu
miast powinny następować jednocześnie i harmonijnie. Dlatego
w przytaczanym dokumencie tak wielkie znaczenie w przemianach
cywilizacyjnych
przypisano
kapitałowi
społecznemu.
Stanowiąca
podsumowanie raportu synteza sytuacji w województwie podlaskim jest
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optymistyczna, choć nadal pozostają obszary wymagające zmian
i przekształceń:
„Mimo
różnorodnych
ograniczeń,
kierunki
działań
przyjęte
w województwie podlaskim stymulują jego potencjał rozwojowy – jest on
bodajże największy wśród pięciu województw (choć sieć szkół i rozwój edukacji
na poziomie wyższym powinny być bardziej rozwinięte). Zarazem jednak,
podlaskie jest jeszcze przed zasadniczymi zmianami strukturalnymi dotyczącymi
ograniczenia zatrudnienia w rolnictwie i uaktywnienia obszarów wiejskich, jeśli
chodzi o generowanie i rozwój miejsc pracy, szczególnie w usługach rynkowych
i nierynkowych (gdyby one rzeczywiście w Polsce zaczęły się nowocześnie
rozwijać). Poprawy wymaga sprawność rynku pracy i efektywność APRP.
Ale równocześnie podlaskie, ma jeden z lepszych dostępów do tzw. głównych
linii telefonicznych oraz wysokie wskaźniki kompetencji cywilizacyjnych
mieszkańców (3, 4 miejsce w Polsce, jeśli chodzi o komputery, języki, prawo
jazdy itp.) oraz charakteryzuje się nie najgorszym poziomem otwartości na
świat. Ograniczeniem rozwoju może być migracja5”.
3.1.6 Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe został opracowany przez
Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów i stanowi podstawę
przygotowania i ewentualnej aktualizacji dokumentów planistycznych. Wśród
wyzwań przedstawionych w Raporcie znalazły się:
1. Wzrost i konkurencyjność
2. Sytuacja demograficzna
3. Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy
4. Odpowiedni potencjał infrastruktury
5. Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne
6. Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego
7. Solidarność i spójność regionalna
8. Poprawa spójności społecznej
9. Sprawne państwo

5

Boni M., Warunki rozwoju Polski Wschodniej w perspektywie 2020. Kapitał ludzki, kapitał społeczny
a wyzwania rynku pracy na obszarach Polski Wschodniej, Warszawa 2007, s. 59.
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10. Wzrost kapitału społecznego Polski – w ramach tego wyzwania
przedstawiono diagnozę kluczowych dla rozwoju kapitału społecznego
obszarów, jak również przykładowe działania.
3.1.7 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego6
Najnowszym dokumentem strategicznym w skali kraju dotyczącym
kapitału społecznego jest Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego.
Na podstawie zidentyfikowanych obszarów tematycznych istotnych dla rozwoju
kapitału społecznego (tj. postawy i kompetencje społeczne, współdziałanie
i partycypacja społeczna, komunikacja społeczna oraz kultura i kreatywność)
przeprowadzono szczegółową analizę obecnej sytuacji, zachodzących procesów
i uwarunkowań zmian. Stało się to podstawą opracowania analizy SWOT,
a także projektu działań w obszarze kapitału społecznego w Polsce.
W ramach działań SRKS zaplanowano realizację następujących celów,
priorytetów i kierunków działania:
Cel strategiczny: Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju
społeczno-gospodarczym Polski.
Cel operacyjny 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności
oraz komunikacji
Priorytet 1.1. Wspieranie edukacji formalnej w zakresie metod nauczania
sprzyjających kooperacji, kreatywności i komunikacji oraz rozwijanie
demokratycznej kultury szkoły
1.1.1. Upowszechnianie w systemie edukacji metod nauczania i dobrych
praktyk w zakresie funkcjonowania szkół, rozwijających postawy kreatywne,
kooperacji i komunikacji
1.1.2. Kształcenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji
społecznych wśród uczniów i studentów
1.1.3. Wzmocnienie edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej
w procesach kształcenia
Priorytet 1.2. Wspieranie edukacji innej niż formalna ukierunkowanej na
kooperację, kreatywność i komunikację społeczną

6

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji,
Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2012r. (dostęp 15.04.2013)

24

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

1.2.1. Rozwój kompetencji obywatelskich w uczeniu się innym niż
formalne
1.2.2. Rozwój kompetencji medialnych w uczeniu się innym niż formalne,
szczególnie wśród osób w wieku 50+ i na obszarach wiejskich
1.2.3. Rozwój kompetencji kulturowych w uczeniu się innym niż formalne
oraz upowszechnienie różnych form uczestnictwa w kulturze
1.2.4. Rozwijanie kompetencji społecznych liderów i animatorów
Cel operacyjny 2. Poprawa mechanizmów partycypacji i społecznej
i wpływu obywateli na życie publiczne
Priorytet 2.1. Wspieranie mechanizmów współpracy instytucji publicznych
z obywatelami
2.1.1. Wzmocnienie i upowszechnienie mechanizmów dialogu
obywatelskiego i dialogu społecznego
2.1.2. Wspieranie rozwoju partnerstwa i innych form współpracy
służących przekazywaniu realizacji zadań publicznych obywatelom
2.1.3. Zwiększenie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji
publicznych dla rozwijania aktywności obywatelskiej
Priorytet 2.2. Rozwój i wzmacnianie zorganizowanych form aktywności
obywatelskiej
2.2.1. Ułatwianie działalności organizacjom obywatelskim oraz
wspieranie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
2.2.2. Rozwijanie indywidualnej i korporacyjnej filantropii oraz
wolontariatu
2.2.3 Rozwój społecznego wymiaru sportu
Priorytet 2.3.Wzmocnienie integracji i solidarności społecznej
2.3.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, w tym wspieranie
różnorodnych form samopomocy (pomoc dla samopomocy)
2.3.2. Wspieranie poradnictwa prawnego, rodzinnego, psychologicznego,
socjalnego i obywatelskiego
Cel operacyjny 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany
wiedzy
Priorytet 3.1. Zwiększanie dostępności informacji i poprawa jakości komunikacji
w sferze publicznej
3.1.1 Zwiększanie dostępności treści edukacyjnych, naukowych
i kulturowych w domenie publicznej
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3.1.2. Ochrona własności intelektualnej i stworzenie warunków
umożliwiających eksploatację treści w ramach dozwolonego użytku
przewidzianego przepisami prawa
3.1.3. Wspieranie mechanizmów samoregulacji i współregulacji
w komunikacji społecznej
Priorytet 3.2. Wspieranie mediów w kształtowaniu więzi społecznych,
kulturowych i demokracji
3.2.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług medialnych
3.2.2. Wyznaczanie wysokich standardów jakości treści mediów
publicznych
3.2.3. Wspieranie społecznej partycypacji w tworzeniu i upowszechnianiu
polskich treści w mediach społecznych i komercyjnych oraz w Internecie
3.2.4. Wzmacnianie niezależności i pluralizmu mediów oraz wspieranie
mediów lokalnych, regionalnych i obywatelskich
Cel operacyjny 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego
i kreatywnego
Priorytet 4.1. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej
4.1.1. Tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa
w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
4.1.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu
4.1.3 Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury
Priorytet 4.2. Wzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju społecznogospodarczym
4.2.1 Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, nauki
i organizacjami społecznymi oraz podmiotami prywatnymi
4.2.2. Rozwój infrastruktury kultury i zwiększenie efektywności działania
instytucji kultury i państwowych jednostek budżetowych działających
w obszarze kultury
4.2.3. Rozwój systemu wsparcia dla sektora kreatywnego oraz wspieranie
przedsiębiorczości w kulturze
4.2.4. Rozwój kształcenia artystycznego i systemu wspierania talentów
4.2.5. Wzmocnienie promocji kultury polskiej za granicą.
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3.1.8 Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.
W pierwotnej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.
nie pojawia się pojęcie kapitału społecznego, choć pośrednio jest mowa
o różnych działaniach wspierających rozwój elementów tegoż kapitału
u mieszkańców województwa. W niewielu miejscach wspomina się także
o organizacjach pozarządowych. Pojawiają się one przy charakterystyce
Infrastruktury społecznej województwa w zakresie Ochrony zdrowa i pomocy
społecznej, jako jedne z podmiotów wspierających system pomocy dziecku
i rodzinie, „które prowadzą m. in. domy pomocy społecznej, stacje opieki,
punkty dożywiania i wydawania odzieży, placówki dziennego pobytu, w tym:
świetlice środowiskowe, opiekuńczo – wychowawcze, socjoterapeutyczne,
poradnie rodzinne i rehabilitacyjne, ośrodki szkolno-wychowawcze, grupy
samopomocowe”. Wzrastająca rola organizacji pozarządowych w działaniach
o charakterze społecznym oraz efektywna współpraca administracji publicznej,
sektora prywatnego i sektora non-profit w ramach partnerstwa publicznoprywatnego są także jednymi z szans województwa podlaskiego (analiza SWOT
w zakresie Zasoby ludzkie, równość szans i zagadnienia społeczne).
Jak wspomniano powyżej, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego
do roku 2020 nie zawierała bezpośrednich odniesień do pojęcia kapitału
społecznego. Ten brak został zniwelowany poprzez działania na rzecz
aktualizacji strategii, w opracowanym przez Grupę Kapitału Ludzkiego
i Społecznego Raporcie Tematycznym do Założeń do Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego. W zdecydowanej większości jest on poświęcony
zagadnieniom istotnym z punktu widzenia niniejszego projektu i obejmuje
wnioski z analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz analizy
SWOT, wyzwania rozwojowe, cele, działania i rezultaty interwencji osobno dla
każdego z następujących obszarów: demografia, kwalifikacje i rynek pracy,
spójność społeczna, kapitał społeczny oraz zdrowie. Dla potrzeb niniejszej
analizy istotne jest wskazanie obszarów powiązanych z tematem badania,
tj. spójności społecznej i kapitału społecznego w ich najważniejszych aspektach,
natomiast wszystkie pozostałe założenia dostępne są ww. Raporcie
Tematycznym. W poniższej tabeli zestawiono najistotniejsze wyzwania, cele
i działania opracowane dla każdego z dwóch wyróżnionych obszarów:
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Tabela 3. Spójność społeczna i kapitał społeczny w Raporcie Tematycznym,
Grupa Kapitału Ludzkiego i Społecznego, Założenia do Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego.
Spójność społeczna

Kapitał społeczny

1. Najistotniejsze wyzwania
1) wspieranie grup defaworyzowanych

1) system edukacyjny – edukacja obywatelska,

w dostosowaniu się do nowych warunków,

uczenie kreatywności, elastycznego myślenia,

2) zwiększenie społecznej odpowiedzialności

innowacyjności,

biznesu,

2) uwzględnienie i wzmacnianie roli konsultacji

3) ograniczanie skali ubóstwa i wykluczenia

społecznych w dyskusjach dotyczących spraw

społecznego,

publicznych,

4) wspieranie działalności obywateli

3) promowanie postaw obywatelskich,

i stymulowanie ich aktywności.

4) rozwój sektora kreatywnego

5) zwiększenie udziału ekonomii społecznej

z uwzględnieniem roli kultury regionu, jako

w rozwoju społeczno-gospodarczym woj.

katalizatora wzrostu i podstawy tworzenia

podlaskiego

nowych miejsc pracy

2. Cel strategiczny
Poprawa spójności społecznej

Wzmocnienie roli kapitału społecznego
w rozwoju społeczno-gospodarczym
województwa

3. Cele operacyjne i działania
1. Rozwój potencjału i współpracy instytucji

1. Wzmocnienie społecznych i obywatelskich

publicznych i niepublicznych działających

kompetencji mieszkańców oraz inicjatywności

w obszarze pomocy społecznej i integracji

i kreatywności

społecznej, w tym współpracy z sektorem

Działania:

biznesu

1.1. Upowszechnienie w systemie edukacji

Działania:

metod nauczania obejmujących kształtowanie

1.1. Rozwój placówek i wzmocnienie kadr

postaw społeczno-obywatelskich oraz

pomocy społecznej świadczących usługi

inicjatywności i kreatywności.

socjalne w odniesieniu do potrzeb

1.2. Kształcenie nauczycieli w zakresie

mieszkańców

rozwijania kompetencji społeczno-

1.2. Wsparcie organizacji pozarządowych

obywatelskich, inicjatywności i kreatywności

działających w obszarze pomocy i integracji

wśród uczniów i studentów
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społecznej

1.3. Działania informacyjne przedsiębiorców

1.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury pomocy

w zakresie tworzenia planów szkoleń

i integracji społecznej

obejmujących tematykę kompetencji

1.4. Wyrównywanie szans w dostępie do usług

społeczno-obywatelskich oraz inicjatywności

społecznych i integracji mieszkańców

i kreatywności.

1.5. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

1.11. Wzmocnienie edukacji obywatelskiej

społecznej i innych form przeciwdziałania

i kulturalnej w procesach kształcenia.

wykluczeniu społecznemu

1.12. Działania informacyjne skierowane do

1.6. Rozwój podmiotów ekonomii społecznej

rodziców osób młodych w zakresie

i tworzenie warunków dla powstawania

kształtowania postaw społeczno-

nowych podmiotów oraz rozwój współpracy

obywatelskich oraz inicjatywności

instytucjonalnej na rzecz ekonomii społecznej

i kreatywności.

1.7. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej
w rozwoju społeczno-gospodarczym
województwa podlaskiego.
1.8. Włączenie samorządów lokalnych
w rozwój ekonomii społecznej
1.9. Zwiększenie aktywności społeczności
lokalnych w zakresie aktywnej integracji
2. Wzmocnienie działań profilaktycznych

2. Usprawnienie procesów komunikacji

skierowanych do dzieci i rodzin zagrożonych

społecznej oraz wymiany wiedzy

dysfunkcją lub przeżywających trudności

Działania:

Działania:

2.1 Zwiększanie dostępności informacji

2.1. Wsparcie działań służących harmonijnemu

i poprawa jakości komunikacji w sferze

funkcjonowaniu rodziny

publicznej.

2.2. Wsparcie rodzin wielodzietnych

2.2 Wspieranie mediów w kształtowaniu więzi

2.3. Ograniczanie ryzyka ubóstwa w

społecznych i demokracji.

szczególności wśród dzieci, osób starszych

2.3 Organizacja szkoleń i kursów w zakresie

i niepracujących

technologii informacyjno-komunikacyjnych

2.4. Zwiększenie dostępu do opieki nad

oraz umiejętności językowych.

dziećmi z rodzin wykluczonych i zagrożonych

2.4 Powiększanie obszarów bezpłatnego

wykluczeniem

korzystania z Internetu na terenie całego

2.5. Profilaktyka adresowana do rodzin

województwa.

zagrożonych dysfunkcją (m.in. wprowadzenie
asystenta rodziny, wsparcie dla placówek
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dziennego pobytu))
2.6. Wzmocnienie systemu wsparcia pieczy
zastępczej
2.7. Rozbudowa systemu wsparcia dla rodzin
z dziećmi niepełnosprawnymi
2.8. Rozwój systemu wczesnej interwencji
w przypadku zagrożenia sytuacją kryzysową
w rodzinie
2.9. Wsparcie rozwoju bezpłatnego
poradnictwa prawnego i obywatelskiego
3. Wspieranie osób zagrożonych

3. Rozwój i efektywne wykorzystanie

wykluczeniem społecznym w aktywizacji

potencjału kulturowego i kreatywnego

społeczno-zawodowej

Działania:

Działania:

3.1 Tworzenie warunków dla wzmacniania

3.1. Działania z zakresu aktywizacji zawodowej

tożsamości i uczestnictwa w kulturze.

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3.2 Wspieranie działań artystycznych i rozwoju

3.2. Działania z zakresu integracji społecznej

zasobów kultury.

prowadzące do włączenia społecznego osób

3.3 Poprawa dostępu do zasobów kultury.

i rodzin

3.4 Wspieranie rozwoju placówek

3.3. Efektywna aktywizacja osób

świadczących powszechny dostęp do kultury.

niepracujących i szukających pracy

3.5 Wspieranie działań dotyczących dialogu

3.4. Upowszechnienie dostępu do usług

i międzykulturowego i międzypokoleniowego.

społecznych i różnych form aktywizacji

3.6 Promowanie uwzględniania i

zawodowej dla osób niepełnosprawnych

wykorzystania potencjału kulturowego

3.5. Wspieranie zdolności do zatrudnienia osób

i lokalnych tożsamości w rozwoju lokalnym.

po 50 roku życia

3.7 Wspieranie działań służących ochronie

3.6. Integracja na rynku pracy migrantów

i zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

powrotnych i imigrantów

3.8 Dążenie do digitalizacja instytucji kultury.

3.7. Poszukiwanie nowych form aktywizacji

3.9 Rozwijanie współpracy między instytucjami

społeczno-zawodowej osób zagrożonych

kultury, oświaty, nauki i organizacjami

wykluczeniem społecznym i osób

społecznymi oraz podmiotami prywatnymi

wykluczonych

3.10 Rozwój infrastruktury kultury

3.8. Działania zmierzające do zwiększenia

i zwiększanie efektywności działania instytucji

dostępności usług publicznych dla osób

kultury.

zagrożonych wykluczeniem społecznym

3.11 Rozwój kształcenia artystycznego
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i systemu wspierania talentów.

3.9. Wspieranie działalności obywateli i
stymulowanie ich aktywności

4.

Wskaźniki

· Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym

· Syntetyczny wskaźnik kapitału społecznego

po uwzględnieniu w dochodach transferów

wskazujący na rangę województwa wśród

społecznych

innych regionów Polski

· % osób w gospodarstwach domowych, które
przekroczyły granicę ubóstwa skrajnego
· % osób w gospodarstwach domowych

· Odsetek osób w wieku 16 i więcej lat
ufających innym ludziom
· Odsetek gospodarstw domowych

żyjących poniżej tzw. ustawowej granicy

z dostępem do szerokopasmowego

ubóstwa

Internetu

· Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji

· Średnia liczba korzystających z: muzeów,

na 1 osobę w gospodarstwach domowych

teatrów i instytucji muzycznych, domów

· Liczba osób korzystających ze świadczeń

i ośrodków kultury, klubów i świetlic, galerii

pomocy społecznej na 10 tys. ludności

i salonów sztuki, kin, bibliotek publicznych

· Liczba podmiotów ekonomii społecznej

oraz placówek informacyjno-bibliotecznych

w województwie
· Liczba przedsiębiorstw będących członkami

na 1000 mieszkańców
· Wydatki jednostek samorządu

organizacji Global Compact w woj. podlaskim

terytorialnego na kulturę i ochronę

w relacji do liczby takich przedsiębiorstw w

dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca

całej Polsce.

· Stopień zaspokojenia potrzeb związanych
z kulturą (odpowiedź na pytanie - sytuacja
poprawiła się)

Źródło: Założenia do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

Projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do
roku 2020 w znacznej mierze opiera się na kapitale społecznym i ludzkim, są to
pojęcia pojawiające się w nowej strategii wielokrotnie i w odniesieniu do
różnych aspektów życia społecznego w województwie. Zauważane są różnice
w rozwoju kapitału wiążącego i pomostowego w województwie podlaskim, co
tłumaczy fakt, że jego mieszkańcy nadal zdecydowanie chętniej podejmują
działania na rzecz osób, z którymi są powiązani silnymi więziami typu
rodzinnego czy sąsiedzkiego, niż działania „na zewnątrz”, na rzecz obcych ludzi,
np. poprzez członkostwo w organizacjach pozarządowych czy bycie
wolontariuszem. Autorzy projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
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Podlaskiego dostrzegają także rosnące znaczenie kapitału ludzkiego
i społecznego dla konkurencyjności regionu i jego mieszkańców, również na
obszarach wiejskich, zauważając wysoki poziom rozwoju kapitału społecznego
„wiążącego”, przy jednocześnie niskim poziomie kapitału społecznego
„pomostowego” w województwie podlaskim. W ramach celu strategicznego
1. Konkurencyjna gospodarka, cel operacyjny 1.4. Kapitał społeczny jako
katalizator procesów rozwojowych, zaplanowano następujące kierunki
interwencji: kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich oraz wspieranie
dialogu społecznego, efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego,
sprawna administracja oraz poprawa skuteczności zarządzania regionalnego
i lokalnego.
Z kolei kwestie wykluczenia społecznego pojawiły się w celu
strategicznym 1 Konkurencyjna gospodarka, cel operacyjny 1.3. Rozwój
kompetencji do pracy i wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców regionu
(w tym m.in.: aktywizacja zawodowa osób o utrudnionym dostępie do rynku
pracy), celu strategicznym 3. Jakość życia, cel operacyjny 3.1. Zmniejszenie
negatywnych skutków problemów demograficznych (w tym m.in.: wsparcie
aktywności zawodowej i społecznej osób starszych, umożliwiające lepsze
wykorzystanie ich potencjału) oraz celu operacyjnym 3.2. Poprawa spójności
społecznej. Ten ostatni obejmuje następujące kierunki interwencji: współpraca
i rozwój potencjału instytucjonalnego w obszarze pomocy i integracji
społecznej oraz wspieranie osób wykluczonych społecznie, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, dysfunkcją lub przeżywających trudności.
Niewielką rolę w rozwoju województwa podlaskiego (ww. dokumencie)
przypisuje się organizacjom pozarządowym. Pojawią się one jedynie w ogólnych
zapisach jako sfera pośredniego oddziaływania samorządu województwa (NGO
jako realizatorzy przedsięwzięć na zlecenie samorządu), jeden z członków
Podlaskiego Forum Terytorialnego (obok przedstawicieli administracji
rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznogospodarczych oraz uczelni) czy przy wskazaniu na niski poziom
„pomostowego” kapitału społecznego mieszkańców regionu (wyrażanego m.in.
przynależnością i pracą w organizacji pozarządowej). Oprócz powyższych
wzmianek o trzecim sektorze, nie zostały wobec niego sformułowane żadne
konkretne cele czy priorytety w zakresie wspierania rozwoju województwa
podlaskiego.
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3.1.9 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
W Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku kapitał
społeczny zajmuje bardzo ważne miejsce – został wskazany jako jeden
z priorytetowych obszarów rozwoju tego województwa. Oprócz wspomnianego
kapitału społecznego, do priorytetowych obszarów należą także:
przedsiębiorczość, praca, edukacja, infrastruktura oraz jakość życia. Pomiędzy
poszczególnymi obszarami zależności są wielokierunkowe, przyjmują postać
jednostronnych lub dwustronnych, a działania we wszystkich obszarach mają
zasadniczy wpływ na najważniejszy z nich, którym jest jakość życia.
Dążenie do wyznaczonej przez strategię wizji rozwoju województwa
miało obejmować, obok samorządów, administracji rządowej, funduszy
celowych, Unii Europejskiej, międzynarodowych instytucji finansowych i innych
podmiotów publicznych, także organizacje pozarządowe.
Upływ czasu oraz zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze
wymusiły na autorach Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do
2020 roku konieczność wprowadzenia pewnych zmian i aktualizacji strategii.
W Projekcie Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego
do 2020 roku (z 2012 r.) utrzymano znaczenie kapitału społecznego jako
jednego z priorytetowych obszarów rozwoju województwa. Jednak ich
hierarchia i struktura uległa zmianie, a raczej uzupełnieniom, z powodu
zdefiniowania nowych obszarów (np. Środowisko przyrodnicze czy Włączenie
społeczne jako warunek budowania kapitału społecznego) lub poszerzenia
dotychczasowych obszarów o nowe elementy (np. Jakość życia i zrównoważony
rozwój, Przedsiębiorczość i innowacyjność czy Infrastruktura: społeczna
i techniczna).
Zadania związane z rozwojem kapitału społecznego oraz udziału
organizacji non profit w działaniach na rzecz rozwoju społecznego znalazły się
w różnych celach strategicznych i operacyjnych. Poniżej prezentowane są te,
w których zadania związane rozwojem kapitału społecznego oraz integracji
społecznej i trzecim sektorem ujawniają się najmocniej:
Cel strategiczny 4. Wzmocnienie spójności województwa i przezwyciężanie
różnic rozwojowych
Cel operacyjny 4.3. Wsparcie ośrodków lokalnych (w tym m.in. ograniczanie
wykluczenia cyfrowego; aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz rozwoju)
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Cel operacyjny 4.4. Rozwój obszarów wiejskich (w tym m.in.: wzmacnianie
kapitału ludzkiego i rozwój edukacji; zwiększenie możliwości zatrudnienia przez
zwiększenie mobilności zawodowej; stymulowanie rozwoju lokalnego oraz
inicjatyw lokalnych)
Cel operacyjny 4.7. Zwiększenie dostępności do podstawowych usług
publicznych (w tym m.in: wspieranie zaangażowania podmiotów gospodarki
społecznej w realizację usług publicznych)
Cel strategiczny 5. Budowa inteligentnej, innowacyjnej i konkurencyjnej
gospodarki
Cel operacyjny 5.3. Rozwój sieci i kooperacji w gospodarce regionu (w tym
m.in.: zaangażowanie samorządów, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia
biznesu, jednostek naukowych i innych instytucji w budowę sieci współpracy
przedsiębiorstw oraz podmiotów gospodarki społecznej)
Cel operacyjny 5.4. Rozbudowa instytucji otoczenia biznesu (w tym m.in.
wsparcie organizacji non-profit działających na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości)
Cel operacyjny 5.6. Rozwój instrumentów finansowych dla gospodarki (w tym
m.in.: tworzenie i rozwój instrumentów wsparcia, między innymi dla
przedsiębiorstw komercyjnych i społecznych)
Cel operacyjny 5.11. Rozwój gospodarki społecznej (w tym m.in.: stworzenie
zasad rozwoju ekonomii społecznej; identyfikacja kierunków rozwoju ekonomii
solidarności; sieć infrastrukturalnego wsparcia ekonomii solidarności,;
mechanizmy współpracy samorządów we wsparciu ES; partnerstwa prywatnospołeczne; „klauzule społeczne”; mechanizmy promocji rozwoju sektora
ekonomii solidarności; gospodarka społeczna jako miejsce aktywizacji
zawodowej i społecznej grup defaworyzowanych; zadania edukacyjne;
promocyjne i informacyjne o ES; utworzenie Wielkopolskiego Centrum
Ekonomii Solidarności i in.)
Cel operacyjny 5.12. Rozwój „srebrnego sektora” gospodarki (ukierunkowanie
na potrzeby odbiorców w starszym wieku)
Cel strategiczny 6. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Cel operacyjny 6.1. Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji
Cel operacyjny 6.3. Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności (w tym m.in.:
promocja przedsiębiorczości społecznej)
Cel operacyjny 6.4. Promocja postaw innowacyjnych
Cel operacyjny 6.5. Poprawa organizacji rynku pracy
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Cel strategiczny 7. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów
społecznych województwa
Cel operacyjny 7.1. Wzmacnianie aktywności zawodowej (w tym m.in.:
efektywna aktywizacja zawodowa niepracujących i poszukujących pracy;
wyrównywanie szans na rynku pracy różnych grup społeczno-demograficznych;
wspieranie innowacyjnych form pracy, w tym gospodarki społecznej;
wspieranie wykorzystywania narzędzi skutecznej aktywizacji zawodowej np.
poprzez gospodarkę społeczną)
Cel operacyjny 7.5. Wzmacnianie włączenia społecznego (w tym m.in.:
zapobieganie wykluczeniu społecznemu przez integrację społeczną;
wykorzystywanie modelowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji
i gospodarki społecznej; nowa jakość form pomocy osobom zagrożonym
wykluczeniem i wykluczonych; angażowanie wszystkich mieszkańców
w działania na rzecz społeczności lokalnej)
Cel operacyjny 7.6. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej (w tym
m.in: wspieranie zaangażowania wspólnot lokalnych i władz samorządowych
w stosowaniu rozwiązań gospodarki społecznej; zwiększenie aktywności
społeczności lokalnych w zakresie aktywnej integracji; wsparcie organizacji
pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i aktywną integracją)
Cel operacyjny 7.7. Kształtowanie skłonności mieszkańców do zaspokajania
potrzeb wyższego rzędu (w tym m.in. aktywizacja i wsparcie pozarządowych
podmiotów oraz organizacji turystycznych i kulturalnych)
Cel operacyjny 7.8. Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego (w tym m.in.: tworzenie i wsparcie form samoorganizacji
społecznej; wsparcie edukacji obywatelskiej; promocja aktywności lokalnej;
rozwój infrastruktury trzeciego sektora; wzmacnianie partnerskiej współpracy
administracji z mieszkańcami i in.)
Cel operacyjny 7.10. Ochrona i utrwalanie dziedzictwa kulturowego (w tym
m.in. zmniejszanie przestrzennych, społecznych i ekonomicznych dysproporcji
w dostępie do kultury)
Cel strategiczny 8. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem
Cel operacyjny 8.1. Tworzenie warunków dla zarządzania rozwojem regionu
(w tym m.in.: wzmocnienie kadr administracji samorządowej, partnerów
społecznych i gospodarczych zajmujących się rozwojem i realizacją projektów;
rozwijanie partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno-społecznych; promocja
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udziału organizacji pozarządowych, jako partnera administracji, w zarządzaniu
regionem).
Przedstawione powyżej wybrane cele strategiczne i operacyjne
z wielkopolskiej strategii rozwoju, wskazują na ich zdecydowanie szerszy zakres.
Szczególnie ważne z punktu widzenia niniejszego badania wydaje się włączanie
na różnych obszarach życia społecznego organizacji pozarządowych
w planowane działania oraz promowanie ich udziału w zarządzaniu regionem
czy angażowanie wspólnot lokalnych i środowisk lokalnych przez partnerstwo
społeczne i współuczestnictwo wszystkich uczestników życia społecznogospodarczego w działaniach na rzecz rozwoju regionu. Zauważono także
ważną rolę współpracy międzysektorowej w budowaniu nowoczesnej
gospodarki województwa, przy wykorzystaniu zasad ekonomii społecznej
i wspieraniu rozwoju i znaczenia podmiotów gospodarki społecznej.
Podsumowując powyższe, warto zauważyć, iż w przypadku dokumentu
z województwa wielkopolskiego cele strategiczne i operacyjne zostały bardzo
dokładnie opisane, scharakteryzowane i zaplanowane hierarchicznie – dzięki
temu „poruszanie się” po niej jest łatwe, a z dokumentu wojewódzkiego,
odnoszącego się do regionu, mogą korzystać także przedstawiciele niższych
poziomów samorządu (powiatów i gmin).

3.2 Kapitał społeczny
Jak wspomniano we wcześniejszych fragmentach opracowania, kapitał
społeczny jest pojęciem interdyscyplinarnym i niejednorodnym definicyjnie.
Pomimo znacznego współcześnie zainteresowania kapitałem społecznym oraz
coraz większego dostrzegania jego roli jako czynnika rozwoju społecznogospodarczego, wśród badaczy wciąż nie ma zgodności odnośnie samego
terminu.
Kapitał społeczny to swoisty potencjał zgromadzony w społeczeństwie,
a także w jednostkach tworzących to społeczeństwo, w postaci instytucji, norm,
zachowań. Tworzy on podstawę do budowania opartych m.in. na zaufaniu
relacji społecznych, które sprzyjają współpracy, kreatywności oraz wymianie
wiedzy, a w dalszej perspektywie przyczynia się do osiągania celów, których
poszczególne jednostki nie byłyby w stanie realizować samodzielnie ze względu
na brak możliwości i odpowiednich sił. Kapitał społeczny to w istocie swoista
synergia sił tkwiących w poszczególnych jednostkach. Oznacza to, że efekt
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pracy kapitałów zebranych jednostek jest większy od sumy sił i możliwości
tkwiących w poszczególnych jednostkach.
Kapitał społeczny jest ściśle powiązany z kwestią zaufania. Świetnie
zdawał sobie z tego sprawę jeden z twórców tego pojęcia, czyli Robert Putman,
który definiował kapitał społeczny jako takie cechy organizacji społeczeństwa,
jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność
społeczeństwa, ułatwiających skoordynowane działania 7 . Według Putnama
zaufanie jest wręcz podstawowym składnikiem kapitału społecznego. Cechy
charakterystyczne kapitału społecznego wg Putnama to historycznie długi okres
kształtowania oraz bycie dobrem wspólnym, przy czym autor zauważa
jednocześnie, że kapitał społeczny jest mimo wszystko zależny od jednostek
(ich nastawienia, przekonań czy systemu wartości). Kapitał społeczny umożliwia
osiągniecie celów, które bez jego udziału byłyby nie do zdobycia, ponieważ jego
elementy składowe, ułatwiając skoordynowane działania w społeczeństwie,
zwiększają jego sprawność8. R. Putnam w swoich rozważaniach dotyczących
kapitału społecznego prezentuje szkołę J. Colemana, który rozumiał go jako
szereg różnych bytów charakteryzujący się dwoma cechami: składa się
z pewnych powiązań istniejących w ramach struktur społecznych oraz ułatwia
działanie jednostek istniejących w ramach tych struktur9.
Częściowo podobnie do Putnama kapitał społeczny definiował inny
klasyk, Francis Fukuyama, jako zestaw nieformalnych wartości i norm etycznych
wspólnych dla członków określonej grupy i umożliwiających im skuteczne
współdziałanie. W tym ujęciu podstawą działań na rzecz dobra ogółu,
a jednocześnie głównym składnikiem kapitału społecznego jest wzajemne
zaufanie. Wg Fukuyamy kapitał społeczny jest niezbędny dla istnienia
społeczeństwa obywatelskiego, a jego posiadanie, jako nieformalnej normy,
jest jednoznaczne z posiadaniem umiejętności współpracy międzyludzkiej dla
realizacji własnych celów i interesów. Kapitał społeczny w postaci zaufania ma
szczególnie duży wpływ na dobrobyt ekonomiczny10. Inne pojmowanie kapitału
społecznego prezentuje Pierre Bourdieu. Wyróżnił on cztery rodzaje kapitału:

7

Putnam R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995, s. 258
Ibidem, s. 264 i nast.
9
Informacje nt kapitału społecznego w ujęciu Coleman J. za: Lechwar M., Jastrzębska W., Kapitał społeczny na
rzecz partnerstwa lokalnego, Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3 (47), 2010, s. 198-216.
10
Informacje nt kapitału społecznego w ujęciu Fukuyamy F. za: Czapiński J., Panek T. (red.)Diagnoza społeczna,
Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2011, s. 284.
8
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społeczny, ekonomiczny, kulturowy oraz symboliczny. Zasadnicza różnica
pojawia się już w momencie określenia kapitału społecznego jako dobra
prywatnego jednostek, a nie dobra wspólnego: Bourdieu definiuje go jako
indywidualne inwestycje w sieci związków społecznych. Kapitał społeczny jest
zasadniczym elementem pozycji jednostek, a jego cechą charakterystyczną jest
możliwość przemiany w inny rodzaj kapitału, tj. poprzez korzystanie z kapitału
społecznego można dokonać jego konwersji na inne formy, np. kapitał
kulturowy, ekonomiczny (np. poprzez zwiększenie zamożności) albo kapitał
symboliczny (poprawa statusu społecznego lub pozycji społecznej) 11 . Duet
badaczy Mandes i Trutkowski przedstawił interesującą koncepcję kapitału
społecznego jako funkcjonującego w określonym świecie społecznych
reprezentacji: to uruchomione w wyniku pewnych działań zasoby i wytworzone
wartości, które zostaną społecznie uznane za ważne i odpowiednie w danym
momencie historycznym. Kapitał społeczny uznany jest w tym ujęciu za zmienną
zależną w stosunku do podzielanego społecznie świata społecznych
reprezentacji; to one zawierają w sobie elementy definiujące naturę i działanie
kapitału społecznego. Zdaniem ww. badaczy trudności związane
z zastosowaniem koncepcji kapitału społecznego do badania wspólnot można
przezwyciężyć jedynie dzięki uwzględnieniu szczegółowej analizy historycznego
i kulturowego kontekstu12.
Z kolei w krajowych dokumentach strategicznych kapitał społeczny został
zdefiniowany jako potencjał zgromadzony w polskim społeczeństwie w postaci
obowiązujących norm postępowania, zaufania i zaangażowania, które
wspierając współpracę i wymianę wiedzy, przyczyniają się do wzrostu
dobrostanu Polski (Raport Polska 2030) a także wynikająca z zaufania oraz
obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność obywateli do
mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę
współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów (Strategia Rozwoju
Kapitału Społecznego).
Dla zrozumienia oddziaływania kapitału społecznego w społeczeństwie
istotne jest także rozróżnienie typów tego kapitału (autorstwa R. Putnama):
integracyjnego i pomostowego. Kapitał społeczny integracyjny (ang. bonding)

11

Informacje nt kapitału społecznego w ujęciu Bourdieu P. za: Czapiński J., Panek T. (red.) Diagnoza społeczna,
Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2011, s. 284.
12
Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa 2005, s. 45-80.

38

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

występuje w grupach, których podstawą związku jest połączenie silnym
ładunkiem emocjonalnym (np. rodzina). Kapitał integracyjny, o charakterze
ekskluzywnym, pozytywnie wpływa na współpracę w tych małych grupach,
a także spełnia ważną funkcję jako potwierdzenie tożsamości i pozycji
społecznej jednostek. Jego działanie może jednak utrudniać współpracę na
poziomie międzygrupowym oraz wymianę informacji z otoczeniem. Kapitał
integracyjny służy głównie zaspokajaniu własnych, partykularnych potrzeb,
interesów i celów, przeciwstawiając się innym grupom, a tym samym tworząc
antagonizmy międzygrupowe. Z kolei kapitał pomostowy (ang. bridging),
o charakterze inkluzywnym, opiera się nie na silnych więziach emocjonalnych,
a na uogólnionym zaufaniu do innych ludzi. Odnosi się tym samym nie do
wąskiego grona członków grup pierwotnych, ale do ogółu ludzi, z którymi
podejmowane są interakcje. Dopiero posiadanie kapitału pomostowego
umożliwia podejmowanie wspólnych, międzygrupowych działań oraz wzmacnia
tolerancję i otwartość na innych. Kapitał pomostowy szczególnie mocno
objawia się w społecznościach lokalnych – podejmowanie działań na poziomie
tych mezostruktur wymaga posiadania zaufania do osób spoza najbliższego
kręgu społecznego, a także umiejętności współpracy pomiędzy różnymi
grupami interesów13.
Niezależnie od kwestii definicyjnych, nie ulega wątpliwości,
że rozbudowany kapitał społeczny członków społeczeństwa przynosi mu
wielopłaszczyznowe zyski w obszarze ekonomicznym, politycznym czy
rozwiązywania problemów społecznych. W zakresie ekonomicznym zwiększanie
kapitału społecznego jednostek wpływa na zmniejszanie nierówności
społeczno-ekonomicznych oraz pobudzanie rozwoju lokalnego. Stanowi on
także swoiste zabezpieczenie społeczne, jak również substytuuje inne rodzaje
kapitału. W wymiarze gospodarczym wyższy kapitał społeczny oznacza większą
innowacyjność, odpowiedzialność i kreatywność jednostek nastawionych na
sukces swój osobisty, a pośrednio przynosi to korzyści całym społecznościom.
Obecnie szczególnie mocno podkreślana jest rola kapitału społecznego
jednostek w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego – w wymiarze
politycznym wysoki kapitał społeczny społeczeństwa przyczynia się do lepszej

13

Informacje nt typów kapitału R. Putnama za: Markowska B., Kapitał społeczny a partycypacja.
O sprawiedliwej wspólnocie wg Barbary Arneil, [w:] Animacja życia publicznego, Zeszyty Centrum Badań
Społeczności i Polityk Lokalnych, nr 3/2010.
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kontroli administracji publicznej przez obywateli, sprawniejszego
funkcjonowania lokalnych instytucji, rozwoju demokracji lokalnych czy
ogólnego umacniania ładu demokratycznego w społeczeństwie, jak również
większego udziału obywateli w życiu publicznym i zwiększenia inicjatyw
oddolnych i lokalnych. Kapitał społeczny stanowi również nieocenione źródło
wsparcia społecznego dla poszczególnych jednostek, przyczynia się do
rozwiązywania problemów społecznych w sferze edukacji czy zdrowia, między
innymi poprzez działalność społeczną i charytatywną, jak również wzmacnia
w społeczeństwie postawy otwartości i tolerancji. W konsekwencji rozwój
kapitału społecznego przekłada się na trwały i zrównoważony rozwój, który
szanuje różnorodność i odmienność potrzeb różnych grup i zbiorowości
społecznych14.
3.2.1 Wybrane elementy kapitału społecznego
Z uwagi na cele związane z benchmarkingiem, dane związane
z wybranymi elementami kapitału społecznego zostały przedstawione zarówno
dla województwa podlaskiego, jak i województwa wielkopolskiego (wybranego
jako benchmark), a także danych ogólnopolskich (jako punktu odniesienia do
sytuacji ogólnej). W celu zachowania spójności niniejszego opracowania
z dokumentami strategicznymi województwa podlaskiego, dla przedstawienia
kapitału społecznego województwa zostały wykorzystane wskaźniki
zdefiniowane w założeniach do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
Podlaskiego do 2020 roku (Raport tematyczny Grupy Kapitału Społecznego
i Ludzkiego).

14

O znaczeniu i roli kapitału społecznego m.in. Przygodzki Z., Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, [w:]
Jewtuchowicz A. (red.) Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionu, Wyd. UŁ, Łódź 2004,
s. 102; Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym [w:] Herbst M.
(red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 54;
Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd pojęć, [w:] Kaźmierczak T.,
Rymsza M. (red.), Kapitał społeczny, Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 50, a
także o znaczeniu kapitału społecznego w województwie podlaskim: Sadowski I., Czy kapitał społeczny
naprawdę robi różnicę? Przypadek województwa podlaskiego oraz Abłażewicz-Górnicka U., Kapitał społeczny
mieszkańców województwa podlaskiego w świetle analizy prasy lokalnej, [w:] Animacja życia publicznego,
Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, nr 3/2010.
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3.2.1.1 Syntetyczny wskaźnik kapitału społecznego
Syntetyczny wskaźnik kapitału społecznego został zaczerpnięty
z Diagnozy Społecznej, cyklicznego badania realizowanego po kierownictwem
wybitnych profesorów, J. Czapińskiego i T. Panka. Prezentowany poniżej wykres
pokazuje sytuację w województwach w zakresie 5 wybranych elementów:
poziom cywilizacyjny, dobrostan społeczny, dobrostan materialny, patologie
oraz kapitał społeczny. W trakcie analizy danych zgromadzonych w ramach
Diagnozy Społecznej każdemu województwu przypisano rangę (możliwy zakres:
od 1 do 16). Wyniki prezentuje poniższy wykres – im bliżej środka koła znajdują
się punkty oznaczające rangę, tym lepsza jest sytuacja w tym obszarze w danym
województwie (tj. im niższa ranga, tym lepiej).
Na podstawie danych z poniższego wykresu można stwierdzić, że
największym kapitałem społecznym cechują się województwa: mazowieckie
(ranga 1), lubelskie (ranga 2), pomorskie (ranga 3), świętokrzyskie (ranga 4)
oraz podkarpackie (ranga 5). Warto zauważyć, iż o ile w przypadku województw
mazowieckiego i pomorskiego wysoki poziom rozwoju kapitału społecznego
współwystępuje z wysokim poziomem cywilizacyjnym i dobrobytem
materialnym oraz wysokimi rangami natężenia zjawisk patologicznych, to
w przypadku województw Polski Wschodniej (lubelskie, świętokrzyskie
i podkarpackie) wysoki kapitał społeczny towarzyszy niskim rangom w zakresie
dobrobytu materialnego i poziomu cywilizacyjnego.
Wykres 1.Ocena sytuacji w województwach w wybranych obszarach
dolnośląskie
zachodniopomorskie 20
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Źródło: Diagnoza Społeczna 2011
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Kapitał społeczny jako najbardziej interesujący z punktu widzenia
niniejszego badania, dla województwa podlaskiego kształtował się na różnym
poziomie w poszczególnych latach realizacji badań Diagnozy Społecznej. Lata
2003 i 2005 odznaczały się bardzo niską rangą Podlasia w zakresie kapitału
społecznego; województwo plasowało się na końcu stawki – było to 14 i 12
miejsce. W roku 2007 województwo podlaskie uzyskało lepszą pozycję: 9 rangę
(po województwach: pomorskim, opolskim, świętokrzyskim, podkarpackim,
małopolskim, mazowieckim, lubelskim i lubuskim). Rok 2009 przyniósł dalszą
poprawę sytuacji województwa podlaskiego w zakresie kapitału społecznego.
Na 16 województw uzyskało ono 6 lokatę, plasując się za następującymi
województwami: opolskim, pomorskim, mazowieckim, zachodniopomorskim
i dolnośląskim. W kolejnej edycji Diagnozy Społecznej w roku 2011
województwo podlaskie spadło na 12 lokatę (poziom z roku 2005),
wyprzedzając jedynie województwa: śląskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie
oraz kujawsko-pomorskie.
W przypadku województwa wielkopolskiego rok 2011 okazał się
najlepszym pod względem oceny kapitału społecznego: uzyskana ranga to 8
(o jedną pozycję lepiej niż w roku 2009). Przed województwem wielkopolskim
uplasowały się wówczas następujące: mazowieckie, lubelskie, pomorskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, dolnośląskie i małopolskie. W roku 2009 pod
względem kapitału społecznego województwo wielkopolskie wyprzedziło
województwa: podkarpackie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, śląskie,
warmińsko-mazurskie, łódzkie i świętokrzyskie. W roku 2007 wielkopolskie
otrzymało pozycję 15, powalając się wyprzedzić aż 14 województwom. Gorszą
miejsce w roku 2007 uzyskało jedynie województwo kujawsko-pomorskie.
Poniższa tabela prezentuje rangi przyznane poszczególnym
województwom w zakresie kapitału społecznego w latach 2003-2011:
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Tabela 4. Kapitał społeczny województw (rangi)

Region

Kapitał społeczny (ranga)
2003

2005

2007

2009

2011

DOLNOŚLĄSKIE

10

3

11

5

6

KUJAWSKO-POMORSKIE

8

16

16

11

16

LUBELSKIE

6

7

7

7

2

LUBUSKIE

7

5

8

12

10

ŁÓDZKIE

4

13

14

15

15

MAŁOPOLSKIE

3

4

5

8

7

MAZOWIECKIE

12

9

6

3

1

OPOLSKIE

13

2

2

1

11

PODKARPACKIE

1

10

4

10

5

PODLASKIE

14

12

9

6

12

POMORSKIE

5

1

1

2

3

ŚLĄSKIE

16

8

13

13

13

ŚWIĘTOKRZYSKIE

2

14

3

16

4

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

11

15

10

14

14

WIELKOPOLSKIE

9

11

15

9

8

ZACHODNIOPOMORSKIE

15

6

12

4

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Diagnozy Społecznej 2003, 2005, 2007,
2009, 2011

3.2.1.2 Odsetek osób w wieku 16 i więcej lat ufających innym ludziom
Kwestie zaufania interpersonalnego również analizowane były na
podstawie danych z badania Diagnoza Społeczna. Zaufanie do innych ludzi
mierzone było odpowiedziami na pytanie Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa
Pan(i), że można ufać innym ludziom, czy też sądzi Pan(i), że w postępowaniu
z ludźmi ostrożności nigdy za wiele?.
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Tabela 5. Odpowiedzi na pytanie: Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan(i), że
można ufać innym ludziom, czy też sądzi Pan(i), że w postępowaniu z ludźmi
ostrożności nigdy za wiele? % odpowiedzi większości ludzi można ufać
Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan(i), że można ufać innym
ludziom, czy też sądzi Pan(i), że w postępowaniu z ludźmi
Region

ostrożności nigdy za wiele? % odpowiedzi większości ludzi można
ufać
2005

2007

2009

2011

Polska

10,5

11,5

13,3

13,3

PODLASKIE

11,5

13,3

17,2

11,3

WIELKOPOLSKIE

8,3

10,7

10,6

11,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Diagnozy Społecznej 2005, 2007, 2009, 2011

Zarówno w roku 2011, jak i 2009 13,3% badanych Polaków wyraziło
przekonanie, że większości ludzi można ufać, co było wartością najwyższą na
przestrzeni okresu, w którym realizowane jest badanie Diagnozy Społecznej.
Jest to wzrost w porównaniu do roku 2007, gdy odpowiedź tę wybrało 11,5%,
a także do roku 2005 i 2003, gdy odsetek osób ufających innym ludziom
kształtował się na poziomie 10,5%.
W przypadku województwa podlaskiego w roku 2009 o zaufaniu do
innych ludzi mówiło więcej respondentów niż w skali kraju – aż 17,2%. W latach
poprzednich zaufanie Podlasian do innych ludzi kształtowało się na niższym
poziomie: 13,3% (2007) i 11,5% (2005). Rok 2011 przyniósł spadek odsetka
osób ufających innym ludziom do poziomu z roku 2005, osiągając dla
województwa podlaskiego wartość 11,3%.
W przypadku województwa wielkopolskiego poziom zaufania do innych
ludzi kształtował się na poziomie niższym niż w województwie podlaskim czy
średniej krajowej. W roku 2009 odpowiedź większości ludzi można ufać
wskazało jedynie 10,6% Wielkopolan. Na podobnym poziomie wśród
mieszkańców Wielkopolski kształtował się odsetek wskazań na zaufanie do
innych ludzi w roku 2007 – 10,7%, w roku 2005 osiągnął jeszcze niższą wartość:
8,3%. Na przestrzeni analizowanych lat obserwowany jest powolny wzrost
odsetka osób ufających innym ludziom w województwie wielkopolskim –
w roku 2011 wyniósł on 11,7%.
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Podsumowując, poprzez porównanie odsetka respondentów ufających
innym ludziom w latach 2005 i 2011, można obserwować jego powolny, ale
stały wzrost w skali kraju: ogółem na przestrzeni lat 2005 i 2011 nastąpił wzrost
o 2,8%. Podobna tendencja w zakresie poziomu zaufania do innych ludzi
występuje w przypadku województwa wielkopolskiego: w roku 2011 poziom
tego zaufania był wyższy o 3,2% niż w roku 2005. Na Podlasiu porównanie
odsetka osób ufających innym ludziom w roku 2005 i 2011 wskazuje, że
kształtowało się ono w tych latach na niemal identycznym poziomie (różnica
wyniosła zaledwie 0,2%).
3.2.1.3 Odsetek gospodarstw
szerokopasmowego Internetu

domowych

z

dostępem

do

Dane statystyczne gromadzone przez GUS w zakresie dostępu do
Internetu są przedstawione na bazie dwóch odsetków: wyposażenia
gospodarstw domowych w komputer osobisty oraz wyposażenie gospodarstw
w komputer osobisty z dostępem do Internetu.
Tabela 6. Wyposażenie gospodarstw domowych w komputer osobisty oraz
komputer osobisty z dostępem do Internetu (2005-2011)

Region

Komputer osobisty (% gospodarstw)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Polska

38,6

43,7

50,1

56,4

60,8

64,9

66,7

PODLASKIE

30,6

38,6

44,7

54,8

59,8

59,9

62,7

WIELKOPOLSKIE

40,2

45,3

53,4

57,0

65,8

65,8

69,6

Komputer osobisty z dostępem do Internetu (% gospodarstw)
Polska

22,5

28,4

36,6

45,7

53,4

59,6

62,3

PODLASKIE

19,7

28,0

22,9

44,1

51,5

52,6

57,5

WIELKOPOLSKIE

20,4

26,7

36,5

42,9

51,0

59,4

64,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Województwo podlaskie pozostaje nadal województwem, w którym
gospodarstwa domowe są słabiej wyposażone w komputery osobiste czy
w komputery z dostępem do Internetu, choć dystans dzielący je od średniej
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krajowej czy województwa wielkopolskiego jest systematycznie zmniejszany.
W roku 2005 w całym kraju komputery osobiste posiadało jedynie 38,6%
gospodarstw domowych. W przypadku województwa podlaskiego nie było to
nawet co trzecie gospodarstwo w tym regionie (30,6%). Pozytywnie na tym tle
wyróżniało się województwo wielkopolskie, w którym w roku 2005 już 40,2%
gospodarstw domowych było wyposażanych w komputery. Jednak jedynie
połowa wielkopolskich gospodarstw domowych posiadających komputery
miała jednocześnie dostęp do Internetu (20,4%). Średnia dla kraju wynosiła
wówczas 22,5%, a dla województwa podlaskiego – 19,7%.
Na przestrzeni lat sytuacja w tym zakresie zdecydowanie się poprawiła.
W roku 2011 odsetek gospodarstw posiadających komputer osobisty
przekroczył 62%, osiągając następujące wartości dla kraju, województwa
podlaskiego i wielkopolskiego: 66,7%, 62,7% i 69,6%. Na przestrzeni
7 analizowanych lat (2005-2011) odsetek gospodarstw zaopatrzonych
w komputery wzrósł o 28,1% w Polsce, aż o 32,1% na Podlasiu i o 29,4%
w Wielkopolsce. W roku 2011 nieznacznie gorsze odsetki osiągnięte zostały
także w zakresie gospodarstw domowych dysponujących komputerem
z dostępem do Internetu. Stanowiły one 62,3% domowych gospodarstw
krajowych, 57,3% gospodarstw podlaskich oraz 64,3% wielkopolskich. W tym
przypadku wzrost odsetka gospodarstw domowych posiadających we
wskazanym okresie czasu dostęp do Internetu był jeszcze wyższy i wynosił:
w Polsce 39,8%, na Podlasiu – 37,8%, w Wielkopolsce – 43,9%.
Podsumowując, warto dodać, iż w 2011 roku dostęp do
szerokopasmowego Internetu miało 48,2% mieszkańców Polski, 46,5%
mieszkańców województwa podlaskiego i 52,8% mieszkańców Wielkopolski.
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3.2.1.4 Średnia liczba korzystających z: muzeów, teatrów i instytucji
muzycznych, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic, galerii i salonów
sztuki, kin, bibliotek publicznych oraz placówek informacyjno-bibliotecznych
na 1000 mieszkańców15
3.2.1.4.1 Muzea
Pierwszy z analizowanych aspektów kapitału społecznego w zakresie
udziału w kulturze to liczba muzeów i liczba zwiedzających w tych podmiotach.
Tabela 7. Liczby dotyczące muzeów oraz zwiedzających muzea (2005-2011)
Muzea łącznie z oddziałami
Region
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Polska

690

703

720

743

774

782

777

PODLASKIE

26

29

30

29

24

26

27

79

79

79

85

86

86

86

WIELKOPOLSKIE

Liczba zwiedzających muzea i oddziały
Polska

18487597

18191269

20438327

20726517

20655094

22215656

24917921

PODLASKIE

419747

397400

489541

431187

359226

351863

410338

1091576

1163058

1235533

1155744

1108630

1127074

1521153

WIELKOPOLSKIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dane dotyczące liczby muzeów łącznie z oddziałami oraz osób
zwiedzających te muzea gromadzone są w liczbach bezwzględnych, co
uniemożliwia
efektywne
porównanie
sytuacji
w
poszczególnych
województwach oraz kraju. O ile jednak ogółem w Polsce na przestrzeni lat
2005-2011 zwiększyła się liczba muzeów łącznie z oddziałami (690 w roku 2005
i 777 w roku 2011), podobna sytuacja wystąpiła w województwie

15

W niniejszym raporcie z uwagi na ograniczoną objętość prezentowane są wybrane elementy udziału
w kulturze. Z obszernym opisem aktualnej sytuacji w zakresie udziału w kulturze mieszkańców województwa
podlaskiego można zapoznać się w raporcie Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim,
Białystok 2012.
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wielkopolskim (odpowiednio 79 i 86 muzeów), to w województwie podlaskim
liczba muzeów i oddziałów utrzymuje się na stałym poziomie: 26-27
podmiotów. Podobnie wygląda sytuacja w zakresie liczby zwiedzających muzea
i oddziały: na Podlasiu odnotowano 410.338 osób zwiedzających (2011), w roku
2005 było to nieznacznie więcej – 419.747 osób. Zdecydowany wzrost liczby
zwiedzających muzea odnotowano w skali kraju – od 18.487.597 osób w roku
2005 do 24.917.921 osób w roku 2011. Również w województwie
wielkopolskim zwiększyła się w liczbach bezwzględnych liczba zwiedzających
muzea – porównujące dane z roku 2005 i 2011 obserwowany jest wzrost
o 429.577 osób.
Podsumowując warto wskazać na wyniki porównania sytuacji w obszarze
muzeów w roku 2005 i 2011 za pomocą procentów. Przyjmując rok 2005 za
100% w roku 2011 przybyło 13% muzeów i oddziałów w przypadku kraju, 4%
w województwie podlaskim i 9% w województwie wielkopolskim. W przypadku
liczby osób zwiedzających muzea i oddziały, w Polsce w roku 2011 odnotowano
wzrost o 35% w porównaniu do roku 2005. Dla Wielkopolski wzrost wyniósł
39%, natomiast na Podlasiu odnotowano w 2011 roku nieznaczny spadek
zwiedzających muzea i oddziały w porównaniu do roku 2005 (o 2%).
3.2.1.4.2 Teatry i instytucje muzyczne
Kolejny wskaźnik kapitału społecznego związany z udziałem w kulturze
zdefiniowany w założeniach do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
Podlaskiego dotyczył teatrów i instytucji muzycznych.
Tabela 8. Wskaźniki dotyczące teatrów i instytucji muzycznych (2005-2011)
Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności
Region
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Polska

251,81

251,77

258,25

304,16

301,38

299,15

238,85

PODLASKIE

280,84

297,56

331,02

337,99

335,84

308,69

273,71

WIELKOPOLSKIE

169,23

212,68

182,21

214,58

214,96

246,10

176,49

Liczba ludności na 1 miejsce w teatrach i instytucjach muzycznych
Polska
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554,91

539,94

550,33

543,87

514,18

529,55

505,77
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PODLASKIE

772,50

717,52

715,45

556,76

530,18

535,82

569,19

WIELKOPOLSKIE

820,23

806,62

836,47

795,14

765,91

766,45

784,80

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W przypadku widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych na
1000 ludności sytuacja na Podlasiu jest lepsza niż w skali kraju czy
województwa wielkopolskiego. Choć można obserwować fluktuacje w tym
obszarze na przestrzeni lat 2005-2011, widoczna jest przewaga województwa
podlaskiego nad innymi jednostkami terytorialnymi. W roku 2011 na Podlasiu
liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000
ludności wyniosła 273,71 osób, przy czym maksimum osiągnięto w roku 2008 –
wówczas na 1000 mieszkańców przypadało 338 widzów i słuchaczy w teatrach
i instytucjach muzycznych. Jest to jednocześnie najwyższy ze wszystkich
wskaźników. Średnia krajowa liczba widzów i słuchaczy w teatrach
i instytucjach muzycznych w roku 2011 wynosiła mniej niż na Podlasiu – 238,85
osób, podobnie jednak w roku 2008 osiągnięto maksymalną liczbą widzów
w tych podmiotach (304,16 widzów na 1000 Polaków). Dane dla województwa
wielkopolskiego wskazują na znacznie niższy udział widzów i słuchaczy
w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności w porównaniu do np.
województwa podlaskiego. W roku 2011 w Wielkopolsce było 176,5 widzów
i słuchaczy na 1000 ludności, a maksimum osiągnięto w roku 2010 (246,10
osób).
Obecna sytuacja województwa podlaskiego i kraju w zakresie liczby
ludności na 1 miejsce w teatrach i instytucjach muzycznych jest zdecydowanie
lepsza niż w województwie wielkopolskim. W roku 2011 średnia liczba ludności
na 1 miejsce w skali kraju wynosiła 505,77 osób, natomiast w województwie
podlaskim na 1 miejsce w teatrze i instytucji muzycznej przypadało nieco więcej
osób (569,19). Dla porównania – dane z województwa wielkopolskiego mówią
o 784,80 osobach na 1 miejsce w analizowanych instytucjach kultury. Sytuacja
w tym obszarze poprawia się od 2005 roku – zmniejsza się liczba osób, które
przypadają na 1 miejsce w teatrach i instytucjach muzycznych. W początkowym
okresie analizy, na 1 miejsce w kraju wypadało 555 osób, na Podlasiu 772,5
osób, a w Wielkopolsce 820,23 osób.
Podsumowując należy zauważyć istotne zmiany w zakresie wskaźników
dotyczących teatrów i instytucji muzycznych. Przyjmując dane z roku 2005 za
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podstawę wyliczeń widoczny jest w roku 2011 spadek ludności na 1 miejsce
w teatrach i instytucjach muzycznych. Największy spadek odnotowano
w przypadku województwa podlaskiego – aż o 203,31 osób. Dla województwa
wielkopolskiego spadek był zdecydowanie mniejszy: o 35,74 osoby, podobnie
w skali kraju (o 49,14 osób). W przypadku widzów i słuchaczy w teatrach
i instytucjach muzycznych na przestrzeni lat 2005-2011 największe zmiany
nastąpiły w tym obszarze w skali kraju – w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
w roku 2011 widzów i słuchaczy było o 32 osoby więcej niż w roku 2005.
W analogicznym okresie w Wielkopolsce przybyło 7,26 widzów w przeliczeniu
na 1000 ludności, natomiast na Podlasiu liczba widzów i słuchaczy w teatrach
i instytucjach muzycznych na 1000 mieszkańców zmniejszyła się o 7,13 osób.
3.2.1.4.3 Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
Ważnym elementem określania sytuacji w zakresie udziału kulturze
mieszkańców województwa podlaskiego jest określenie liczby domów
i ośrodków kultury, klubów i świetlic, a także uczestników imprez i członków
zespołów artystycznych i kół (klubów).
Tabela 9. Liczby dotyczące domówi ośrodków kultury, klubów i świetlic (2005,
2007, 2009, 2011)

Region

Liczba domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic
2005

2007

2009

2011

Polska

3937

4169

4027

3708

PODLASKIE

166

174

169

158

332

433

379

298

WIELKOPOLSKIE

Uczestnicy imprez
Polska

32283418

33612049

34455370

30750339

PODLASKIE

1429502

1233947

1514046

1145831

2891118

3073001

2870937

2772879

WIELKOPOLSKIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

50

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

Dane z lat 2005-2011 wskazują na pogarszający się stan infrastruktury
w zakresie domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic – liczba tych
podmiotów zmniejsza się we wszystkich jednostkach terytorialnych. Podobna
sytuacja dotyczy liczby uczestników imprez – po czasowych wzrostach w latach
2007 i 2009 (wzrost w tym okresie dotyczył także liczby domów i ośrodków
kultury, klubów i świetlic) obecnie jest ich mniej niż było w roku 2005.
Przyjmując rok 2005 za 100%, wyraźnie widoczne są opisane powyżej spadki
liczby instytucji kultury oraz uczestników imprez. Liczba domów i ośrodków
kultury, klubów i świetlic zmniejszyła się w tym okresie o: od 5%
w województwie podlaskim, poprzez spadek o 6% (w skali kraju), do 10%
spadku liczby domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic w Wielkopolsce.
W roku 2011 w porównaniu do 2005 liczba uczestników imprez spadła o 5%
w skali kraju i 4% w przypadku województwa wielkopolskiego, ale już o 20%
w województwie podlaskim (jest to największy z obserwowanych spadków).
Tabela 10. Liczba członków zespołów artystycznych oraz kół (klubów), (2005,
2007, 2009, 2011)

Region

Członkowie zespołów artystycznych
2005

2007

2009

2011

Polska

275857

281231

287278

226980

PODLASKIE

9379

9209

9155

7568

23739

27224

28015

21049

WIELKOPOLSKIE

Członkowie kół (klubów)
Polska

237836

250007

274232

330878

PODLASKIE

7621

6721

6720

9160

21899

22406

27598

28020

WIELKOPOLSKIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Kolejne dane dotyczące korzystania z domów i ośrodków kultury, klubów
i świetlic obejmują liczbę członków zespołów artystycznych oraz kół (klubów).
Dane te również udostępniane są w liczbach bezwzględnych, co uniemożliwia
bezpośrednie porównanie sytuacji w wybranych jednostkach terytorialnych.
Widać jednak wyraźnie dwie tendencje: wzrastanie liczby członków kół/klubów
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(w skali kraju jest to wzrost o 93.042 osoby w roku 2011 w porównaniu do roku
2005, w województwie podlaskim wzrost o 1.539 osób, a w województwie
wielkopolskim wzrost o 6.121 osób), przy jednoczesnym spadku liczby
członków zespołów artystycznych (przy analogicznych jak poprzednio
założeniach spadek odpowiednio o 48.877 osób, 1.811 osób i 2.690 osób).
Przyjmując rok 2005 za 100%, analiza danych z roku 2011 wskazuje, że
w porównaniu do sytuacji sprzed 6 lat liczba członków zespołów artystycznych
zmniejszyła się średnio o 16% (spadek o 18% w przypadku kraju, o 19%
w województwie podlaskim i o 11% w województwie wielkopolskim),
natomiast liczba członków kół (klubów) zwiększyła się średnio o 29%
(odpowiednio w kraju wzrost o 39%, na Podlasiu o 20%, w Wielkopolsce
o 28%).
3.2.1.4.4 Galerie i salony sztuki
Udział w kulturze określany jest także za pośrednictwem danych
dotyczących galerii i salonów sztuki oraz liczby osób zwiedzających te
instytucje.
Tabela 11. Liczby dotyczące galerii i salonów sztuki oraz liczby zwiedzających
(2005-2011)

Region

Galerie i salony sztuki
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Polska

292

293

294

331

346

370

352

PODLASKIE

10

11

9

8

9

9

8

13

13

15

21

19

20

18

WIELKOPOLSKIE

Liczba zwiedzających
Polska

2955875

3278097

3426766

3442751

3989954

PODLASKIE

60478

53917

55837

49872

54350

58207

86551

81770

63878

69065

98857

93523

187902

127254

WIELKOPOLSKIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wartości dotyczące liczby galerii i salonów sztuki oraz ilości
zwiedzających udostępniane są przez Główny Urząd Statystyczny również
w postaci liczb bezwzględnych, co nie pozwala na dokonanie bezpośrednich
porównań. O ile jednak w skali kraju liczba galerii i salonów sztuki zwiększała się
(do poziomu 352 w roku 2011), podobna sytuacja występowała
w województwie wielkopolskim (do 18), w przypadku województwa
podlaskiego nastąpił spadek ilości galerii i salonów sztuki (do 8 w całym
województwie). Warto jednak dodać, że liczba galerii i salonów sztuki podlegała
licznym fluktuacjom w okresie 2005-2011. Wraz z ogólnym wzrostem liczby
galerii i salonów sztuki, postępował wzrost liczby zwiedzających te instytucje.
W przypadku kraju nastąpił liczbowy wzrost o 1.217.775 zwiedzających,
w województwie podlaskim o 26.073 osoby (mimo zmniejszenia liczby galerii
i salonów sztuki), a w województwie wielkopolskim o 45.484 osoby.
Pełniejszy obraz sytuacji w zakresie galerii i salonów sztuki i liczby
zwiedzających pokazuje procentowe porównanie sytuacji w roku 2011
w stosunku do danych z roku 2005. Takie porównanie wskazuje na 21% wzrost
liczby galerii i salonów sztuki w skali kraju. W województwie wielkopolskim
wzrost wyniósł jeszcze więcej – 38%, natomiast w województwie podlaskim
nastąpił spadek o 20% liczby galerii i salonów sztuki. We wszystkich
jednostkach terytorialnych zwiększyła się jednak liczba zwiedzających obiekty
działalności wystawienniczej: w Polsce w roku 2011 wystąpił wzrost liczby
zwiedzających o 41%, podobny poziom wzrostu miał miejsce na Podlasiu –
o 43%, natomiast w Wielkopolsce wzrost był stosunkowo najwyższy – o 56%.
3.2.1.4.5 Kina
Kolejny z analizowanych aspektów udziału w kulturze uwzględniony
w wskaźniku kapitału społecznego to dane dotyczące kin:
Tabela 12. Wskaźniki dotyczące kin (2005-2011)

Region

Widzowie w kinach na 1000 mieszkańców
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Polska

652

849

887

924

1024

978

1030

PODLASKIE

253

367

372

498

666

680

690
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WIELKOPOLSKIE

709

932

979

979

1003

947

1042

Liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych
Polska

162,2

164,0

156,1

152,83

153,79 155,34 154,53

PODLASKIE

267,85

267,34

265,69

169,0

192,64 201,25 202,94

145,5

145,44

132,82

142,23

136,2

WIELKOPOLSKIE

140,04 135,03

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Kina to kolejny obszar, w którym sytuacja w województwie podlaskim
jest gorsza niż w skali kraju czy województwa wielkopolskiego. Odnośnie liczby
widzów w kinach na 1000 mieszkańców Podlasie dopiero w roku 2009
osiągnęło poziom średniej krajowej z roku 2005. Ogromna dysproporcja między
sytuacją w kraju a na Podlasiu w zakresie liczby widzów w kinach występowała
od początku analizowanego okresu czasu (2005) – średnia krajowa wynosiła
wówczas 652 widzów na 1000 mieszkańców, dla województwa wielkopolskiego
było to jeszcze więcej, bo 709 widzów, natomiast w podlaskim – średnio do kin
uczęszczało 253 widzów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa.
Warto jednak odnotować, iż na przestrzeni lat 2005-2011 liczba widzów
w kinach stale rośnie. W roku 2011 w skali kraju na 1000 mieszkańców było już
1030 widzów w kinach, w Wielkopolsce liczba była podobna – 1042 widzów,
natomiast na Podlasiu w roku 2011 liczba widzów w kinach na 1000
mieszkańców wynosiła 690 osób (choć jest to wynik najlepszy dla województwa
podlaskiego w okresie 2005-2011, wciąż zdecydowanie odstaje ono od średniej
krajowej).
Również wskaźnik Liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych wskazuje
na gorszą sytuację w województwie podlaskim w zakresie kin. Najmniej osób na
1 miejsce w kinie przypada w województwie wielkopolskim – 135,03 (2011
rok), średnia krajowa jest nieco większa i wynosi 154,53 osoby. Zdecydowanie
negatywnie wyróżnia się na tym tle województwo podlaskie z 202,94 osobami
na 1 miejsce w kinach stałych (2011 rok). Należy jednak zauważyć, że na
Podlasiu proces zmniejszania się liczby osób przypadających na 1 miejsce
w kinach stałych jest najszybszy: w roku 2005 na 1 miejsce w kinach przypadało
267,85 mieszkańców województwa. Dane krajowe i wielkopolskie wskazują na
zdecydowanie lepszą sytuację wyjściową tych obszarów: w kraju na 1 miejsce
kinowe przypadały w 2005 roku 162,2 osoby, a w Wielkopolsce – 145,5 osoby.
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Podsumowując należy porównać sytuację w latach 2005-2011.
Przyjmując dane z roku 2005 za 100%, liczba widzów w kinach wzrosła w roku
2011 w skali kraju o 58%, w województwie podlaskim o 173%,
a w województwie wielkopolskim – o 47%. W przypadku liczby ludności na
1 miejsce w kinach stałych w roku 2011 największy spadek w porównaniu do
roku 2005 odnotowano w województwie podlaskim: o 64,91 osób.
W przypadku średniej krajowej czy średniej w województwie wielkopolskim
proces ten był znacznie wolniejszy: liczba ludności na 1 miejsce w kinach
zmniejszyła się w Polsce o 7,67 osób, a w Wielkopolsce o 10,47 osób.
3.2.1.4.6 Biblioteki publiczne i placówki informacyjno-biblioteczne
Biblioteki publiczne pojmowane są współcześnie nie tylko jako miejsca
gromadzenia księgozbioru, ale także lokalne centra kultury. Pozwoliło to
uwzględnić wskaźniki dotyczące korzystania z bibliotek jako jedne z elementów
kapitału społecznego:

Tabela 13. Wskaźniki dotyczące bibliotek (2005-2011)

Region

Czytelnicy bibliotek na 1000 ludności
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Polska

192

184

176

171

172

169

168

PODLASKIE

155

147

141

137

136

132

130

WIELKOPOLSKIE

184

178

168

163

163

160

157

Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika (w woluminach)
Polska

19,2

19,0

19,0

18,9

18,7

18,4

18,6

PODLASKIE

18,8

18,7

19,1

19,0

19,6

20,2

20,4

WIELKOPOLSKIE

21,0

21,7

21,1

20,9

20,4

20,3

20,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba czytelników bibliotek na 1000 ludności na przestrzeni lat 20052011 systematycznie spada. W roku 2005 na 1000 Polaków było 192
czytelników bibliotek, w województwie podlaskim na 1000 mieszkańców 155
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osób było czytelnikami, a w województwie wielkopolskim – 184 osoby.
Wyraźnie widać, iż sytuacja na Podlasiu w zakresie czytelnictwa w bibliotekach
jest gorsza niż średnia krajowa czy wielkopolska. We wszystkich analizowanych
jednostkach terytorialnych od roku 2005 maleje liczba czytelników bibliotek
w przeliczeniu na 1000 ludności. W umownym środku analizowanego okresu
czasu, roku 2008, liczba czytelników bibliotek w kraju wynosiła już 171 osób
w przeliczeniu na 1000 ludności, w województwie podlaskim – 137 osób,
a w województwie wielkopolskim – 163 osoby. Do roku 2011 nastąpił dalszy
spadek czytelnictwa w bibliotekach, do wartości (odpowiednio): 168, 130, 157
czytelników na 1000 ludności.
Inne zjawiska występowały w okresie 2005-2011 w zakresie wskaźnika
wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika. W przypadku średniej krajowej,
województwa podlaskiego czy wielkopolskiego można mówić o niewielkich
fluktuacjach, spadek/wzrost wypożyczeń księgozbioru na 1 czytelnika liczony
rok do roku wynosił od 0,1 do maksymalnie 0,6. W roku 2005 przeciętny
czytelnik bibliotek krajowych średnio wypożyczał 19,2 woluminy, czytelnik
z Podlasia – 18,8 woluminów, a w Wielkopolsce najwięcej, bo 21 woluminów.
Obecnie (2011) nadal najwięcej woluminów wypożyczają czytelnicy
z województwa wielkopolskiego – 20,7, następnie województwa podlaskiego –
20,4 woluminów, które to liczby przewyższają średnią krajową (18,6).
Podsumowując należy podkreślić, iż na przestrzeni lat 2005-2011 spadła
liczba czytelników bibliotek publicznych w przeliczeniu na 1000 ludności, przy
czym spadek ten w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego był
na podobnym poziomie: w skali kraju ubyło 24 czytelników bibliotek na 1000
ludności, na Podlasiu – 25 czytelników, a w Wielkopolsce – 27 czytelników.
W przypadku wypożyczeń księgozbioru na 1 czytelnika, zmiany tej wartości są
zdecydowanie mniejsze – w porównaniu do 2005 roku, w 2011 liczba
wypożyczeń w Polsce zmniejszyła się o 0,6 woluminów, dla województwa
wielkopolskiego spadek był jeszcze niższy i wynosił 0,3 woluminów. Jedynie
w województwie podlaskim średnia liczba wypożyczeń księgozbioru na
1 czytelnika zwiększyła się o 1,6 wolumina.
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3.2.1.5 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca – budżety powiatów
Kolejny ze wskaźników kapitału społecznego, którego źródłem była
statystyka publiczna to wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca:
Tabela 14. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
w przeliczeniu na 1 mieszkańca – budżety powiatów (2005-2011)
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1
mieszkańca – budżety powiatów

Region
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Polska

2,44

3,24

3,11

3,30

3,79

5,22

4,81

PODLASKIE

1,73

1,74

2,00

2,06

2,03

2,86

2,44

2,29

3,23

3,19

4,06

4,08

4,50

4,18

WIELKOPOLSKIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca
w powiatach województwa podlaskiego wyniosły w 2011 roku 2,44 zł.
Stosunkowo najwyższe wydatki na ten cel odnotowano w roku 2010, gdy ich
poziom osiągnął wartość niemal 3 zł (2,86 zł). Natomiast na przestrzeni lat
2005-2011 widoczny jest bardzo słaby wzrost wydatków na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego na Podlasiu: porównując wartości we wskazanych
latach, widać, iż wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wzrosły
w województwie podlaskim zaledwie o 71 groszy.
Porównanie danych dla województwa podlaskiego oraz danych
ogólnokrajowych wskazują na wyraźne niedofinansowanie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego na Podlasiu. W skali kraju wydatki budżetów
powiatów na ten cel w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4,81 zł (2011),
czyli o 2,37 zł więcej niż w analogicznym okresie w województwie podlaskim
(dwukrotnie więcej). Stosując ten sam przelicznik wydatków (1 mieszkaniec)
można wskazać, że Wielkopolska na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
przeznaczyła w roku 2011 4,18 zł, czyli o 1,74 zł więcej niż Podlasie.
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Podsumowując, warto także podkreślić nierównomierny wzrost
wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na przestrzeni lat
2005-2011 w analizowanych jednostkach samorządu terytorialnego. O ile, jak
wspomniano, w województwie podlaskim wzrost wyniósł jedynie 71 groszy
(w przeliczeniu na 1 mieszkańca), to w województwie wielkopolskim było to już
1,26 zł, a w skali kraju – aż 2,37 zł. Tym samym województwo podlaskie dopiero
w roku 2011 w zakresie wydatków budżetów powiatów na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca osiągnęło poziom, jaki
w Polsce występował już w 2005 roku.
3.2.1.6 Stopień zaspokojenia potrzeb związanych z kulturą
Ostatni z analizowanych wskaźników kapitału społecznego dotyczył
stopnia zaspokojenia potrzeb związanych z kulturą. Wskaźnik ten opiera się na
danych cytowanej już Diagnozy Społecznej, natomiast kwestionariuszowe
pytanie brzmiało Czy w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat zaspokojenie
potrzeb Pana(i) gospodarstwa domowego związanych z kulturą: poprawiło się,
pogorszyło się, pozostało bez zmian?.
Tabela 15. Odpowiedzi na pytanie: Czy w porównaniu do sytuacji sprzed
dwóch lat zaspokojenie potrzeb Pan(i) gospodarstwa domowego związanych
z kulturą: % odpowiedzi poprawiło się oraz pogorszyło się

Region

Czy w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat
zaspokojenie potrzeb Pan(i) gospodarstwa domowego
związanych z kulturą: % odpowiedzi poprawiło się (A)
oraz pogorszyło się (B)
2005

Polska
PODLASKIE
WIELKOPOLSKIE

2007

2009

2011

A

B

A

B

A

B

A

B

5,3

28,6

5,3

16,2

4,8

19,1

3,6

16,1

3,5

18,2

3,5

9,6

4,2

13,1

2,2

8,5

5,8

29,7

5,2

16,9

4,6

18,5

4,3

15,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Diagnozy Społecznej 2005, 2007, 2009,
2011.
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W roku 2005 w województwie podlaskim jedynie 3,5% respondentów
przyznało, że ich potrzeby związane z kulturą są lepiej zaspokajane niż dwa lata
wcześniej. Dla województwa wielkopolskiego odsetek ten wynosił nieco więcej,
bo 5,8%. Najczęściej jednak respondenci w obu województwach deklarowali
brak zmian w obszarze zaspokojenia potrzeb związanych z kulturą
(odpowiednio 78,3% i 64,5%), w przypadku województwa wielkopolskiego
zwraca uwagę bardzo duży odsetek gospodarstw domowych, których poziom
zaspokojenia potrzeb z obszaru kultury pogorszył się – jest to aż 29,7% (2005
rok). Z kolei województwo podlaskie z 18,2% osób, którym sytuacja w obszarze
dostępu do kultury pogorszyła się, osiągnęło w tym zakresie odsetek wskazań
najniższy wśród wszystkich województw. W kolei w skali kraju pogorszenie się
sytuacji deklarowało 28,6% ogółu respondentów, poprawę – jedynie 5,3%, zaś
brak zmian – 66,1%.
Kolejna edycja Diagnozy Społecznej 2007 wskazała na zahamowanie
procesów pogarszania się poziomu zaspokojenia potrzeb gospodarstwa
domowego związanych z kulturą. W województwie podlaskim o pogorszeniu
mówiło 9,6% respondentów, w wielkopolskim – 16,9%, natomiast w skali kraju
było to 16,2%. Na podobnym poziomie co w roku 2005 utrzymały się z kolei
odsetki gospodarstw domowych, w których poziom zaspokojenia potrzeb
związanych z kulturą na przestrzeni 2 lat poprawił się. Dla województwa
podlaskiego odsetek ten wyniósł 3,5%, dla wielkopolskiego 5,2%, zaś średnia
dla Polski – 5,3%.
Wyniki badań z roku 2009 wskazują na powolny wzrost odsetka
gospodarstw domowych, w których poziom zaspokojenia potrzeb związanych
z kulturą poprawił się okresie 2 lat poprzedzających badanie. Na poprawę tej
sytuacji wskazało 4,2% mieszkańców województwa podlaskiego i 5,7%
wielkopolskiego. Wzrosły także jednak odsetki wskazań na pogorszenie się
sytuacji gospodarstwa domowego w zakresie zaspokajania potrzeb związanych
z kulturą – opinię taką wyraziło 13,1% mieszkańców Podlasia i 18,5%
Wielkopolski. W skali kraju, w porównaniu do poprzedniego badania,
obserwowany był niewielki wzrost odsetka pogorszeń (19,1%) i spadek
polepszeń sytuacji gospodarstw domowych w zakresie zaspokojenia potrzeb
związanych z kulturą (4,8%).
Ostatnie ze zrealizowanych w ramach Diagnozy Społecznej badań, w roku
2011, wskazują na kontynuację tendencji z poprzedniej edycji – w obu
województwach coraz mniej było gospodarstw domowych, w których poziom
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zaspokojenia potrzeb związanych z kulturą poprawił się (2,2% w podlaskim
i 4,3% w wielkopolskim), ta sama tendencja występowała ogółem, w skali kraju
(3,6%). Na rzecz braku zmian zmniejszył się z kolei odsetek gospodarstw, które
odczuły pogorszenie się sytuacji w zakresie zaspokojenia potrzeb związanych
z kulturą: w podlaskim było to 8,5%, w wielkopolskim 15,1%, zaś w kraju –
16,1%.
Podsumowując, w wyniku porównania danych (lata 2005 i 2011)
dotyczących sytuacji gospodarstw domowych w zakresie poprawy bądź
pogorszenia się poziomu zaspokojenia potrzeb związanych z kulturą, widoczna
jest stabilizacja sytuacji w tym obszarze – dla większości gospodarstw
domowych poziom zaspokojenia tych potrzeb nie zmienia się w odniesieniu do
poprzednich lat. Niewielkie wahania (na poziomie nieistotnym statystycznie)
występują w odsetku wskazań na poprawę zaspokojenia potrzeb związanych
z kulturą (w roku 2011 spadek na Podlasiu o 1,2% w porównaniu do roku 2005,
w wielkopolskim w analogicznym okresie o 1,5%, w kraju – o 1,7%), większym
fluktuacjom podlegały wskazania na pogorszenie się sytuacji w tym obszarze
w roku 2011 w porównaniu do roku 2005 (w podlaskim spadek odsetka
wskazań o 9,7%, w wielkopolskim o 14,6%, w kraju o 12,5%).
Kończąc rozważania dotyczące kapitału społecznego warto przytoczyć
interesujące badania w tym zakresie zrealizowane w Białymstoku i Bielsku
Podlaskim16. Okazuje się, że mieszkańcy Białegostoku najczęściej (spośród 13
wyróżnionych kategorii społecznych) ufają bliskiej rodzinie (96,2%),
przyjacielowi (93,6%) oraz dalszym krewnym (78,9%). Podobne kategorie
wskazywano w Bielsku Podlaskim – bliską rodzinę zaufaniem obdarza 96,1%
respondentów, przyjaciela – 90,1% a dalszych krewnych – 79,9%. Warto
zwrócić uwagę na kategorie społeczne obdarzane zróżnicowanym zaufaniem
w obu miastach: z przeprowadzonych badań wynika, iż mieszkańcy Bielska
Podlaskiego bardziej niż mieszkańcy Białegostoku ufają (wskazane różnice są

16

Informacje i wyniki badania za: Wołyniec Ł., Zaufanie i kapitał społeczny w badanych zbiorowościach
mieszkańców Białegostoku i Bielska Podlaskiego, w: Nowacki G. (red.) Integracja społeczna – między teorią
a praktyką. Interregnum wspólnotowe. Wspólnotowość i jej lokalne emanacje. Analiza porównawcza Bielska
Podlaskiego i Białegostoku, Tom III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, s. 289-313.
Publikacja zawiera także wiele zagadnień poświęconych wspólnotowości, integracji wspólnoty lokalnej i jej
znaczenia dla rozwoju społecznego czy ładowi wspólnotowemu (z uwzględnieniem orientacji
indywidualistycznych i altruistycznych, znaczenia przyjaźni i sąsiedztwa, solidarności wspólnotowej czy
konfliktów etnicznych)
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istotne statystycznie dla p=0,05) sąsiadom (65,3% wobec 62,1%), władzy
w osobie prezydenta lub burmistrza (35,4% wobec 29,3%), ale także radnym
(26,2% wobec 18,8%), urzędnikom (34,1% wobec 25,2%) oraz księdzu (62,5%
wobec 56,7%). Ogólny wskaźnik zaufania w sferze prywatnej (przyjmujący
wartości od 0 do 6) dla mieszkańców obu miast kształtuje się na podobnym
poziomie (średnia wartość ok. 4,47 dla Białegostoku, 4,52 dla Bielska
Podlaskiego), jednak w przypadku Białegostoku dominują wartości 5 i 6,
podczas gdy w Bielsku Podlaskim – dominantą jest 6. Kolejny z opracowanych
wskaźników – wskaźnik zaufania w sferze publicznej – okazuje się być bardzo
niski dla obu miast. Warto jednak podkreślić, iż w sposób istotny statystycznie
stwierdzono jego wyższą wartość w Bielsku Podlaskim, co wskazuje na większy
poziom zaufania instytucjonalnego w tym mieście; także średnie oceny pracy
samorządu terytorialnego (w dekompozycji na urzędników miejskich, radnych
oraz prezydenta/burmistrza) są wyższe w tym mniejszym mieście. Średnie
wartości wskaźnika zaufania w sferze publicznej osiągnęły 0,82 w Białymstoku
i 1,07 w Bielsku Podlaskim. Z kolei sumaryczny wskaźnik zaufania (obejmujący
wskaźnik zaufania prywatnego, instytucjonalnego oraz zaufania do pozostałych
kategorii społecznych), przyjmujący wartości od 0 do 13, wskazuje na podobną
sytuację w obu miastach: dla Białegostoku średnia wyniosła 6,5 zaś dla Bielska
Podlaskiego – 6,8, przy czym w obu miastach najczęściej wskazywano na
zaufanie do 4-5 podmiotów, rzadziej 6-7 czy 8-9. Opinie na temat uogólnionego
zaufania potwierdzają podobną sytuację w tym obszarze w obu miastach:
ze stwierdzeniem „większości ludzi można ufać” zgodziło się 36,2%
białostocczan
i 36,8% bielszczan, przeciwnego zdania było odpowiednio – 44,7% i 46,3%.
Wysoki jest także poziom obaw związanych z możliwością wykorzystania
własnej nieuwagi przez innych ludzi – wyraziło je 73,3% mieszkańców
Białegostoku i 76,1% Bielska Podlaskiego.
W przypadku deklaracji aktywności w organizacjach pozarządowych
wskazania były zróżnicowane: o przynależności do stowarzyszeń, organizacji,
klubu czy partii mówili częściej mieszkańcy Białegostoku: 15,5% (10,1%
w Bielsku), nieodpłatną i dobrowolną pracę na rzecz miasta wykonywało po 6%
mieszkańców obu miast, działania na rzecz parafii częściej podejmowali
mieszkańcy Bielska: 11% (6% w Białymstoku), deklaracje pomocy
potrzebującym wystąpiły odpowiednio w 22% i 27% przypadków,
a o przekazaniu 1% na rzecz NGO mówiło 40,4% i 35,1% badanych.
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Ostatnim z analizowanych zagadnień był udział w różnych formach
nacisku. W świetle badań okazuje się, że mieszkańcy Białegostoku
zdecydowanie częściej podpisywali petycje i protesty (54% wobec 44,1%
w przypadku Bielska Podlaskiego), uczestniczyli w manifestacji bądź pikiecie
(21,6% wobec 11,9%), a także strajku (18,4% wobec 7,9%). Z kolei wśród
mieszkańców Bielska Podlaskiego odnotowano częstszy udział w konsultacjach
społecznych (19,3% wobec 14,5% w Białymstoku) oraz posiedzeniach organów
przedstawicielskich, tj. rady osiedla, rady miejskiej (21,2% wobec 18,4%).
Na podstawie zrealizowanego badania autorzy sformułowali tezę
o zredukowanym kapitale społecznym w obu miastach, nakierowanym głównie
na pierwotne układy grupowe (działanie enklawowe i ekskluzywne).
W przypadku kapitału instytucjonalnego wskazano na silniejszą pozycję
w Bielsku Podlaskim – tam też korzyści z tego kapitału powinny być odczuwane
wcześniej. Wyniki tego badania potwierdzają charakterystyczny i obserwowany
w całym województwie podlaskim wysoki poziom kapitału społecznego
wiążącego, przy jednocześnie zdecydowanie niższym poziomie kapitału
społecznego pomostowego (zgodnie z przedstawioną powyżej terminologią
stworzoną przez R. Putnama).

3.3 Organizacje pozarządowe
Niniejszy rozdział poświęcony został charakterystyce III sektora. Z uwagi
na specyfikę badania zakładającą porównanie sytuacji na Podlasiu z sytuacją
w województwie wielkopolskim, w wybranych aspektach zostały przedstawione
dane dotyczące obu województw. W zależności od możliwości uzyskania
danych statystycznych prezentowane są także wartości ogólnopolskie (jako
punkt odniesienia). Warto na wstępie dodać jeszcze, iż Główny Urząd
Statystyczny gromadzi dane dotyczące III sektora w cyklu dwuletnim, a ostatnie
dostępne dane obejmują rok 201017.

17

Gdzie nie zaznaczono inaczej, przytaczane w niniejszym podrozdziale dane pochodzą ze statystyki GUS BDL
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3.3.1 Liczba organizacji pozarządowych
W roku 2010 na terenie województwa podlaskiego funkcjonowało 2,3
tys. organizacji pozarządowych. Wśród nich 0,2 tys. posiadało status organizacji
pożytku publicznego, 0,1 tys. to fundacje, a 2,2 tys. to organizacje
i stowarzyszenia społeczne. Porównanie danych z roku 2008 dla województwa
podlaskiego wskazuje na stabilizację sytuacji w zakresie liczby organizacji
pozarządowych na tym obszarze (2008: liczba organizacji pozarządowych – 2,3
tys., organizacje pożytku publicznego – 0,2 tys., fundacje – 0,1 tys.,
stowarzyszenie i organizacje społeczne – 2,2 tys.).
W przypadku kraju widoczny jest wzrost liczby organizacji
pozarządowych w okresie 2008-2010. Ogółem ich liczba zwiększyła się o 4,1 tys.
(z 70,9 tys. w 2008 roku do 75 tys. w roku 2010), a tym samym zwiększała się
liczba organizacji wg poszczególnych form prawnych. W Polsce przybyło 1 tys.
organizacji pożytku publicznego (z 6,2 tys. do 7,2 tys.), 1,2 tys. fundacji (z 5,9
tys. do 7,1 tys.) oraz 3 tys. stowarzyszeń i organizacji społecznych (z 64,9 tys. do
67,9 tys.).
Znaczny wzrost liczby organizacji pozarządowych odnotowano także
w województwie wielkopolskim. W latach 2008-2010 powstało ogółem 0,8 tys.
nowych organizacji pozarządowych (wzrost z 6,6 do 7,4 tys.), w tym 0,1 tys.
organizacji pożytku publicznego (wzrost z 0,4 do 0,5 tys.), tyle samo fundacji
(0,1 tys.) oraz 0,7 tys. stowarzyszeń i organizacji społecznych (wzrost z 6,2 do
6,9 tys.).
3.3.2 Udział podlaskich organizacji pozarządowych w ogólnej liczbie
organizacji pozarządowych w Polsce
Podlaskie organizacje pozarządowe stanowią 3% ogółu wszystkich
polskich organizacji pozarządowych i ich udział w latach 2008-2010 nie zmienia
się (3% w roku 2008, 3,1% w roku 2010). Dla porównania – organizacje
wielkopolskie stanowią niemal 10% wszystkich organizacji pozarządowych
w Polsce (9% w 2008 r., 9,8% w 2010 r.). Również udział poszczególnych typów
podlaskich organizacji pozarządowych w organizacjach ogólnopolskich nie
zmienia się na przestrzeni ostatnich lat w sposób istotny statystycznie:
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v Fundacje: brak zmian (2% udziału w ogóle polskich fundacji w latach
2008-2010; fundacje wielkopolskie stanowiły w tym okresie ok. 7%
ogółu)
v Stowarzyszenia i organizacje społeczne: wzrost udziału o 0,2% (3%
w roku 2008, 3,2% w roku 2010; stowarzyszenia i organizacje społeczne
wielkopolskie stanowiły w tym okresie ok. 10% ogółu)
v Stowarzyszenia kultury fizycznej: spadek o 0,1% (3% w roku 2008, 2,9%
w roku 2010; stowarzyszenia kultury fizycznej wielkopolskie stanowiły
w tym okresie odpowiednio 9% i 10% ogółu)
v Ochotnicze straże pożarne: spadek o 1,1% (5% w roku 2008, 3,9%
w roku 2010; wielkopolskie ochotnicze straże pożarne stanowiły w tym
okresie odpowiednio 12% i 11,3% ogółu)
v Koła łowieckie: spadek o 0,5% (4% w roku 2008, 3,5% w roku 2010; koła
łowieckie wielkopolskie stanowiły w tym okresie odpowiednio 11%
i 9,9% ogółu)
v Pozostałe stowarzyszenia i organizacje społeczne: brak zmian (3%
udziału w ogóle pozostałych stowarzyszeń i organizacji społecznych
w latach 2008-2010; pozostałe stowarzyszenia i organizacje społeczne
wielkopolskie stanowiły w tym okresie odpowiednio 9% i 9,7% ogółu).
3.3.3 Wskaźniki dotyczące organizacji pozarządowych
Analiza wskaźników dotyczących liczby organizacji pozarządowych
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wskazuje w województwie podlaskim na
sytuację zbliżoną do średniej krajowej. W skali kraju w roku 2011 na 10 tys.
ludności przypadało niemal 20 organizacji (w roku 2008 – 18,6), dla
województwa podlaskiego uzyskano niemal taki sam wynik – 19,7 (w roku 2008
– 19). Pozytywnie na tym tle wyróżnia się Wielkopolska, gdzie w roku 2011
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców funkcjonowało 21,7 organizacji
pozarządowych (wzrost o 2,2 w stosunku do roku 2008). Poniższe tabele
przedstawiają liczbę poszczególnych typów organizacji pozarządowych na
10 tys. mieszkańców w odniesieniu do kraju, województwa podlaskiego oraz
wielkopolskiego.
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Tabela 16. Liczba organizacji na 10 tys. mieszkańców, część A (2008-2010)
Liczba organizacji na 10 tys. mieszkańców
Ogółem

Region

stow. i organizacje

stow. kultury

społ.

fizycznej

fundacje

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

Polska

18,6

19,9

1,5

1,8

17,0

17,6

5,3

4,8

PODLASKIE

19,0

19,7

0,9

1,2

18,1

18,0

5,6

4,4

WIELKOPOLSKIE

19,5

21,7

1,3

1,4

18,3

19,9

5,5

5,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane z grupy: Sektor non-profit).

Tabela 17. Liczba organizacji na 10 tys. mieszkańców, część B (2008-2010)
Liczba organizacji na 10 tys. mieszkańców
ochotnicze straże
Region

pożarne

koła łowieckie

pozostałe stow. i
organizacje społ.

2008

2010

2008

2010

2008

2010

Polska

3,4

3,9

0,6

0,6

7,7

8,3

PODLASKIE

5,4

4,8

0,8

0,7

6,3

8,1

WIELKOPOLSKIE

4,4

4,8

0,7

0,7

7,6

9,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane z grupy: Sektor non-profit)

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż sytuacja
w województwie podlaskim w zakresie liczby różnego typu organizacji
pozarządowych przypadających na 10 tys. mieszkańców nie odbiega od średniej
krajowej (2010 rok). Największa przewaga województwa podlaskiego nad
średnią krajową odnosi się do ochotniczych straży pożarnych (jednak na
Podlasiu jest ich zaledwie o 0,9 więcej w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
niż w kraju). Ogólnie można powiedzieć, że poszczególne typy organizacji
pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. ludności nie występują
w województwie podlaskim ani częściej ani rzadziej niż ma to miejsce
w przypadku kraju. Porównując sytuację województwa podlaskiego
i wielkopolskiego również nie obserwuje się znacznych różnic w liczbie
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organizacji przypadających na 10 tys. mieszkańców każdego województwa.
W roku 2010 w wielkopolskim na 10 tys. ludności przypadało niemal
20 stowarzyszeń i organizacji społecznych, co było wartością stosunkowo
najwyższą w porównaniu do liczby organizacji tego typu w województwie
podlaskim (18). Dla pozostałych typów organizacji pozarządowych nie istniały
znaczne różnice w liczbie tych podmiotów przypadających na 10 tys.
mieszkańców wybranych województw.
3.3.4 Organizacje pozarządowe według typów gmin
Gromadzone dane dotyczące organizacji pozarządowych pozwalają także
na ich charakterystykę z uwzględnieniem typu gminy, w której są
zarejestrowane (tj. miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie).
Niemal połowa podlaskich organizacji pozarządowych swoją siedzibę ma
w gminach miejskich (48% w roku 2010, wzrost o 4% w stosunku do roku 2008),
30% funkcjonuje w gminach wiejskich (spadek aż o 8% w porównaniu do roku
2008, a 22% w gminach miejsko-wiejskich (wzrost o 4%).
W podobny sposób, co w województwie podlaskim rozkłada się struktura
siedziby organizacji w skali kraju (48% miejskie, 30% wiejskie, 22% miejskowiejskie), inaczej zaś struktura gminnych siedzib organizacji pozarządowych
wygląda w województwie wielkopolskim. W Wielkopolsce 34% NGO działa
w gminach miejskich (33% w roku 2008), 29% w gminach wiejskich (27% w roku
2008), a 37% w gminach miejsko-wiejskich (40% w roku 2008).
Jak wskazywano wcześniej, podlaskie organizacje pozarządowe stanowiły
w roku 2010 3% ogółu organizacji pozarządowych w Polsce, zaś organizacje
wielkopolskie – 10%. Organizacje pozarządowe zarejestrowane w gminach
miejskich Podlasia stanowiły 3% ogółu miejskich organizacji – udział
Wielkopolski w organizacjach miejskich wynosił ponad dwukrotnie więcej, 7%.
Wiejskie podlaskie organizacje pozarządowe stanowiły w roku 2010 również 3%
ogółu wiejskich organizacji,
natomiast
wielkopolskie
organizacje
zarejestrowane w gminach wiejskich – 10% ogółu organizacji (wzrost udziału
o 2% w stosunku do roku 2008). Szczególnie istotna różnica między
organizacjami podlaskimi i wielkopolskimi występuje w przypadku gmin
miejsko-wiejskich (2010 r.): udział organizacji z Podlasia w ogólnej liczbie
organizacji w gminach miejsko-wiejskich wynosi 3%, natomiast organizacji
wielkopolskich – aż 17%.
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3.3.5 Organizacje według maksymalnego terytorialnego zasięgu
głównej działalności
W skali kraju organizacje pozarządowe działają głównie na terenie gmin
(29% w roku 2010, tyle samo w roku 2008) oraz powiatów (23% w roku 2010,
22% w roku 2008). Podobne zależności występują w województwie podlaskim
oraz wielkopolskim. Na terenie gminy swój zasięg miało 27% podlaskich
(spadek o 8% w porównaniu do roku 2008) i 30% wielkopolskich organizacji
pozarządowych (odsetek na tym samym poziomie co w roku 2008).
W przypadku działalności na terenie powiatu odsetki kształtowały się
następująco: 21% organizacji na Podlasiu (20% w roku 2008) oraz 24%
w Wielkopolsce (tyle samo co w roku 2008).
Podlaskie organizacje pozarządowe częściej niż organizacje polskie czy
wielkopolskie swój zasięg określają jako najbliższe sąsiedztwo (2010): 12% (9%
ogółem w skali kraju, 11% w województwie wielkopolskim), ale także
województwo: 20% (kraj: 18%, Wielkopolska: 16%) czy zasięg wykraczający
poza granice kraju: 7% (kraj: 6%, Wielkopolska: 5%). Jak widać, różnice między
zasięgiem terytorialnym organizacji pozarządowych w różnych jednostkach
terytorialnych nie są istotne i nie różnicują ich sytuacji w sposób znaczący.
3.3.6 Organizacje według rodzaju działalności
Organizacje pozarządowe można definiować w zależności od typu
prowadzonej działalności jako:
v Prowadzące wyłącznie nieodpłatną działalność statutową: w roku 2010
ten typ działalności prowadziło 74% organizacji w skali kraju (spadek
o 5% w porównaniu do roku 2008), 77% organizacji na Podlasiu (spadek
o 7%) oraz 78% w Wielkopolsce (spadek o 5%)
v Prowadzące odpłatną działalność statutową oraz nieprowadzące
działalności gospodarczej: w roku 2010 ten typ działalności
charakteryzował 19% organizacji w kraju (wzrost o 6% w porównaniu do
roku 2008), 16% w województwie podlaskim (wzrost o 6%) i 15%
w województwie wielkopolskim (wzrost o 4%)
v Prowadzące działalność gospodarczą oraz nieprowadzące odpłatnej
działalności statutowej: odsetek organizacji prowadzących ten typ
organizacji nie przekraczał 4% (Polska) – 5% (Podlasie, Wielkopolska). Nie
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wystąpiły także znaczne zmiany w porównaniu do roku 2008 (wówczas
odsetki wynosiły od 3% do 4%)
v Prowadzące równocześnie odpłatną działalność statutową i działalność
gospodarczą: także ten typ działalności nie był częsty wśród organizacji
pozarządowych w latach 2008-2010, zarówno w skali kraju, jak
i w województwie podlaskim i wielkopolskim kształtował się on na
poziomie 2-3%.
3.3.7 Pracujący w organizacjach
Dane GUS wskazują, że 12% podlaskich organizacji pozarządowych
zatrudnia pracowników (dane za rok 2008 i 2010). Średnia liczba zatrudnionych
wynosi 8 osób (suma zatrudnionych w organizacjach w województwie: 2,2 tys.
osób), przy czym zdecydowaną większość pracowników organizacji
pozarządowych stanowią kobiety (średnia: 6 osób, suma zatrudnionych kobiet:
1,6 tys.). Wartości te niemal nie zmieniły się na przestrzeni lat 2008-2010.
Zwiększyła się jednak w województwie podlaskim średnia liczba etatów dla
jednostek zatrudniających: z 5,6 etatów w roku 2008 do 8,2 etatów w 2010.
Podobnie sytuacja odnośnie osób pracujących w organizacjach wygląda
w przypadku województwa wielkopolskiego: 11% z nich zatrudnia pracowników
(10% w roku 2008). Średnia liczba zatrudnionych wynosi również 8 osób, przy
znacznej przewadze wśród pracowników kobiet (średnio 6 zatrudnionych
kobiet). Podobnie jak na Podlasiu zmieniała się także w Wielkopolsce średnia
liczba etatów: wzrosła ona z 5,7 (2008) do 8,1 etatu dla jednostek
zatrudniających. Warto jedynie zauważyć, iż suma zatrudnionych
w wielkopolskich organizacjach była znacznie większa niż na Podlasiu:
w Wielkopolsce w organizacjach pracowało łącznie 5,9 tys. osób (wzrost z 4,7
tys. w roku 2008), w tym 4,3 tys. kobiet (3,1 tys. w roku 2008).
W przypadku danych ogólnopolskich można zauważyć minimalnie
większy odsetek jednostek zatrudniających pracowników: 14% w roku 2010
(choć średnia liczba osób zatrudnionych pozostaje na tym samym poziomie co
w województwie podlaskim czy wielkopolskim – 8 osób, w tym 6 kobiet),
a także nieznacznie większą średnią liczbę etatów dla jednostek (8,7 etatu
w roku 2010, 6,8 etatów w roku 2010).
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3.3.8 Organizacje pozarządowe ze względu na rodzaj działań
Rodzaj działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe można
określić na podstawie danych pochodzących z bazy KLON/JAWOR. Jest to
największa ogólnie dostępna baza organizacji pozarządowych w Polsce.
Tabela 18. Rodzaj działań organizacji pozarządowych (2012)
POLSKA
Region/Rodzaj działań

PODLASKIE

WIELKOPOLSKIE

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Ogółem18 *

128727

100%

3868

100%

11649

100%

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych

33303

26%

1232

32%

3267

28%

Ochrona zdrowia

12611

10%

383

10%

1020

9%

Ochrona praw

7253

6%

241

6%

502

4%

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój społeczny

9050

7%

311

8%

712

6%

Nauka, kultura, ekologia

26852

21%

787

20%

2098

18%

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne

16922

13%

540

14%

1275

11%

Tożsamość, tradycja narodowa

6583

5%

254

7%

435

4%

Sport, turystyka, wypoczynek

37618

29%

1059

27%

3489

30%

Bezpieczeństwo publiczne

19749

15%

814

21%

2099

18%

Inne

6206

5%

183

5%

451

4%

Uprawnione do otrzymania 1% podatku19

7295

6%

228

6%

538

4,6%

Organizacje pożytku publicznego20

8504

6,6%

251

6,5%

587

5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy KLON/JAWOR (dostęp 11.04.2013) oraz bazy
Departamentu Pożytku Publicznego (dostęp 15.04.2013) (* wartości nie sumują się do 100%)

18

Warto dodać, iż każde województwo prowadzi na swoich stronach internetowych bazę teleadresową
organizacji pozarządowych, jednak liczba zarejestrowanych tam podmiotów jest znacząco niższa niż w bazie
prowadzonej przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR (podlaskie: www.wrotapodlasia.pl w katalogu
teleadresowym zawiera 11 wpisów; wielkopolskie: www.wielkopolskiewici.pl prezentują 1292 organizacje
pozarządowe; dostęp: 17.04.2013).
19
Informacje na podstawie: Departament Pożytku Publicznego, MPiPS, www.pozytek.gov.pl (dostęp:
15.04.013).
20
Informacje na podstawie: Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku za 2012 r., Departamentu Pożytku
Publicznego, MPiPS, www.pozytek.gov.pl (dostęp: 15.04.2013).
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Ogólnie, wśród wszystkich zarejestrowanych w bazie KLON/JAWOR
organizacji pozarządowych, najczęstszymi obszarami podejmowanych działań
są: sport, turystyka i wypoczynek (29%), przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, działalność wspierająca (26%) oraz nauka, kultura i ekologia (21%).
Ogólnie, najmniej organizacji pozarządowych działa w obszarze tożsamości
i tradycji narodowej (5%), ochrony praw (6%) czy przeciwdziałania bezrobociu
i rozwoju społecznego (7%).
Nieco inaczej prezentuje się struktura działalności organizacji
pozarządowych w województwie podlaskim: 32% podlaskich organizacji
pozarządowych z bazy KLON/JAWOR działa w obszarze przezwyciężania
trudnych sytuacji życiowych i działalności wspierającej, 27% w obszarze sportu,
turystyki i wypoczynku, 21% w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a 20%
podejmuje działania w obszarze nauki, kultury i ekologii.
Struktura działań organizacji pozarządowych w Wielkopolsce jest bardziej
zbliżona do struktury działań ogólnopolskich: 30% stanowią organizacje
działające w obszarze sport, turystyka i wypoczynek, 28% w zakresie
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych i działalności wspierającej, a po
18% w obszarach bezpieczeństwo publiczne oraz nauka, kultura i ekologia.
Różnice między wybranymi jednostkami terytorialnymi odnośnie odsetka
organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku
publicznego czy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego,
nie są znaczne. OPP stanowią od 5% (w województwie wielkopolskim) do 6,6%
(w Polsce), natomiast 1% podatku może być przekazany 4,6% organizacji
wielkopolskich i 6% organizacji podlaskich czy polskich.
Omawiając sektor pozarządowy w województwie wielkopolskim należy
podkreślić działalność Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” 21 . Celem
funkcjonowania „Barki” jest rozwój społeczny grup zaniedbanych społecznie,
umożliwienie odbudowy własnej tożsamości, kształcenie i odnalezienie się
w nowej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej, rozwijanie różnych form
przedsiębiorczości i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Pierwszy dom „Barki” został założony w 1989 roku we wsi Władysławowo przez
dwoje psychologów, Barbarę i Tomasza Sadowskich. Od momentu powstania
„Barka” bardzo się rozrosła, działa obecnie w wielu obszarach: pracy socjalnej,

21

Wszystkie informacje o działalności Fundacji „Barka” na podstawie: www.barka.org.pl (dostęp 16.05.2013)
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mieszkalnictwa i budownictwa socjalnego, szkół i edukacji, szkoleń
formacyjnych dla pracowników instytucji publicznych i organizacji
pozarządowych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ekonomii
społecznej, przedsiębiorczości społecznej, spółdzielni socjalnych i wielu
rodzajach świadczonych usług (np. rolnictwo ekologiczne, sport, turystyka).
Misją „Barki” jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im
szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej,
edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim. Celem
działań fundacji jest tworzenie systemu wsparcia dla procesu integracji grup
społecznie marginalizowanych, przy czym fundacja rozwija go w Polsce,
w krajach tzw. transformacji oraz w krajach rozwijających się. Programy „Barki”
składające się na system wsparcia obejmują osoby w kryzysach życiowych,
nieformalne grupy obywateli, organizacje pozarządowe, przedstawicieli
samorządu czy administracji rządowej (ok. 5000 osób rocznie).
W ramach działalności realizowane przez Fundację „Barka” są programy
wspierające grupy zaniedbane. Jednym z nich jest Program Wspólnot, którego
główne zasady są następujące: życie rodzinne w grupach 25-30 osobowych
oparte o ideę samopomocy, przygotowanie starych, zniszczonych domów na
miejsce do życia i pracy, utrzymywanie się z pracy własnej, solidarność
względem innych oraz trzeźwość. We wspólnotach prowadzony jest Program
szkół socjalno-edukacyjnych, skierowanych do mieszkańców wspólnoty, ale
działaniami edukacyjnymi obejmowane są także tereny wiejskie, gdzie
prowadzona jest edukacja w zakresie ekologii, hodowli, eko-turystyki czy
sadownictwa. Program socjalno-edukacyjny w założeniu ma przygotowywać
podopiecznych do całkowitego usamodzielnienia się przez umożliwienie
zdobycia kwalifikacji zawodowych, zwiększenia wiedzy ogólnej, rozeznania na
rynku pracy i w zasobach gospodarki lokalnej.
Inny realizowany w „Barce” program to program zatrudnienia socjalnego:
z uwagi na trudną sytuację życiową osób uczestniczących w programach
socjalno-edukacyjnych oraz trudności w znalezieniu zatrudnienia fundacja
wspiera tworzenie przedsiębiorstw społecznych (przykładowe dziedziny
działalności przedsiębiorstw społecznych: sklepy z drugiej ręki, sprzedaż
towarów i usług, prowadzenie centrów rekreacyjno-sportowych, współpraca
z innymi firmami, rzemiosło, rolnictwo, budownictwo i in.)
Działania na rzecz osób i grup zaniedbanych społecznie obejmują także
program dostępnego budownictwa: realizacja tego programu obejmowała
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początkowo adaptację zniszczonych obiektów na miejsca zamieszkania dla osób
bezdomnych, a także budowę dla nich zaplecza magazynowo-gospodarczego
w celu aktywizacji i edukacji zawodowej. W dalszych etapach działalności
Fundacji prowadzono budowę mieszkań socjalnych dla osób najuboższych
(osiedle Darzybór): na wybudowanie osiedla fundacja otrzymała grunt od władz
Poznania, a zakupiona technologia panelowa pozwoliła wybudować domy
nawet niewykwalifikowanym pracownikom. Pierwsze domy były finansowane
z otrzymanych darowizn, a następnie część mieszkań była sprzedawana na
wolnym rynku, co umożliwiło samofinansowanie się programu.
Interesującym aspektem działalności „Barki” są Szkoły Animacji Socjalnej,
oparte o ideę tzw. uniwersytetów ludowych. W systemie samopomocy
kształceni są przyszli animatorzy placówek i programów – idea programu
polega na wykorzystaniu doświadczeń osób, które doświadczyły ubóstwa lub
innych trudności życiowych, a aktualnie są w stanie w sposób profesjonalny
przekazywać swoją wiedzę o mechanizmach tworzenia i rozwoju programów
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Fundacja prowadzi także Centrum Integracji Społecznej Szkołę Barki
w Poznaniu. Jest to program edukacji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych lub już wykluczonych społecznie. W ramach CIS prowadzone
są warsztaty i świadczone są usługi w zakresie: gastronomicznym, budowlanym,
krawieckim, ogrodniczym, prac porządkowych, stolarskim oraz kursów
komputerowych. Kandydaci do udziału w warsztatach CIS kierowani są przez
Ośrodek Pomocy Społecznej, a warunkiem koniecznym jest ponadto rozmowa
z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem.
Fundacja „Barka” jest za swoją działalność doceniana i nagradzana na całym
świecie: w 2009 roku otrzymała nagrody i tytuły, np.: World Habitat Awards za
projekt „Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i ubóstwa”, Andy Ludlow Homelessness Awards 2009
w obszarze walki z wykluczeniem społecznym i bezdomnością, Pro Publico
Bono 2009, tytuł Europejczyka Roku w kategorii Społecznik 2012. „Barka”
należy także do REVES, europejskiej sieci łączącej samorządy lokalne i aktorów
gospodarki społecznej wspólnie działających dla zrównoważonego
i jakościowego rozwoju obszarów, osiągnięcia sprawiedliwości społecznej,
demokratycznego uczestnictwa obywateli, tworzenia miejsc pracy i walki
z wykluczeniem społecznym.
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Fundacja i jej członkowie otrzymują także liczne pochwały i odznaczenia, m.in.
Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego (2010), Prezydenta Polski (za
wybitne zasługi dla transformacji ustrojowej Polski i kształtowanie
demokratycznych zasad państwa prawa, 2011), Wicemarszałkini Sejmu RP
(za pomoc migrantom w krańcowych sytuacjach socjalnych, w ramach
działalności Barki UK, 2013), jej przedstawiciele uczestniczą w krajowych
i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach (np. Światowe Forum
Ekonomiczne Europy i Azji Centralnej, Wiedeń 2011), a podmioty prowadzone
lub wspierane przez Fundację „Barka” goszczą liczne wizyty studyjne
przedstawicieli innych podmiotów i instytucji publicznych i pozarządowych
zainteresowanych poznaniem i zaimplementowaniem zasad działania Fundacji
na swoim obszarze (wizyty studyjne organizowane są nie tylko przez
przedstawicieli z terenu kraju, ale także całej Europy).
Działalność fundacji, wiedza i modele przedsiębiorczości rozszerzane są
sukcesywnie na Europę (na zasadzie franczyzy społecznej powoływane były/są
„Barki” we Francji, Holandii, Anglii, Irlandii czy Niemczech, wspierane są
działania w zakresie tworzenia organizacji pozarządowych np. na Ukrainie),
Amerykę Północną (nowo utworzona w 2013 roku „Barka” w Kanadzie) oraz
Afrykę Północną (wspólne projekty w dziedzinie edukacji grup wykluczonych
i przedsiębiorczości społecznej w Burkina Faso, Kenii, Zimbabwe oraz
Ugandzie). Szczególnie warta zauważenia jest stworzona przez Barkę UK
Europejska Sieć Wsparcia Migrantów (wspierająca migrantów, m.in. Polaków
doświadczających trudności na emigracji w Anglii, Irlandii czy Holandii).
W związku z rozwojem zadań i obszarów działalności „Barki” powstał Związek
Organizacji Sieć Współpracy Barka, którego celem jest wspieranie
i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych działających
na rzecz integracji zawodowej i społecznej (zwłaszcza dotyczących rozwoju
organizacji obywatelskich, samopomocowych). Cel Sieci jest realizowany
poprzez:
v zorganizowanie sprawnego systemu obiegu informacji i wymiany
doświadczeń,
v konsultowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych
z zakresem działania członków Sieci,
v wypracowanie i upowszechnienie standardów współdziałania,
v organizowanie działalności szkoleniowej,
v prowadzenie działalności wydawniczej,
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v prowadzenie programów na rzecz aktywności obywatelskiej
v tworzenie i realizację wspólnych programów na rzecz rozwoju
społecznego.
Działalność Fundacji „Barka” może być wzorem dla wszystkich organizacji
pozarządowych, szczególnie warto zwrócić uwagę na bardzo szeroki zakres
usług i działań oraz koordynację współpracy różnych organizacji
i podmiotów dla osiągnięcia wspólnych celów. Pewne zadania i działania
„Barki” są przenoszone na teren województwa podlaskiego, przedstawiciele
fundacji wspierają powstawanie np. spółdzielni socjalnych w podlaskich
miejscowościach 22 , udzielają informacji o różnych aspektach swojej
działalności23, a także zapraszają na wizyty studyjne24 czy inspirują władze
lokalne do podejmowania aktywności 25 . Jest to z pewnością optymalny
kierunek działań, jednak wydaje się, że należy go zintensyfikować i w większym
stopniu korzystać z doświadczeń, a także rozwiązań wypracowanych przez
zdecydowanie bardziej rozwiniętego w tym obszarze partnera.

22

Przedstawicielka Fundacji „Barka”, Beata Sadowska, wspiera tworzenie Centrów Integracji Społecznej
w Sejnach (w powiecie sejneńskim CISy mają powstać w Gibach, Krasnopolu, Puńsku), Augustowie i Mońkach
(za: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/95752; dostęp 16.05.2013)
23
Z przedstawicielami fundacji „Barka” odbywały się np. w Grajewie spotkania szkoleniowe w ramach
budowania partnerstwa w projekcie 1.19 „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” (za:
http://www.grajewo.pl/aktualnosci-2350-spotkanie_z_fundacja_barka.html),
podobnie
w
Kuriance
w powiecie augustowskim (za: http://www.ors.sisg.org.pl/seminarium-szkoleniowe-28-sierpnia-2012-rokuwtorek-o-godzinie-9-00-w-ors-w-kuriance), w Augustowie odbyło się seminarium poświęcone budowaniu
partnerstw lokalnych w ekonomii społecznej (za: http://www.es.sisg.org.pl/index.php?f=archiwum) oraz
konferencja regionalna pn. Ekonomia społeczna w województwie podlaskim – stan obecny i rekomendacje na
przyszłość, w Łomży w PWSIiP konferencja „Różnorodność form spółdzielczości we współczesnym świecie Tradycja a nowoczesność” (za: http://www.pwsip.edu.pl/uczelnia/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=18&Itemid=55), a w Suwałkach podejmowano zagadnienia związane
z problematyką integracji, walki z wykluczeniem społecznym, motywacji i tworzenia partenrstwa lokalnego
(za: http://niebywalesuwalki.pl/2013/03/ekonomia-spoleczna-od-podszewki/; dostęp 16.05.2013)
24
Wizyta studyjna „Dobre praktyki współpracy partnerskiej w obszarze ekonomii społecznej” podlaskich
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz
przedstawiciele jednostek samorządowych (za: http://www.rops-bialystok.pl/andrzej3/?p=2086; dostęp
16.05.2013).
25
O inspirowaniu się działalnością Fundacji „Barka” w zakresie wspierania ekonomii społecznej w powiecie
łomżyńskim mówi: Kozicki K., Ekonomia społeczna w powiecie łomżyńskim. Inspiracje, cele, działania,
w: Leszczewska K., Truszkowska J. (red.) Uwarunkowania różnic społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2010, s. 290.
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3.3.9 Współpraca NGO i JST
O podstawowych zasadach i formach współpracy na linii jednostki
samorządu terytorialnego oraz sektor pozarządowy była mowa na początku
opracowania, przy analizie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. JST zobowiązane zapisami ustawy, w swoich programach
wpisują te podstawowe elementy, nadając im odniesienie do sytuacji lokalnej.
W prezentowanej w dalszej części opracowania tabeli zestawiono dwa
dokumenty
wojewódzkie
dotyczące
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi. Jak można obserwować na podstawie tego zestawienia,
częściowo w województwach podlaskim oraz wielkopolskim podejmowane są
podobne działania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W obu przypadkach bardzo istotną formą współpracy NGO i JST pozostaje
zlecanie zadań publicznych (czyli współpraca finansowa). Z kolei konkretne
formy
pozafinansowej
współpracy
samorządów
z
organizacjami
pozarządowymi w obu województwach były w roku 2011 zróżnicowane,
głównie polegały jednak na uczestnictwie NGO w konsultowaniu projektów
aktów normatywnych, tworzeniu zespołów o charakterze doradczym,
wzajemnym informowaniu o kierunkach działań, pomocy w nawiązywaniu
kontaktów, doradztwie, także w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania,
promocji organizacji pozarządowych, prowadzenia bazy teleadresowej czy
zawierania umów partnerskich i realizacji wspólnych przedsięwzięć,
a w przypadku województwa wielkopolskiego organizacje pozarządowe
uczestniczą także w identyfikowaniu i diagnozowaniu problemów społecznych.
W przypadku województwa wielkopolskiego zwraca uwagę kilka działań,
które nie pojawiły się w programie współpracy województwa podlaskiego:
jednym z nich jest prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji
pozarządowych w Wielkopolsce (www.wielkopolskiewici.pl). Zaletą serwisu jest
prowadzenie na odrębnej stronie internetowej, przejrzysty układ tematyczny
oraz na bieżąco aktualizowane treści prezentujące informacje ważne z punktu
widzenia organizacji pozarządowych. Prowadzona na tym portalu baza
organizacji pozarządowych umożliwia wyszukiwanie wielkopolskich NGO
w zależności od miejsca prowadzenia działalności (powiat), pola działalności,
roku założenia czy posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. Trzeba
zaznaczyć, że także w województwie podlaskim tworzona jest strona dla
organizacji pozarządowych (jako podstrona wojewódzkiego portalu Wrota
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Podlasia), jednak jej atrakcyjność w porównaniu do strony wielkopolskiej jest
zdecydowanie niższa. Warto przypomnieć, że w katalogu organizacji
pozarządowych podlaskiego urzędu wojewódzkiego wpisanych jest zaledwie 11
NGO (katalog teleadresowy), i choć można pobrać zestawienie organizacji
pozarządowych zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego,
zawiera ono jedynie nazwy organizacji, bez danych teleadresowych, miejsca
prowadzenia działalności czy wskazania obszaru działania.
Założone formy współpracy województwa wielkopolskiego z NGO
obejmują także szkolenia przedstawicieli tego sektora (co jest istotne z punktu
widzenia np. informowania o możliwościach czy obowiązujących przepisach
prawnych, a także budowania kapitału społecznego kadry organizacji
pozarządowych), przygotowywania projektów badawczych dotyczących NGO
w celu polepszenia jakości współpracy (dopuszczono tu formę partnerstw
publiczno-prywatnych), pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych
czy zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej (forma realizacji zadań
publicznych przy współudziale jednostki samorządu terytorialnego
i mieszkańców). Swoistą kwintesencją zróżnicowanych form współpracy
województwa wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi jest
współdziałanie w ramach Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Założeniem tej współpracy jest tworzenie oraz monitoring
standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie pożytku
publicznego26.
Różnice w działaniach podejmowanych przez województwa podlaskie
i wielkopolskie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
ujawniają się także w zauważanych przez władze obszarach współpracy. Więcej
potencjalnych obszarów współpracy województwa z NGO zostało
zdefiniowanych w programie wielkopolskim (14) niż podlaskim (10), podobna
sytuacja występuje w przypadku proponowanych konkretnych działań (72
wobec 47). Na różnice ilościowe w tym zakresie między oboma

26

W przypadku województwa podlaskiego, Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem
wyłącznie opiniującym w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym m.in.
programów współpracy (za: Regulamin organizacji i trybu działania Podlaskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego oraz zasad wyłaniania jej członków, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34/398/2011 Zarządu
Województwa Podlaskiego z dnia 14 czerwca 2011 r.,
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/region/organizacje_pozarzadowe/rada_pozytku/; dostęp: 17.05.2013)
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województwami nakładają się także różnice jakościowe. W Wielkopolsce
najwięcej działań kierowanych jest na obszar współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie działalności na rzecz wyrównywania szans
i możliwości mieszkańców tego województwa27, co w kontekście budowania
kapitału społecznego ludności i integracji społecznej jest działaniem szczególnie
ważnym i świadczy o wysokiej świadomości władz regionu. W projektowanych
zadaniach odwołują się one bowiem nie tylko do grup zaniedbanych czy
w różnym stopniu wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem, ale także do
poprawy jakości życia i wyrównywania szans wszystkich mieszkańców regionu,
jak również budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspierania inicjatyw
obywatelskich i rozwijania dialogu społecznego.
W przypadku województwa podlaskiego zaakcentowano współpracę
w obszarze pomocy społecznej czy działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
brak jest jednak obszaru odnoszącego się stricte do kształtowania kapitału
społecznego mieszkańców czy wyrównywania szans zaniedbanych grup
społecznych. Warto także zauważyć, że wbrew pozorom w województwie
podlaskim nie jest także mocno wyróżniana współpraca z organizacjami
działającymi na rzecz mniejszości narodowych (jak można było przypuszczać
z uwagi na przygraniczne położenie czy stosunkowo większe zróżnicowanie
etniczne województwa). Z punktu widzenia niniejszego badania warto
podkreślić jeszcze inne priorytetowe obszary współpracy samorządu
województwa wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi, które nie
znalazły się w województwie podlaskim. Obejmują one bardzo istotne aspekty,

27

W ramach działań na rzecz wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski zakłada się:
zwiększanie wrażliwości społecznej na problemy społeczne i pobudzanie aktywności sprzyjającej ich
rozwiązywaniu; 2) podejmowanie inicjatyw międzysektorowych służących osiąganiu równowagi i społecznej
sprawiedliwości; 3) wspieranie programów sprzyjających wykorzystaniu zasobów ludzkich i kapitału
intelektualnego powiatów na rzecz zmniejszania dysproporcji w rozwoju społecznym obszarów
„deficytowych”; 4) podejmowanie przedsięwzięć służących redukowaniu czynników prowadzących do
ubożenia, izolacji, marginalizacji i wykluczenia społecznego; 5) wspieranie programów edukacyjnych
i szkoleniowych służących nabywaniu wiedzy i umiejętności koniecznych dla odzyskania/utrzymania/rozwoju
samodzielności, zaradności, niezależności osób/grup z wysokiego ryzyka socjalnego; 6) tworzenie warunków
dokonywania wczesnej diagnozy i przeciwdziałania marginalizacji, wykluczeniu i bezradności społecznej;
7) wspieranie programów na rzecz zbudowania obywatelskiej sieci bezpiecznych społeczności; 8) wspieranie
projektów sprzyjających racjonalizacji zachowań jednostek, grup i instytucji pomocowych w obliczu sytuacji
nadzwyczajnych; 9) wspieranie budowy instytucjonalnego potencjału dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego; 10) wspieranie inicjatyw obywatelskich służących integracji społecznej, budowaniu
tożsamości europejskiej, regionalnej, lokalnej; 11) rozwijanie różnych form dialogu społecznego;
12) działalność na rzecz rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 13) działalność na rzecz
seniorów; 14) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
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jak: promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 28 , promocję i rozwój
ekonomii społecznej29, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
przedsiębiorczości 30, działalność wspomagająca rozwój obszarów wiejskich31
oraz wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa
obywatelskiego 32 . Wskazane powyżej różnice w działaniach i obszarach
współpracy samorządów wojewódzkich z organizacjami pozarządowymi
wskazują na zdecydowanie nowocześniejsze i innowacyjne podejście do tego
zagadnienia w województwie wielkopolskim. Wytyczne sformułowane
w programie współpracy z NGO wskazują, że władze Wielkopolski
zdecydowanie
szerzej
definiują
potencjalne
obszary
współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz dostrzegają możliwości wykorzystania tej
współpracy i zaangażowania trzeciego sektora w budowanie nowoczesnego
i obywatelskiego społeczeństwa w Wielkopolsce.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy między samorządem
a organizacjami pozarządowymi w województwie podlaskim i wielkopolskim
prezentuje poniższa tabela:

28

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej obejmuje: 1) wsparcie poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej; 2) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
29
Promocja i rozwój ekonomii społecznej obejmuje: 1) wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia
podmiotów ekonomii społecznej; 2) wsparcie i promocja rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej
i ekonomii społecznej; 3) promocja budowania partnerstw publiczno-prywatnych; 4) realizacja projektów na
rzecz rozwoju ekonomii społecznej. W przypadku województwa podlaskiego promowanie rozwoju ekonomii
społecznej zostało wskazane jako jedna z form współpracy pozafinansowej województwa z NGO.
30
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmuje pobudzanie
aktywności gospodarczej i rozwoju kapitału ludzkiego, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
realizację celów i programów wyznaczonych przez dokumenty strategiczne województwa.
31
Działalność wspomagająca rozwój obszarów wiejskich obejmuje: 1) realizację zadań służących zachowaniu
dziedzictwa kulturowego na wsi; 2) realizację działań na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności rolników
produkujących metodami ekologicznymi w zakresie marketingu ekologicznych produktów żywnościowych
oraz na rzecz wzrostu świadomości konsumentów na rzecz certyfikowanej żywności ekologicznej.
32
Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego obejmuje:
1) wzmocnienie świadomości o wartości i znaczeniu partycypacji obywatelskiej; 2) wspieranie tworzenia
i działania partnerstw lokalnych; 3) wzmocnienie świadomości i wiedzy w zakresie ochrony praw konsumenta;
4) wspieranie realizacji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.
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Tabela 19. Porównanie wojewódzkich programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi – formy współpracy pozafinansowej oraz obszary współpracy
Program

Współpracy

Województwa Program

współpracy

Podlaskiego z Organizacjami Pozarządowymi Województwa

Samorządu
Wielkopolskiego

oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
3 ust. 3 ustawy na rok 2013

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku publicznego na rok 2013
Formy współpracy o charakterze pozafinansowym:
1) konsultowanie z organizacjami

1) uczestniczenie organizacji pozarządowych

pozarządowymi projektów aktów

w identyfikowaniu i definiowaniu

normatywnych w dziedzinach dotyczących

problemów społecznych w Województwie

działalności statutowej organizacji,

Wielkopolskim,

2) konsultowanie aktów normatywnych

2) wzajemne informowanie się o

z Podlaską Radą Działalności Pożytku

planowanych kierunkach działalności

Publicznego,

i współdziałanie w celu zharmonizowania

3) tworzenie wspólnych zespołów
konsultacyjnych o charakterze doradczym
lub inicjatywnym,
4) wzajemne informowanie o planowanych
kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania
tych kierunków,
5) promocja i pomoc w organizacji wolontariatu
na obszarze województwa podlaskiego oraz
we współpracy z innymi regionami,
6) rozwijanie praktyki dialogu obywatelskiego

tych kierunków,
3) prowadzenie serwisu informacyjnego dla
organizacji pozarządowych na odrębnej
stronie internetowej
www.wielkopolskiewici.pl,
4) prowadzenie elektronicznej bazy
adresowej organizacji pozarządowych
działających na terenie Województwa
Wielkopolskiego,
5) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla
organizacji pozarządowych, w ramach

(w tym dyskusji i debat o tematyce społeczno

którego prowadzone jest stałe doradztwo

-gospodarczej), m.in. poprzez

prawne, finansowe i statutowe z zakresu

organizację forów (spotkań, konferencji)

funkcjonowania organizacji

organizacji pozarządowych i przedstawicieli

pozarządowych,

Samorządu Województwa,

6) doradztwo i współpraca przy pozyskiwaniu

7) zawieranie umów partnerskich w celu

przez organizacje pozarządowe środków

realizacji wspólnych przedsięwzięć,

finansowych z innych źródeł krajowych

8) promowanie współpracy międzysektorowej

i zagranicznych, w tym udzielanie
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Samorządu Województwa

informacji na temat możliwości

i organizacji pozarządowych poprzez

pozyskiwania funduszy europejskich,

obejmowanie patronatem Marszałka

7) promowanie działalności organizacji

wybranych przedsięwzięć realizowanych
przez organizacje pozarządowe,

pozarządowych,
8) konsultowanie projektów aktów

9) promowanie rozwoju ekonomii społecznej,

normatywnych w dziedzinach dotyczących

10) prowadzenie stałego serwisu informacyjnego

działalności statutowej organizacji,

skierowanego do organizacji pozarządowych
na portalu Wrota Podlasia oraz bazy
teleadresowej,
11) rekomendowanie inicjatyw przygotowanych

9) tworzenie wspólnych zespołów
o charakterze doradczym i inicjatywnym,
10) współorganizowanie konferencji,
seminariów, spotkań merytorycznych

przez organizacje pozarządowe oraz samych

i okolicznościowych, koncertów i innych

organizacji w przypadku ubiegania się

przedsięwzięć o charakterze

o fundusze zewnętrzne, poszukiwania

wojewódzkim,

partnerów, itp.,
12) informowanie o możliwościach pozyskania
pozabudżetowych środków finansowych na
działalność organizacji pozarządowych,
13) udostępnianie organizacjom materiałów

11) szkolenie przedstawicieli organizacji
pozarządowych,
12) przygotowywanie projektów badawczych
dotyczących organizacji pozarządowych
w tym również w partnerstwie publiczno–

promocyjnych o województwie podlaskim na

prywatnym w celu polepszenia jakości

regionalne, krajowe i międzynarodowe

współpracy,

konferencje, sympozja i inne imprezy,
14) włączenie organizacji pozarządowych
w działania promocyjne Województwa,
poprzez zapraszanie do udziału w targach

13) pomoc w nawiązywaniu kontaktów
międzynarodowych, w tym wspieranie
tworzenia partnerstw,
14) obejmowanie patronatem Marszałka

i innych imprezach promocyjnych w kraju i za

Województwa Wielkopolskiego lub

granicą.

uczestnictwo w komitetach honorowych
i organizacyjnych inicjatyw realizowanych
przez organizacje pozarządowe,
15) wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie
zbiórek publicznych na terenie całego
województwa lub jego części obejmującej
więcej niż jeden powiat oraz analizowanie
informacji dotyczących wyników zbiórek,
16) zawieranie umów partnerstwa
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określonych w ustawie oraz w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego,
17) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy
lokalnej,
18) współpraca z wolontariatem,
19) współpraca w ramach Wielkopolskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, której
celem jest tworzenie oraz monitoring
standardów współpracy administracji
publicznej z organizacjami i podmiotami
działającymi w zakresie pożytku
publicznego w Województwie
Wielkopolskim.
Obszary współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi
1) Pomoc społeczna (5 działań)

1) Kultura (11 działań)

2) Ochrona i promocja zdrowia (10 działań)

2) Turystyka i krajoznawstwo (11 działań)

3) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

3) Ratownictwo i ochrona ludności
(2 działania)

(3 działania)
4) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego (6 działań)
5) Podtrzymywanie tradycji narodowej,

4) Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu (4 działania)
5) Działalność na rzecz wyrównywania szans

pielęgnowanie polskości oraz rozwój

i możliwości mieszkańców Wielkopolski

świadomości narodowej, obywatelskiej

(14 działań)

i kulturowej (2 działania)
6) Działalność na rzecz mniejszości
33

narodowych (1 działanie)

6) Ochrona i promocja zdrowia (4 działania)
7) Przeciwdziałanie uzależnieniom
(4 działania)

7) Turystyka i krajoznawstwo (5 działań)

8) Edukacja ( 2 działania)

8) Sport (11 działań)

9) Promocja zatrudnienia i aktywizacji

9) Ratownictwo i ochrona ludności (1 działanie)
10) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona

zawodowej (2 działania)
10) Promocja i rozwój ekonomii społecznej

33

O roli edukacji międzykulturowej w zmniejszaniu zjawisk wykluczenia społecznego spowodowanego
procesami migracji zob.: Stochmiałek J., Edukacja międzykulturowa wobec zjawisk wykluczenia społecznego
i piętna, w: Nikitorowicz J., Sadowski A., Misiejuk D. (red.) Pogranicze. Studia Społeczne, Tom XVII, cz. 1, 2011,
s. 102 – 114.
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dziedzictwa przyrodniczego (3 działania)

(4 działania)
11) Działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości (3 działania)
12) Działalność wspomagająca rozwój
obszarów wiejskich (2 działania)
13) Wzmacnianie kapitału społecznego
poprzez rozwój społeczeństwa
obywatelskiego (4 działania)
14) Działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów
i współpracy między społeczeństwami
(1 działanie)

Źródło: Program Współpracy Województwa Podlaskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Porównując wysokość środków finansowych przeznaczanych na zlecanie
zadań publicznych w obu województwach widoczna jest wyraźna przewaga
Wielkopolski. W roku 2011 ogólna kwota przyznanych dotacji wyniosła
14.677.989 zł, tzw. „małe granty” otrzymały wsparcie w wysokości
334.732,21 zł. W przypadku województwa podlaskiego ogólna kwota dotacji
ukształtowała się na poziomie 3.648.278 zł, natomiast dla tzw. „małych
grantów” przeznaczono 34.950 zł. Widoczna jest tu bardzo wyraźna
dysproporcja w korzystaniu ze zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obu województwach:
Wielkopolska wyraźnie dominuje w obszarze „małych grantów”. Z punktu
widzenia województwa podlaskiego istotne jest zatem zweryfikowanie, z czego
wynika taki dystans do Wielkopolski: czy jest on efektem wyłącznie ogólnie
niższych środków finansowych będących w dyspozycji władz województwa
podlaskiego na zadania zlecone w ramach współpracy z trzecim sektorem, czy
jest wynikiem braku wiedzy o możliwościach stworzonych przez nowelizację
ustawy. Jeśli przyczyną takiej sytuacji jest małe zainteresowanie ze strony
organizacji pozarządowych należy prowadzić intensywne działania
informacyjno-promocyjne, przy czym powinny one objąć także urzędników
odpowiedzialnych
za
kontakty
z
organizacjami
pozarządowymi
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w województwie podlaskim, którzy powinni stwarzać możliwości w tym
zakresie, a jednocześnie zachęcać NGO do korzystania z możliwości otrzymania
tzw. „małych grantów”.
Jednostki zaangażowane we współpracę finansową z organizacjami
pozarządowymi w obu województwach są podobne, obejmują one głównie
regionalne ośrodki pomocy społecznej, wojewódzkie urzędy pracy,
departamenty kultury, sportu, turystyki, polityki regionalnej, infrastruktury
i środowiska czy współpracy międzynarodowej. Widoczne jest jednak
w przypadku województwa wielkopolskiego włączenie w działania w ramach
programów współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departamentu Programów
Obszarów Wiejskich – w podlaskim nie zostały one wskazane jako jednostki
zaangażowane we współpracę finansową z NGO. Choć wartość zadań zleconych
organizacjom pozarządowym z ramach tego departamentu w Wielkopolsce nie
osiągała najwyższych wartości (tj. 377.895 zł w roku 2011), świadczy
niewątpliwie o świadomym włączaniu przez władze wojewódzkie terenów
wiejskich do obszaru swojego oddziaływania oraz dedykowaniu określonych
środków na rozwój tych terenów. Władze wspierają tym samym rozwój
trzeciego sektora na obszarach wiejskich, gdzie organizacje pozarządowe
dysponują z reguły zdecydowanie mniejszymi środkami i zasobami niż
organizacje miejskie. Biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania w obu
województwach zbliżonego odsetka liczby organizacji pozarządowych na
obszarach wiejskich (przypominając, w roku 2010 było to 30% w województwie
podlaskim i 29% w województwie wielkopolskim), wskazuje to na
niezagospodarowane obszary i wiele możliwości w tym zakresie
w województwie podlaskim. Warto dodać również, że w Wielkopolsce
wspieranie rozwoju obszarów wiejskich zostało zdefiniowane jako jeden
z obszarów współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi –
rozwijanie trzeciego sektora na obszarach wiejskich i w mniejszych ośrodkach
miejskich (przypominając, niemal połowa NGO w województwie podlaskim
funkcjonuje w gminach miejskich, w gminach miejsko-wiejskich jedynie 22%;
w przypadku Wielkopolski wartości wynosiły 34% i 37%) wydaje się pożądanym
kierunkiem wspierania sektora non-profit, a jednocześnie budowania kapitału
społecznego i rozwoju wspólnot lokalnych.
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Tabela 20. Porównanie działań podejmowanych w ramach programów
współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 –
województwo podlaskie i wielkopolskie34
Województwo podlaskie

Województwo wielkopolskie
35

Współpraca finansowa (zlecanie zadań publicznych )
Ogółem kwota przyznanych dotacji –

Ogółem kwota przyznanych dotacji –

3.649.278 zł

14.677.989 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Departament Edukacji i Nauki – 120.000 zł

– 264.390 zł

Departament Gospodarki – 60.834,7 zł

Departament Zdrowia i ROPS –

Departament Kultury – 3.653.000 zł

178.230 zł

Departament Ochrony Zdrowia i

Departament Edukacji, Sportu

Przeciwdziałania Uzależnieniom –

i Turystyki – 1.958.338 zł

2.252.359 zł

Departament Kultury i Dziedzictwa

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi –

Narodowego – 1.219.770 zł

377.895 zł

tzw. "małe granty” – 34.950 zł

Departament Sportu i Turystyki –
7.183.900 zł
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej –
970.000 zł
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu –
60.000 zł
tzw. "małe granty" – 334.732,21 zł

34

Informacje na podstawie: Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Województwa Podlaskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 r.” oraz Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011” (dostęp: 18.04.2013)
35
Na temat zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym zob.: Truszkowska-Kurstak M., Zlecanie
realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w Polsce w świetle głównych modeli rządzenia
w państwie, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4 (58) 2012, s. 217 – 234. Autorka podejmuje próbę określenia
kompletności treści ofert na realizację zadania publicznego oraz instrukcji wypełniania tych ofert –
podstawowe aspekty zlecania realizacji zadań publicznych NGO (zwłaszcza przez gminy) na tle głównych
modeli rządzenia w państwie, tj. modelu weberowskiego, nowego zarządzania publicznego i modelu
współzarządzania (dostęp 15.05.2013)
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Jednostki zaangażowane w działania
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w

Punkt Konsultacyjny Urzędu

Białymstoku

Marszałkowskiego Województwa

Departament Kultury i Dziedzictwa

Wielkopolskiego dla Organizacji

Narodowego

Pozarządowych

Departament Infrastruktury i Ochrony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Środowiska

w Poznaniu

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Departament Polityki Regionalnej

Departament Organizacyjny i Kadr

Departament Zdrowia

Departament Programów Obszarów

Wojewódzki Urząd Pracy

Wiejskich

Departamentu Współpracy z Zagranicą

Departament Kultury

i Promocji

Departament Polityki Regionalnej
Departament Środowiska
Departament Sportu i Turystyki
Gabinet Marszałka
Biuro Informacyjne Województwa
Wielkopolskiego
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Departament Infrastruktury (jednostki
podległe)

Źródło: budżety województwa podlaskiego oraz wielkopolskiego

Zagadnienia współpracy organizacji pozarządowych i jednostek
samorządu terytorialnego, jako dwóch aktorów życia społecznego, są obecnie
częstym obiektem badań i analiz. W ramach działań szeroko zakrojonego
projektu Model współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy
wypracowano model współpracy na linii NGO i JST.
Zgodnie z założeniami powinien obejmować on 3 płaszczyzny, w ramach
których zidentyfikowano potencjalne obszary współdziałania:
Płaszczyzna I: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych
Obszar 1: Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań
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Obszar 2: Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań.
Obszar 3: Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje
pozarządowe strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz
rozwiązań instytucjonalnych.
Obszar 4: Konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje
pozarządowe założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji
innych przedsięwzięć
Obszar 5: Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych przy
wdrażaniu polityk publicznych
Obszar 6: Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji
polityk i programów
Płaszczyzna II: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych
Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form
finansowych
Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form
niefinansowych
Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych
Płaszczyzna III: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej
aktywności
Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji
pozarządowych
Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora organizacji
pozarządowych
Obszar 3: Partnerstwo lokalne36.
Przedstawione powyżej założenia modelowej współpracy NGO i JST,
opracowane w ramach ww. projektu, wpisują się w ustawowe wymogi tej
współpracy, ale jednocześnie mogą być podstawą uszczegółowienia
wojewódzkich programów współpracy administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi.

36

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, opracowany w ramach projektu pn.
„Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie
standardów współpracy”, 2012.
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3.3.10 Ocena współpracy NGO i JST
Ustawowy obowiązek opracowania programu współpracy na linii
organizacje pozarządowe – jednostki samorządu terytorialnego, rodzi
jednocześnie wiele pytań związanych z oceną tej współpracy i jej jakością.
Danych na ten temat dostarcza Monitoring współpracy miedzy organizacjami
i samorządem, badanie realizowane wspólnie przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej oraz Stowarzyszenie KOLN/JAWOR37.
Ogólne oceny Przyjaznego samorządu nie są optymistyczne: na 20
punktów, średnio w skali kraju uzyskano 2,29 pkt. Nieco lepiej oceniona została
współpraca NGO i JST w województwie wielkopolskim (średnia 2,43 pkt),
co pozwoliło Wielkopolsce zająć 6 miejsce wśród wszystkich województw.
Wyższe lokaty uzyskały województwa: śląskie (2,78 pkt), opolskie (2,67 pkt),
małopolskie (2,6 pkt), dolnośląskie (2,51 pkt) oraz zachodniopomorskie (2,44
pkt). Województwo podlaskie osiągnęło jedynie 1,61 pkt, co było
równoznaczne z ostatnią lokatą wśród wszystkich województw w Polsce.
Wartość poniżej 2 pkt odnotowano w tylko jeszcze jednym województwie –
mazowieckim (1,69 pkt).
Wymiar współpracy finansowej: średnia dla Polski to 2,6 pkt,
w Wielkopolsce: 2,9 pkt (5 miejsce wśród województw), na Podlasiu: 1,7 pkt
(15 miejsce w kraju, gorzej uplasowało się jedynie województwo mazowieckie
z oceną 1,6 pkt).
Wymiar uchwalania programów współpracy z organizacjami: średnia
krajowa wynosi 2,2 pkt, w Wielkopolsce jest o 0,3 punkta wyższa (2,5 pkt;
3 miejsce wśród województw), na Podlasiu: 1,8 pkt (14 miejsce w kraju; taką
samą ocenę uzyskało województwo mazowieckie, a gorszą lokatę – jedynie
województwo świętokrzyskie: 1,7 pkt).
Wymiar wsparcia pozafinansowego: średnia dla Polski to 2,7 pkt, taką
samą ocenę uzyskało województwo wielkopolskie (co dało 10 pozycję w kraju).
W przypadku Podlasia oceny wsparcia pozafinansowego były najgorsze

37

Ostatnie dostępne dane pochodzą z roku 2010. Badanie zakładało ocenę współpracy NGO i JST w 4
wymiarach: współpracy finansowej, programu współpracy, wspierania oraz partnerstwa. W każdym
z wymiarów współpraca oceniana była na skali od 0 do 5 punktów, które zsumowane dawały ogólną ocenę
Przyjazny samorząd (tj. max. 20 punktów). Indeks jest opracowywany dla szczebla gminnego (wartości dla
powiatów i województw stanowią średnią wyników gmin) i bazuje na deklaracjach urzędników. Informacje na
podstawie danych portalu Moja Polis, www.mojapolis.pl (dostęp 15.04.2013).
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w Polsce: 1,9 pkt (była to jedyna ocena wśród województw, która nie
przekroczyła wartości 2 pkt).
Wymiar realizacji wspólnych przedsięwzięć lub konsultowania decyzji
władz lokalnych (partnerstwo) to najgorzej oceniany wymiar współpracy NGO
i JST. W skali kraju średni wynik to 1,6 pkt. Liczba punktów dla województwa
wielkopolskiego jest wyższa jedynie o 0,1 pkt (z wynikiem 1,7 pkt Wielkopolska
osiągnęła w tym wymiarze 9 miejsce w kraju). Zdecydowanie negatywnie
w zakresie partnerstwa NGO i JST wypadło Podlasie: wynik na poziomie 1 pkt
jest najgorszym wśród wszystkich województw.
Gorsze oceny współpracy organizacji pozarządowych z samorządami
w przypadku województwa podlaskiego potwierdzają także inne badania,
np. opracowany w ramach przytaczanego już projektu Model współpracy
administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie
i upowszechnianie standardów współpracy – Indeks jakości współpracy
organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Uwzględniał on sześć
wymiarów: infrastruktura współpracy (wartość dla Podlasia: -32,26,
dla Wielkopolski: -1,41), współpraca finansowa (odpowiednio -52,06 oraz 1,45),
współpraca pozafinansowa (-37,45 i 1,49), wiedza i opinie NGO (9,98 i 10,07),
zadowolenie NGO (7,03 oraz 14,49) oraz publiczna dostępność infrastruktury
współpracy (-25,51 oraz 3,03). Obserwowane znaczne różnice w wymiarach
indeksu jakości współpracy w województwach podlaskim i wielkopolskim
znajdują swoje odzwierciedlenie w ogólnym indeksie jakości współpracy:
dla Podlasia osiągnął ona wartość -23,15 (co dało 15 miejsce w kraju, gorzej
sytuacja przedstawiała się jedynie w województwie mazowieckim z indeksem 25,97), natomiast dla Wielkopolski indeks wyniósł 4,37 (8 miejsce w kraju).
Opracowany w ramach tego samego badania wskaźnik dystansu do celu
obrazuje dodatkowo jakość współpracy międzysektorowej38. W skali kraju jest
on dość niski i wynosi 39,9. Lepiej wskaźnik dystansu do celu kształtuje się
w województwie wielkopolskim: 41,7 (8 miejsce w kraju); gorzej zaś
w województwie podlaskim – 34,1 (15 miejsce w kraju, przed województwem

38

Wskaźnik ten pokazuje ile poszczególne województwa osiągnęły punków na drodze do celu definiowanego
jako 100% punktów możliwych do osiągnięcia w ramach wszystkich obszarów składających się na Indeks
Jakości Współpracy, informacje na podstawie: Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między
organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną, materiał w ramach projektu „Model współpracy
administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów
współpracy”, 2012.
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mazowieckim, które osiągnęło wskaźnik dystansu do celu na poziomie 33,6).
W większości poszczególnych wymiarów wskaźnika dystansu do celu
województwo podlaskie także uzyskało wyniki gorsze niż średnia krajowa czy
wielkopolska: infrastruktura współpracy 43,2 (Polska: 52,8; Wielkopolska 52,3),
współpraca finansowa: 15,1 (Polska: 23,7; Wielkopolska: 22,9), współpraca
pozafinansowa: 24,9 (Polska: 36,6; Wielkopolska 36,9), wiedza i opinie NGO:
51,8 (Polska: 48,9; Wielkopolska: 51,8), zadowolenie NGO: 60,1 (Polska: 57,6;
Wielkopolska: 64,4), a publiczna dostępność infrastruktury współpracy: 4,1
(Polska 9,7; Wielkopolska: 10,4) 39.
Inne badanie, realizowane w ramach projektu Mój samorząd zakładało
poddanie ocenie jakości życia w wybranych miastach, w tym m.in. siedzibach
analizowanych województw. Oba miasta są pozytywnie oceniane w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi. W Białymstoku z badań
wnioskować można, że miasto jest przyjazne NGO i traktuje je jako poważnego
partnera, stosuje także konsekwentną politykę wobec organizacji
pozarządowych. Wskazywana przychylność władz oraz wzrastający poziom
aktywności młodych ludzi w organizacjach pozarządowych sprawiają, że miasto
wojewódzkie Podlasia cechuje się znaczną liczbą aktywnych NGO.
Z kolei w Poznaniu opinie na temat organizacji pozarządowych są
pozytywne, działa ich w mieście wiele. Najbardziej aktywne są organizacje
obywatelskie (głównie w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego
i ochrony środowisk), pomocowe, sportowe, ekologiczne oraz organizacje
działające w obszarze kultury. Poznańskie NGO są postrzegane jako strona
nacisku na władze w celu podejmowana debaty, a aktywizacja władz obywa się
wspólnie przez NGO oraz mieszkańców i media40.
Pozytywne oceny stanu współpracy sektora organizacji pozarządowych
oraz jednostek samorządu terytorialnego na Podlasiu przyniosło badanie pn.
Organizacje pozarządowe jako partner w umacnianiu lokalnych działań
jednostek samorządowych w gminach i powiatach województwa podlaskiego

39

Informacje na podstawie: Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami
pozarządowymi a administracją publiczną, materiał w ramach projektu „Model współpracy administracji
publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, 2012.
40
Informacje na podstawie: Mój samorząd. Raport ilościowo-jakościowy z badania na temat jakości życia
w Białymstoku oraz Mój samorząd. Raport ilościowo-jakościowy z badania na temat jakości życia w Poznaniu,
badania zrealizowane w ramach projektu „Mój Samorząd”, 2011.
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w latach 2008-2010, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku. Na jego podstawie można wnioskować, iż:
1) W roku 2010 niemal wszystkie gminy województwa podlaskiego
podejmowały współpracę z organizacjami pozarządowymi (98%; jest to
wzrost o 3% w porównaniu do roku 2008), przy czym 91 gmin posiadało
program współpracy z organizacjami pozarządowymi, a 8 podejmowało
współpracę pomimo braku programu współpracy.
2) Współpracę z NGO podejmowało w roku 2010 51% OPS. Najczęściej
stosowane formy współpracy to: wzajemne informowanie się
o planowanych kierunkach działań (52%), udzielanie informacji o istnieniu
innych źródeł finansowania (49%), wspieranie akcji promującej
przekazywanie 1% podatku (43%) oraz wspólne rozpoznawanie potrzeb
i planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb (36%). Wymiana
informacji najczęściej odbywa się poprzez stronę internetową urzędu (36%),
znacznie rzadziej funkcjonuje specjalna komórka do organizowania
kontaktów z sektorem pozarządowym (13%).
3) Najczęściej stosowane formy współpracy PCPR i NGO to: udzielanie
informacji o istnieniu innych źródeł finansowania (92%), wzajemne
informowanie się o planowanych kierunkach działań (83%), wspieranie akcji
promującej przekazywanie 1% podatku (83%), prowadzenie bazy danych
o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne (83%) oraz
działalność informacyjna w zakresie oferowanych przez inne pomioty
szkoleń i publikacji dla NGO (83%). Podstawą komunikacji był Internet
(stronę internetową urzędu wskazało 100% badanych).
4) 26% OPS i 42% PCPR tworzyło z organizacjami pozarządowymi wspólne
zespoły (2010 r.).
5) Jedynie 18% podlaskich gmin prowadziło szkolenia dla organizacji
pozarządowych, a 13% gmin i 42% powiatów organizowało spotkania,
konferencje i seminaria dla członków organizacji pozarządowych (w 2010 r.).
6) 26% jednostek gminnych i 59% powiatowych udzielało poradnictwa dla
organizacji pozarządowych.
7) 62% gmin zlecało zadania publiczne organizacjom pozarządowym, a 28%
podmiotom kościelnym i wyznaniowym. W przypadku powiatów odsetki
kształtowały się na poziomie 84% i 50%.
8) W trybie otwartego konkursu ofert zadania publiczne zlecało 85% powiatów
i 55% gmin.
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9) Najczęstsze obszary zlecania zadań przez gminy to: upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia, krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i tradycji, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz nauka, edukacja,
oświata i wychowanie.
10) W przypadku powiatów zlecano najczęściej zadania: upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz działania na
rzecz osób niepełnosprawnych.
11) Pozytywne są opinie nt stopnia zaangażowania NGO we współpracę: 69%
na poziomie gminnym i 84% na poziomie powiatowym.
12) Ponad 60% przedstawicieli OPS i 75% przedstawicieli PCPR uważa
współpracę z organizacjami za szansę na rozwój lokalny41.
Zagadnienia diagnozy funkcjonowania oraz współpracy między
organizacjami pozarządowymi a także wspólnych działań z władzami lokalnymi
na przykładzie powiatu białostockiego i miasta Białegostoku podejmowano
także w badaniu Diagnoza organizacji pozarządowych. Badanie socjologiczne
w mieście Białystok i powiecie białostockim w ramach projektu Wsparcie
funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej-budowanie dobra wspólnego42.
Autorzy sformułowali następujące wnioski odnośnie wpływu organizacji
pozarządowych na życie mieszkańców w powiecie białostockim:
v Na terenach poza Białymstokiem sektor non profit rozwija się dość słabo
i jest zdecydowanie mniej widoczny niż w mieście wojewódzkim.
Dodatkowo, w niektórych miejscowościach NGO bardziej są znane
w kraju niż w społeczności lokalnej.
v Występuje uzależnienie funkcjonowania organizacji pozarządowych od
dostępności środków finansowych – brak środków powoduje stagnację
w sektorze non-profit.

41

Informacje na podstawie: Organizacje pozarządowe jako partner w umacnianiu lokalnych działań jednostek
samorządowych w gminach i powiatach województwa podlaskiego w latach 2008-2010, Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku, Centrum Integracji Społecznej, Białystok 2011/2012.
42
Badania zrealizowane w Białymstoku i wokół Białegostoku
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v Niekiedy NGO postrzegane są negatywnie jako firmy próbujące uzyskać
jak największy zysk z funduszy unijnych, a nie jako podmioty kreujące
rzeczywistość.
v W powiecie białostockim odnotowuje się niską aktywność ludzi młodych
w trzecim sektorze, co może wpływać negatywnie na innowacyjność
pomysłów zmieniających rzeczywistość społeczną.
v Trzeci sektor w powiecie białostockim przyczynia się do rozwiązywania
problemów społecznych, podejmowane są działania na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zaniedbanych obszarach życia
społecznego.
v Dostrzegany jest istotny wpływ trzeciego sektora na to, co dzieje się
w miejscowościach, na rozwój społeczności, w tym wspomaganie
i uzupełnianie działań władz samorządowych, a także wkład
w promocję miejscowości.
v NGO w powiecie białostockim kształtują liderów (działalność
w sektorze non-profit wpływa na kształtowanie cech przywódczych),
mają one głos opiniotwórczy, a w niektórych obszarach życia
społecznego pełnią nawet rolę eksperta.
Autorzy badania scharakteryzowali także podstawowe relacje między
organizacjami pozarządowymi w badanych miejscowościach powiatu
białostockiego: partnerską współpracę (niestety w świetle badań okazuje się, że
niewiele NGO jest otwartych na tę formę współpracy, brak jest zwłaszcza
wspólnych projektów podejmowanych przez organizacje pozarządowe),
rywalizację (dotyczącą głównie środków finansowych, ale także członków
i wykonywanych działań) oraz obojętność (najczęstsza postawa NGO wobec
siebie nawzajem w powiecie białostockim: brak wiedzy o innych
stowarzyszeniach, izolacja, współpraca z NGO krajowymi, a nie lokalnymi, itd.).
W przypadku relacji NGO – samorząd lokalny w powiecie białostockim
dominujący jest w świetle badań stosunek zobojętnienia. Władze nie
dostrzegają NGO jako podmiotów działających na rzecz społeczności lokalnych
oraz nie wykazują zrozumienia dla działań w tym sektorze; wskazywane są
także liczne problemy czy ograniczenia tej współpracy. Sytuacja w tym zakresie
(tj. stosunek władz samorządowych do trzeciego sektora) jest lepsza
w Białymstoku niż w miejscowościach poza miastem wojewódzkim. Właśnie
przede wszystkim w Białymstoku pojawiały się opinie wskazujące na
partnerstwo między władzami lokalnymi a trzecim sektorem, m.in. poprzez
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zlecanie zadań, wsparcie finansowe, partnerstwo w podejmowaniu
przedsięwzięć i realizacji projektów, zwłaszcza projektów unijnych. Autorzy
raportu zwracają uwagę, że tylko relacje partnerskie między władzami
lokalnymi a NGO umożliwiają efektywną współpracę na rzecz dobra wspólnego
społeczności lokalnych, wzrastanie zasobów kapitału społecznego i budowę
społeczeństwa obywatelskiego.
Zrealizowane badania wskazuje także, że działalność organizacji
pozarządowych w powiecie białostockim utrudniają głównie: bariera finansowa
(kluczowy problem), brak wsparcia ze strony jednostki pomagającej w zdobyciu
środków finansowych, zmniejszająca się liczba sponsorów, trudności związane
z uzyskaniem dotacji, skomplikowane przepisy prawne, biurokratyzacja, bariera
lokalowa, a także, co bardzo istotne, brak akceptacji działań NGO
w społeczności lokalnej (dominująca postawa obojętności i bierności wobec
NGO wśród społeczności lokalnych) oraz władz lokalnych (nieprzychylność).
Na podstawie wyników zrealizowanego badania sformułowano główne
uwarunkowania rozwoju sektora pozarządowego na analizowanym obszarze
w wyniku podejmowania konkretnych działań:
1. Wypracowania partnerskich relacji z władzami lokalnymi: m.in.
promocja NGO przez samorząd, zlecanie organizacjom pozarządowym
większej ilości zadań;
2. Poprawa współpracy między organizacjami pozarządowymi: m.in.
stwarzanie miejsc spotkań i wymiany doświadczeń przez NGO,
szkolenia dla NGO;
3. Wprowadzenie do NGO osoby pełniącej rolę mentora, doradcy, czyli
wspierającej członków organizacji przy zakładaniu NGO oraz pomocy
w interpretacji przepisów prawnych;
4. Funkcjonowanie liderów społecznych, których zadaniem byłoby
motywowanie mieszkańców do działania i angażowania się w sprawy
społeczne;
5. Prowadzenie edukacji obywatelskiej, również zachęcającej do
aktywności w sferze społecznej oraz promującej ideę wolontariatu43.

43

Informacje na podst. Drabiuk A., Jak jest i jak powinno być, czyli ocena trzeciego sektora pozarządowego w
powiecie białostockim, w: Diagnoza organizacji pozarządowych. Badanie socjologiczne w mieście Białystok i
powiecie białostockim w ramach projektu Wsparcie funkcjonowanie instytucji ekonomii społecznejbudowanie dobra wspólnego, Centrum Promocji Podlasia, Białystok 2011, s. 29-49.

93

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

3.4 Województwo podlaskie i wielkopolskie – porównanie
wybranych aspektów
Niniejsza część opracowania została poświęcona wybranym aspektom
porównawczym województwa podlaskiego oraz wielkopolskiego (wybranego
jako benchmark). Także w poprzedniej części opracowania znajdowały się
odniesienia do sytuacji w obu województwach – był to zabieg celowy służący
poznaniu i porównaniu potencjału kapitału społecznego oraz organizacji
pozarządowych w tych regionach. Obecnie uwaga zostanie skupiona na
następujących aspektach: wykluczenie społeczne, ekonomia społeczna,
partycypacja społeczna, partnerstwa publiczno-prywatne oraz aktywność na
obszarach wiejskich – są to obszary bezpośrednio związane z kapitałem
społecznym ludności, a także możliwymi obszarami działalności organizacji
pozarządowych. W przypadku każdego z ww. obszarów posłużono się
dostępnymi danymi statystyki publicznej, organów administracji publicznej,
jednostek samorządów terytorialnych, a także danymi pochodzącymi z badań
społecznych czy ekonomicznych realizowanych w znacznej mierze przez
organizacje pozarządowe (m.in. w ramach projektów finansowanych ze
środków UE), jak również zamieszczono krótki opis teoretyczny problemu.
Z uwagi jednak na ograniczone możliwości związane z objętością, niniejsze
opracowanie należy traktować jako zasygnalizowanie pewnych istotnych
zagadnień, ważnych dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, niemożliwe
jest bowiem przedstawienie w tym miejscu wyczerpujących analiz dla każdego
z wymienionych obszarów.
3.4.1 Wybrane dane statystyczne
Porównanie sytuacji województwa podlaskiego oraz wielkopolskiego
w wybranych aspektach poprzedzone zostanie prezentacją podstawowych
danych statystycznych o tych województwach. Prezentuje je poniższa tabela:
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Tabela 21. Podstawowe charakterystyki- województwo podlaskie
i wielkopolskie (2011)

Charakterystyka

PODLASKIE

WIELKOPOLSKIE

Liczba ludności

1200982

3455477

Powierzchnia (ha)

2018702

2982651

Gęstość zaludnienia

59

116

Kobiety na 100 mężczyzn

105

106

57

55,1

-0,4

2,1

404,27

361,82

431,14

392,18

11

9,2

903,42

913,66

1188,46

1102,85

Stopa bezrobocia

14,1

9,1

Współczynnik aktywności zawodowej ogółem (%)

55,1

57,3

Ludność na obszarach wiejskich (%)

39,7

44,1

1200

1689

603

838

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w
wieku produkcyjnym
Przyrost naturalny
Dochody budżetu województwa na 1 mieszkańca
(zł)
Wydatki budżetu województwa na 1 mieszkańca
(zł)
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (% osób w
gospodarstwach domowych poniżej minimum
egzystencji)
Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę
w gospodarstwach domowych (zł)
Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1
osobę w gospodarstwach domowych (zł)

Podmioty w rejestrze REGON na 10 tys.
mieszkańców
Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą na 10 tys. ludności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Statystyczne Vademecum
Samorządowca 2012

95

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

Przytoczone powyżej wybrane dane statystyczne o województwie
podlaskim i wielkopolskim określają ogólną sytuację społeczno-gospodarczą
obu regionów. Podlaskie stanowi 6,5% powierzchni kraju, a wielkopolskie 9,5%,
przy czym Podlasie zamieszkuje 3,1% ludności Polski, a Wielkopolskę – 9%.
Przekłada się to bezpośrednio na gęstość zaludnienia województw –
w Wielkopolsce na 1 km2 przypada niemal dwukrotnie więcej osób niż na
Podlasiu (116 osób wobec 59 osób na 1 km2).
Demograficznie województwa podlaskie i wielkopolskie znajdują się
w podobnej sytuacji jeśli chodzi o współczynnik feminizacji (na 100 mężczyzn
przypada 105 kobiet na Podlasiu i 106 kobiet w Wielkopolsce) oraz obciążenie
demograficzne (na 100 osób w wieku produkcyjnym w województwie
wielkopolskim przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym, a w województwie
podlaskim jest to o 2 osoby więcej – 57). Wielkopolska odznacza się na tle
Podlasia większym przyrostem naturalnym: w województwie wielkopolskim
wynosi on 2,1, podczas gdy w województwie podlaskim jest on niższy,
a dokładniej ujemny: -0,4.
Dane statystyczne wskazują także na lepszą sytuację gospodarczą
województwa wielkopolskiego – stopa bezrobocia jest o 5% niższa niż
w przypadku Podlasia, funkcjonuje w nim znacznie więcej podmiotów
zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, a także
więcej osób fizycznych prowadzi działalność gospodarczą w przeliczeniu na
10 tys. ludności. Co istotne, wydatki i dochody budżetów domowych na
1 osobę w gospodarstwie w obu województwach są na podobnym poziomie
(wydatki na 1 osobę w podlaskim gospodarstwie – 903 zł, w wielkopolskim –
914 zł; dochód do dyspozycji na 1 osobę w podlaskim gospodarstwie – 1189 zł,
w wielkopolskim – 1103 zł).
3.4.2 Wykorzystanie środków unijnych44
Środki unijne są wykorzystywane w wielu obszarach życia społecznego
w całej Polsce, stanowiąc ważną część działań w zakresie kapitału społecznego,
podejmowanych także przez NGO. Fundusze dysponowane w ramach

44

Informacje w podrozdziale na podstawie informacji portalu Moja Polis, www.mojapolis.pl (dostęp
15.04.2013)
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programów unijnych wspierają w znaczący sposób rozwój społeczeństwa
polskiego, ale także w znacznej mierze – społeczności lokalnych.
Porównanie środków z poszczególnych programów unijnych
w wybranych województwach wskazuje na zdecydowanie lepszą pozycję
mieszkańców Podlasia w tym zakresie. W roku 2012 na 1 mieszkańca tego
województwa z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano ogółem
881 zł, co było wartością wyższą niż średnia krajowa (802 zł) czy średnia dla
Wielkopolski (652 zł). Tym samym Podlasie uplasowało się na 6 miejscu wśród
województw (najlepszy wynik osiągnięto w świętokrzyskim – 1 107 zł
w przeliczeniu na 1 mieszkańca), a Wielkopolska – na 15 (mniej środków z PO
KL w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2012 wydatkowano jedynie
w województwie śląskim, 590 zł).
W przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych w roku 2012
również jest wyraźna przewaga województwa podlaskiego. W przeliczeniu na
1 mieszkańca w ramach RPO na Podlasiu w roku 2012 wydatkowano 3 249 zł,
podczas gdy w Wielkopolsce było to 2 392 zł, a średnia krajowa wyniosła 3 018
zł na 1 mieszkańca. Poziom wydatków w ramach RPO w województwie
wielkopolskim przyniósł mu przedostatnią pozycję w skali kraju (na 16 miejscu
znalazło się województwo mazowieckie z 1 991 zł/1 mieszkańca), natomiast
w Podlasie osiągnęło miejsce 4 (za województwami: warmińsko-mazurskim
4 425 zł, świętokrzyskim 3 756 zł oraz podkarpackim 3 343 zł).
Dominację województwa podlaskiego odnośnie wartości projektów
unijnych wyraźnie obserwować można także w Programie Operacyjnym Rozwój
Polski Wschodniej45. Wartość projektów w ramach PO RPW w roku 2012 na
Podlasiu wyniosła 2 173 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca i była niemal
czterokrotnie większa niż średnia krajowa (572 zł). W lubelskim wartość
projektów RPW 2012 na 1 mieszkańca województwa wyniosła 1 868 zł,
w podkarpackim – 1 657 zł, w warmińsko-mazurskim 1 409 zł,
a w świętokrzyskim 1 332 zł.
Wartość unijnych projektów skierowanych na integrację społeczną
w roku 2012 w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły w skali kraju 113 zł.
Średnia dla województwa podlaskiego wyniosła więcej, 134 zł w przeliczeniu na
1 mieszkańca (5 miejsce w kraju), a dla województwa wielkopolskiego – 86 zł

45

Program Rozwój Polski Wschodniej obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie,
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
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(13 miejsce w kraju). Z kolei wartość projektów unijnych w ramach działań na
rzecz dostępu do zatrudnienia i jego trwałości w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Polski wyniosła 290 zł. Na 1 mieszkańca Podlasia przypadało 307 zł
w projektach na rzecz dostępności do zatrudnienia i jego trwałości (7 miejsce
w kraju), przeciętny mieszkaniec Wielkopolski mógł liczyć w tego typu
programach na 220 zł (15 miejsce w kraju).
Przedstawione powyżej wartości projektów unijnych w przeliczeniu na
1 mieszkańca wskazują, że przeciętny mieszkaniec województwa podlaskiego
mógł liczyć na większe wsparcie z funduszy unijnych niż mieszkaniec
Wielkopolski. Niestety wartości wyrażone w zł, nie pozwalają na ocenę
skuteczności czy efektywności działań podejmowanych w ramach tych
projektów, co jest równie ważnym (a może nawet ważniejszym) aspektem
korzystania ze wsparcia w ramach programów unijnych.

3.4.3 Wykluczenie społeczne
Wykluczenie społeczne to jedno z częściej używanych obecnie pojęć
w odniesieniu do polityki społecznej. Obejmuje swoim zasięgiem całe spektrum
możliwych niedostatków utrudniających lub uniemożliwiających obywatelom
prawidłowe działanie w społeczeństwie. Nierówności społeczne, jako element
życia społecznego46, mogą skutkować marginalizacją grup społecznych, a także
wykluczeniem społecznym 47, często zaś przeciwdziałanie im jest obszarem
działalności organizacji pozarządowych.
Potencjalnych grup, których członkowie są zagrożeni wykluczeniem
społecznym, jest wiele, np. osoby bezrobotne, niepełnosprawne, starsze,
ubogie, rodziny patologiczne czy wielodzietne. Szczegółową listę grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym przedstawiono w Narodowej Strategii

46

Popławski W. T., Nierówności przez pryzmat kapitału społeczno-kulturowego wsi polskiej [w:] Nierówności
Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, Zeszyt 15, Rzeszów 2009 , s. 37.
47
Bardzo szeroko o uwarunkowaniach nierówności społecznych i ekonomicznych mogących prowadzić do
wykluczenia traktują artykuły zawarte w publikacji Leszczewska K., Truszkowska J. (red.) Uwarunkowania
różnic społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży, Łomża 2010. Szczególnie cennym źródłem wiedzy jest Część II publikacji, obejmująca zagadnienia
nierówności społecznych jako czynnika marginalizacji, także w świetle badań na terenie województwa
podlaskiego (np. artykuły T. Kowalewskiego o bezrobociu absolwentów, szkół wyższych, A. B. Muzyk
o relacjach między lokalizacją szkoły a wynikami egzaminu gimnazjalnego czy E. Frołow o aspiracjach
i oczekiwaniach życiowych młodzieży ponadgimnazjalnej z łomżyńskich burs).
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Integracji Społecznej: dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, dzieci
wychowujące się poza rodziną, kobiety samotnie wychowujące dzieci, kobiety
pozostające poza rynkiem pracy, ofiary patologii życia rodzinnego, osoby
o niskich kwalifikacjach, osoby bezrobotne, żyjący w bardzo trudnych
warunkach mieszkaniowych, niepełnosprawni i chronicznie chorzy, osoby
chorujące psychicznie, starsze osoby samotne, opuszczające zakłady karne,
imigranci oraz osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej. Przyczyn
wykluczenia społecznego jest wiele, można je pogrupować w następujące:
czynniki biologiczne, społeczne, losowe, zdrowotne, kompetencyjne
i ekonomiczne48.
Działania na rzecz osób zagrożonych czy już wykluczonych społecznie
pojawiają się bardzo często w dokumentach strategicznych województw,
a same grupy zagrożone wykluczeniem są częstym obiektem badań 49 .
Co zrozumiałe, kwestie związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu
społecznemu zawierane są przeważnie w strategiach polityki społecznej
województw – główne ich założenia w przypadku Podlasia i Wielkopolski
prezentuje tabela w dalszej części opracowania.
Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku
2020 liczy 350 stron, jest dokumentem bardzo rozbudowanym i zasobnym
w treść. Zawiera opis roli województwa w tworzeniu i realizacji polityki
społecznej, a także stworzoną charakterystykę Wielkopolski w postaci
opracowanych profili mieszkańców oraz województwa (profil demograficzny,
ekonomiczny, zdrowotny, socjokulturowy, socjalny, bezpieczeństwa osobistego
i publicznego oraz sektora obywatelskiego w polityce społecznej), jak również
szeroką charakterystykę działań podejmowanych w powiatach województwa.
Oprócz misji, celów i priorytetów, jej elementami są także analiza SWOT
dotycząca oszacowania potencjału i zasobów koniecznych dla realizacji polityki
społecznej w Wielkopolsce oraz programy wzorcowe dla gmin i powiatów.

48

Informacje na podstawie: Wykluczenie społeczne, Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii
Społecznej, Białystok 2011.
49
W przypadku województwa podlaskiego wiele badań z zakresu wykluczenia społecznego czy integracji
prowadzonych było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, m.in..: Socjodemograficzny
Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych Województwa Podlaskiego, Wielowymiarowa analiza poziomu
ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009-2010, Problemy dzieci i młodzieży w kontekście
wykluczenia społecznego, Instytucje wobec osób starszych i in. Wszystkie materiały ROPS dostępne są na
stronie: http://www.rops-bialystok.pl/Archiwum_rops/1,1742,ois:-badania-i-analizy.html.
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Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-2018 dla
województwa podlaskiego jest z kolei dokumentem mniej obszernym, liczącym
149 stron. Uwzględnia on charakterystykę województwa podlaskiego
(położenie geograficzne, demografia, sytuacja ekonomiczno-gospodarcza,
rodziny, strategiczne kierunki rozwoju) oraz diagnozę obszaru polityki
społecznej (z analizą SWOT każdego obszaru): warunki mieszkaniowe, system
opieki zdrowotnej (w tym profilaktyka i problemy uzależnień), rynek pracy
i bezrobocie, edukacja i poziom wykształcenia, bezpieczeństwo publiczne,
zaspokojenie potrzeb kulturowych, rodziny z osobami niepełnosprawnymi
i starszymi oraz system pomocy społecznej. Na podstawie przeprowadzonych
analiz stworzono katalog zidentyfikowanych problemów i potrzeb społecznych,
dla każdego z wyróżnionych obszarów wskazano główne problemy oraz
przyczyny niewłaściwego stanu, jak również główne kierunki działań.
W przypadku województwa podlaskiego większość działań skupia się na
pomocy grupom już wykluczonym czy zagrożonych wykluczeniem społecznym,
podejmowaniu działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych czy
budowaniu i wspieraniu infrastruktury pomocowej. W przypadku wielkopolskiej
strategii widoczne jest wyraźne postulowanie działań na rzecz wszystkich
mieszkańców województwa, co znalazło wyraz nawet w nazwie jednego
z priorytetów (Wielkopolska równych szans i możliwości). Realizację tego celu
zaplanowano m.in. poprzez tworzenie oferty edukacyjnej i podnoszenie jakości
życia wszystkich kategorii wiekowych, wyrównywanie różnic w rozwoju
społecznym poszczególnych regionów województwa, podkreślanie znaczenia
sportu, rekreacji i wypoczynku jako czynników rozwoju osobistego i bazy
regeneracji zasób ludzkich, uwrażliwianie społeczeństwa na problemy
społeczne i pobudzanie do aktywności na rzecz ich rozwiązywania czy budowy
infrastruktury informatycznej. Dodatkowo, w ramach Strategii Polityki
Społecznej Województwa Wielkopolskiego stworzone zostały specjalne
programy adresowane do wybranych w oparciu o przeprowadzone analizy
kategorii społecznych: dzieci i młodzieży, seniorów (w obliczu postępującego
procesu starzenia się społeczeństwa, jest to bardzo ważna kategoria
społeczna), osób z ograniczeniem sprawności oraz osób z kręgu wysokiego
ryzyka socjalnego.
Wśród założonych celów strategii polityki społecznej w Wielkopolsce
uwagę zwraca jeszcze jeden aspekt działalności, mieszczący się w priorytecie IV:
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Wielkopolska Obywatelska. W jego ramach zaplanowano włączanie grup
zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w działania podmiotów
społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności podnosząc kwestie
konieczności włączenia dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz
seniorów w budowanie społeczeństwa obywatelskiego czy zwiększania udziału
w życiu publicznym.
Poniższa tabela prezentuje wybrane obszary zaplanowanych
w wojewódzkich strategiach polityki społecznej działań na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:
Tabela 22. Porównanie celów i działań podejmowanych na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w wojewódzkich strategiach
polityki społecznej
Wojewódzka Strategia Polityki
Społecznej na lata 2010-2018
dla województwa podlaskiego
(aktualizacja Wojewódzkiej Strategii Polityki
Społecznej na lata 2006-2013)

Strategia Polityki Społecznej dla
Województwa Wielkopolskiego do 2020
roku

Zidentyfikowane obszary problemowe/priorytety
Obszar I - zaspokajanie potrzeb rodzin
podlaskich
Obszar II - wypełnianie funkcji rodzin (rodziny
z osobami zależnymi, bezpieczeństwo)
Obszar III - profilaktyka oraz oferty leczenia
w systemie ochrony zdrowia
Obszar IV - wzrostu zatrudniania i mobilności
zawodowej
Obszar V - efektywna pomoc społeczna
Obszar VI - kapitał społeczny

Priorytet I: Wielkopolska równych szans
i możliwości
Priorytet II: : Zdrowi Wielkopolanie
Priorytet III: Bezpieczna Wielkopolska
Priorytet IV: Wielkopolska Obywatelska
Priorytet V: Samorząd województwa
wielkopolskiego partnerem, doradcą
i konsultantem lokalnych podmiotów polityki
społecznej

Cele strategiczne i operacyjne
Cel strategiczny 1. Wsparcie rodzin podlaskich
w zaspokojeniu potrzeb życiowych w zakresie
mieszkalnictwa, kultury i edukacji
Cele operacyjne:
1. Wsparcie lokalnych i regionalnych rozwiązań
w zakresie mieszkalnictwa.
2. Wdrażanie efektywnych programów
budownictwa socjalnego oraz
przeciwdziałających
wykluczeniu społecznemu.
3. Zwiększenie dostępności mieszkańców

Priorytet I: Wielkopolska równych szans
i możliwości
1.Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz
podnoszenie jakości kształcenia dla
wszystkich kategorii wieku
2.Wyrównywanie różnic w rozwoju
społecznym województwa.
3.Poszerzenie bazy informacyjno-analitycznej
potrzeb i problemów społecznych
w województwie.
4.Sport, rekreacja i wypoczynek czynnikami
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województwa do oferty kulturalnej.
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych
mieszkańców wsi.
Cel strategiczny 2. Wzmacnianie rozwiązań
służących harmonijnemu funkcjonowaniu
rodzin
Cele operacyjne:
1. Profilaktyka rodzinna.
2. Wzmocnienie aktywności i integracji osób
niepełnosprawnych.
3. Rozwój usług na rzecz rodzin.
4. Rozwój usług socjalnych i edukacyjnych dla
osób starszych.
5. Wzmocnienie konstruktywnych postaw dzieci
i młodzieży.
6. Podnoszenie poziomu świadomości
i wrażliwości społecznej oraz rozwój współpracy
międzyinstytucjonalnej w zakresie
bezpieczeństwa.
Cel strategiczny 3. Wzmocnienie profilaktyki
i oferty leczenia mieszkańców
Cele operacyjne:
1. Wspieranie działań służących promocji
zdrowia i kształtujących zdrowy styl życia.
2. Optymalizacja usług medycznych.
3. Zwiększenie dostępności świadczeń w
zakresie leczenia i rehabilitacji osób
uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.
4. Usprawnienie systemu wykrywania,
diagnozowania i redukowania uzależnień wśród
dzieci i młodzieży.
Cel strategiczny 4. Zwiększenie aktywności
zawodowej i społecznej mieszkańców Podlasia
Cele operacyjne:
1. Promocja i aktywizacja regionalnego rynku
pracy – rozwój inicjatyw służących tworzeniu
miejsc pracy.
2. Dostosowanie kształcenia i edukacji do
potrzeb rynku pracy.
3. Ograniczenie skali zjawiska wykluczenia
społecznego i ubóstwa.
Cel strategiczny 5. Rozwój wsparcia,
aktywności pomocowych i integracji
Cele operacyjne:
1. Zapewnienie możliwości kompetentnej
pomocy i wzrost rodzin usamodzielnianych.
2. Rozwój aktywnych form pomocy społecznej,
integracji i ekonomii społecznej.
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rozwoju osobniczego i bazą regeneracji
zasobów ludzkich.
5.Zwiększanie wrażliwości społecznej na
problemy społeczne i pobudzanie aktywności
sprzyjającej ich rozwiązywaniu.
6.Promowanie i poszerzanie udziału
mieszkańców w kulturze.
7.Ochrona zasobów, standardu i jakości życia
rodziny umożliwiających realizowanie funkcji
i zadań służących jej rozwojowi.
8.Budowa infrastruktury informatycznej dla
potrzeb polityki społecznej w ramach
wojewódzkiego programu budowy
społeczeństwa Informacyjnego.
9.Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży bez względu na ich status
społeczny.
10.Tworzenie warunków aktywności
sportowej i rekreacyjnej młodego pokolenia.
11.Rozwój infrastruktury instytucjonalnej,
organizacyjnej i finansowej dla ochrony
warunków życia i rozwoju młodego
pokolenia.
12.Rozwój infrastruktury służącej edukacji
kulturalnej i uczestnictwu młodego pokolenia
w kulturze.
13.Stwarzanie ludziom starszym możliwości
prowadzenia niezależnego życia w ich
dotychczasowym środowisku społecznym.
14.Rozwój infrastruktury i warunków dla
przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych
służących przygotowaniu do życia na
emeryturze.
15.Rozwój infrastruktury instytucjonalnej
wspomagającej programy gerontologiczne.
16.Opracowanie programów umożliwiających
obudowanie pozycji osób starszych
nowymi/odtworzonymi z przeszłości rolami
społecznymi.
17.Usuwanie i/lub ograniczanie barier
społecznych i architektonicznych
utrudniających funkcjonowanie osób
z ograniczeniem sprawności.
18.Aktywizacja zawodowa
niepełnosprawnych.
19.Rozwój infrastruktury i zasobów
społecznych sprzyjających zaradności
i samodzielności osób niepełnosprawnych
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3. Wyrównywanie szans w dostępie do usług
społecznych i integracji mieszkańców (wsi).
4. Wspieranie rozwoju infrastruktury pomocy
społecznej.
Cel strategiczny 6. Niedostateczny rozwój
kapitału społecznego i integracji społecznej
Cele operacyjne:
1. Zwiększenie skuteczności działań osób
i instytucji na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych.
2. Stymulowanie i wspomaganie lokalnych
inicjatyw.
3. Podnoszenie jakości działania organizacji
pozarządowych.

i ich opiekunów.
20.Tworzenie warunków i poszerzanie
możliwości edukacyjnych dla osób
z ograniczeniem sprawności.
21.Rozwijanie zintegrowanej infrastruktury
instytucjonalnej wspomagającej
przygotowywanie programów na rzecz osób
niepełnosprawnych.
22.Eliminowanie/redukowanie czynników
prowadzących do ubóstwa, izolacji,
marginalizacji i wykluczenia społecznego
jednostek i grup.
23.Odbudowa statusu materialnego
i społecznego jednostek/grup wysokiego
ryzyka socjalnego.
24.Rozwijanie infrastruktury instytucjonalnej
i organizacyjnej wspomagającej programy
rozwiązywania problemów społecznych
i umożliwiającej hierarchizację zadań
w programach adresowanych.
Priorytet II: : Zdrowi Wielkopolanie
13.Zapewnienie dostępu do opieki
zdrowotnej osobom z deficytami
zdrowotnymi, intelektualnymi
14.Rozbudowa interwencyjnego systemu
opieki medycznej dla osób bezdomnych,
uzależnionych i/lub nieobjętych
ubezpieczeniem zdrowotnym z kręgów
Ryzyka socjalnego (grupy wrażliwe).
Priorytet III: Bezpieczna Wielkopolska
01. Bezpieczeństwo socjalne grup wrażliwych
1.Przerywanie „pętli ubóstwa”
i przeciwdziałanie dziedziczeniu biedy.
2.Zwiększanie roli i poszerzanie udziału pracy
socjalnej w przygotowywaniu i realizacji
programów rozwiązywania problemów
społecznych.
3.Rozwijanie przedsięwzięć na rzecz poprawy
spójności obszaru i bezpieczeństwa
socjalnego jego mieszkańców.
4.Ochrona dzieci i młodzieży przed
nieprzystosowaniem społecznym,
marginalizacją i społecznym wykluczeniem.
5.Poszerzanie oferty usługowej dla dzieci
i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem.
6.Przeciwdziałanie marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu wśród seniorów.
7.Monitorowanie warunków życiowych
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seniorów zagrożonych ubóstwem
i bezradnością.
8.Pomiar i eliminowanie barier społecznych
generujących wykluczenie społeczne osób
niepełnosprawnych.
9.Budowa systemu efektywnego poradnictwa
i aktywizacji zawodowej dla osób
z ograniczeniem sprawności.
10.Rozwój infrastruktury instytucjonalnej
i programów dla przedsięwzięć w sferze
ekonomii społecznej umożliwiających
reintegrację społeczną grup wrażliwych .
11.Budowa systemu wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach utraty bezpieczeństwa
socjalnego i mechanizmów wczesnej
interwencji w obszarach wysokiego ryzyka
socjalnego.
02. Bezpieczeństwo osobiste i publiczne
12.Rozwój profilaktyki oraz programów
zwalczania patologii społecznej
i przestępczości.
13.Stabilizowanie/wzmacnianie poczucia
bezpieczeństwa obywateli.
14.Budowanie standardów postępowania
i pomocy w obliczu zdarzeń nadzwyczajnych.
15.Budowanie obywatelskiej sieci
bezpiecznych społeczności.
22.Profilaktyka dewiacji i patologii społecznej
grup wrażliwych.
23.Rozwijanie programów ochrony
bezpieczeństwa osób izolowanych społecznie.
Priorytet IV: Wielkopolska Obywatelska
1.Dzieci i młodzież szansą zdynamizowania
rozwoju sektora obywatelskiego.
2.Aktywizowanie zasobów ludzkich
i potencjału społecznego na rzecz rozwoju
jednostek, grup i społeczności.
3.Poszerzanie aktywności obywatelskiej
i udziału osób niepełnosprawnych w życiu
społeczności.
4.Poszerzanie udziału seniorów w
działaniach instytucji i organizacji
społeczeństwa obywatelskiego.
5.Włączanie osób zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem w działania
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.
Źródło: Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-2018 dla województwa
podlaskiego oraz Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
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W przypadku województwa wielkopolskiego wśród działań na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na szczególną uwagę zasługuje
projekt pn: Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania
w województwie wielkopolskim 50 . Celem projektu było zdiagnozowanie
głównych przyczyn wykluczenia społecznego w Wielkopolsce (na podstawie
teorii własności siły roboczej sformułowanej przez prof. J. Tittnbruna) oraz
wskazanie możliwych sposobów przeciwdziałania tym procesom. Metodologia
badania obejmowała wywiady z przedstawicielami grup wykluczonych:
bezdomnymi, skazanymi, niepełnosprawnymi, prostytutkami i uzależnionymi
(próba N=600 osób) oraz wielostronną diagnozę w badaniu spółdzielni
socjalnych (wywiady kwestionariuszowe na próbie N=80 spółdzielców oraz
obserwacja uczestnicząca). Jest to unikatowa charakterystyka problemu
wykluczenia ze względu na wybrane cechy siły roboczej (rozumianej jako
całokształt umiejętności, kwalifikacji, cech psychofizycznych niezbędnych do
wykonywania pracy), które pozwoliły stworzyć paletę własności siły roboczej
i wskazać, które cechy ułatwiają, a które utrudniają bądź uniemożliwiają
reintegrację społeczną i zawodową (rozumianą jako zaangażowanie siły
roboczej w oficjalny podział pracy). Bardzo ważnym efektem pracy zespołu
projektowego było także dokonanie diagnozy działania spółdzielczości socjalnej
na terenie województwa wielkopolskiego (w badaniu założono realizację
badania we wszystkich 21 działających wówczas na terenie Wielkopolski
spółdzielniach socjalnych). W efekcie przeprowadzono 21 analiz
socjologicznych dokumentów zastanych, 21 analiz prawnych dokumentów
zastanych, 21 obserwacji oraz zrealizowano 81 kwestionariuszy – wszystkie te
działania miały na celu weryfikację postawionych 17 hipotez badawczych.
Wyniki badań dostarczyły informacji na temat przekroju społecznodemograficznego spółdzielców (płeć, wiek, wykształcenie, poprzednia
aktywność zawodowa), a także dziedzin działalności spółdzielni (głównie są to
usługi), doświadczanych problemów i trudności czy gotowości spółdzielców do

50

Projekt pn. Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie
wielkopolskim realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Międzyuczelniany
Zespół Badawczy pod kierownictwem prof. Jacka Tittenbruna, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2010);
Wszystkie informacje na podstawie: www.wykluczenie.spoldzielnie.org (dostęp 15.05.2013)
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podjęcia nowych wyzwań zawodowych (70% spółdzielców nie jest
zainteresowanych pracą w innym podmiocie, 90% nie planuje założenia własnej
działalności gospodarczej – te wyniki skłoniły autorów badania do
zastanowienia się nad spełnianiem przez spółdzielnie ustawowych zadań jako
miejsc reintegracji zawodowej, zasygnalizowano także problem gettyzacji
spółdzielni socjalnych). Projekt zakończył się sformułowaniem wniosków
w zakresie zmian prawnych, a także wniosków w zakresie interpretacji
i stosowania obowiązujących przepisów prawnych 51 . Przytoczone powyżej
unikatowe badanie realizowane w województwie wielkopolskim może być
doskonałym przyczynkiem do podobnego spojrzenia na problem zagrożenia
wykluczeniem społecznym na terenie Podlasia. Analiza działalności spółdzielni
socjalnych w kontekście celów i możliwości stworzonych przez obowiązujące
przepisy prawne, jak również realnego wpływu na reintegrację zawodową
i społeczną spółdzielców (z uwzględnieniem cech siły roboczej) mogłaby
z powodzeniem zostać zastosowana w województwie podlaskim jako miara
efektywności tych podmiotów w poprawie integracji i zatrudnialności.
Zrealizowane w Wielkopolsce badanie może swoistym wzorem: służyć
pewnymi wypracowanymi rozwiązaniami metodologicznymi, a także być
punktem odniesienia dla sytuacji w województwie podlaskim.
Powyższe informacje wskazują na działania podejmowane
w wybranych województwach w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu. Obszernych danych w tym obszarze określenia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym dostarcza Diagnoza Społeczna, pozwalając
jednocześnie na obserwowanie tendencji na przestrzeni lat, w zależności od
typu wykluczenia.

51

Dokładny opis badania, przedstawienie wyników oraz wniosków i rekomendacji dostępny jest na stronie
projektu: www.wykluczenie.spoldzielnie.org (dostęp 15.05.2013)
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Tabela 23. Odsetek wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
wg typu oraz wybranych województw (2005-2011)
Odsetek wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
fizyczne

ogółem

wykluczeni

zagrożeni

wykluczeni

11,3

0,9

2,6

5,6

bd

bd

26,8

7,0

WIELKOPOLSKIE

11,0

1,7

12,3

0,8

1,4

3,0

bd

bd

22,8

4,3

wykluczeni

2,2

zagrożeni

12,6

wykluczeni

PODLASKIE

zagrożeni

zagrożeni

materialne

Wykluczeni

normatywne
zagrożeni

Region

strukturalne

2005

2007
PODLASKIE

21,0

7,1

14,7

1,7

12,5

5,7

bd

bd

38,0

12,4

WIELKOPOLSKIE

15,9

3,1

9,7

0,9

9,3

3,2

bd

bd

28,4

6,3

2009
PODLASKIE

17,4

4,2

25,3

1,8

15,3

5,6

11,0

8,9

27,2

18,3

WIELKOPOLSKIE

15,1

4,5

17,1

1,1

12,6

3,7

7,1

6,3

20,5

12,7

2011
PODLASKIE

15,9

4,1

18,9

0,9

13,7

4,9

13,7

5,4

43,8

14,1

WIELKOPOLSKIE

16,9

5,9

17,6

1,0

13,6

5,3

13,6

7,2

43,7

17,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Diagnozy Społecznej 2005, 2007, 2009,
2011.

Na Podlasiu oraz w Wielkopolsce zagrożonych wykluczeniem społecznym
jest ok. 44% ludności, zaś odsetek już wykluczonych w roku 2011 wyniósł
w województwie podlaskim 14,1%, a w województwie wielkopolskim – 17,8%.
Warto odnotować, iż rok 2011 był pierwszym w historii Diagnozy Społecznej,
gdy odsetek wykluczonych w Wielkopolsce był wyższy niż na Podlasiu.
W stosunku do roku 2005, w roku 2011 w podlaskim odsetek wykluczonych
wzrósł o 7,1% (zagrożonych wykluczeniem o 17%), zaś w wielkopolskim nastąpił
wzrost o 13,5% (zagrożonych o 20,9%). Odsetek osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym różnego typu jest podobny w obu województwach:
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15,9% mieszkańców Podlasia i 16,9% mieszkańców Wielkopolski zagrożonych
jest wykluczeniem fizycznym, odpowiednio 18,9% i 17,6% wykluczeniem
strukturalnym, 13,7% i 13,6% wykluczeniem normatywnym, a 13,7% i 13,6% wykluczeniem materialnym (dane dotyczą roku 2011).
3.4.4 Ekonomia społeczna
Ekonomia społeczna to sposób na połączenia celów społecznych
i ekonomicznych w jednym podmiocie, pojęcie nieodłącznie wiążące się
z powyżej analizowanymi problemem wykluczenia społecznego (jako narzędzie
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu). Taka forma działalności
gospodarczej
nazywana
jest
także
gospodarką
społeczną
czy
przedsiębiorczością społeczną. Jest jednym z systemowych instrumentów
integracji społecznej i zawodowej środowisk wykluczonych społecznie.
Ekonomia społeczna jako segment działalności gospodarczej ulokowana jest
pomiędzy gospodarką rynkową, społeczeństwem obywatelskim a państwem
demokratycznym52.
Podmioty ekonomii społecznej realizują wiele funkcji w społeczeństwie:
v Prowadzą działania w zakresie integracji społeczno-zawodowej
v Dostarczają usług użyteczności publicznej
v Dostarczają usług o charakterze wzajemnym
v Prowadzą usługi na otwartym rynku
v Wspierają rozwój wspólnot lokalnych
v Prowadzą działalność handlową i produkcyjną53.
Realizując te funkcje, podmioty ekonomii społecznej (PES) działają
w różnych układach w społecznościach lokalnych. Do najważniejszych
partnerów PES można zaliczyć: instytucje publiczne (samorząd terytorialny,
administrację rządową, instytucje ochrony zdrowia, oświaty i edukacji oraz
instytucje naukowo-badawcze), instytucje prywatne (sektor przedsiębiorstw,
lokalny biznes, organizacje przedsiębiorców, przedsiębiorstwa ponadlokalne),
organizacje pozarządowe i inne PES (organizacje branżowe, organizacje
pozarządowe, organizacje ekonomii społecznej, spółdzielnie i wspólnoty

52

Informacje na podstawie: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, www.ks.mkidn.gov.pl (dostęp
15.04.2013)
53
Informacje na podstawie: www.ekonomia.spoleczna.pl (dostęp 13.04.2013)
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mieszkańców, związki organizacji, organizacje zagraniczne), struktury wsparcia
(infrastrukturalne organizacje pozarządowe, programy rządowe), media
(lokalne, branżowe), organizacje kościelne i religijne (parafie), społeczność
lokalną oraz osoby indywidualne. Współpraca PES z partnerami może
przyjmować postać ról: kontrahenta (wymiana handlowa, świadczenie usług),
partnera (współpraca przy realizacji projektów), doradcy (pomoc i wsparcie
merytoryczne, np. księgowe, prawne) czy instytucji wspierającej54.
Na podstawie zrealizowanych badań za P. Frączakiem można przyjąć trzy
główne perspektywy rozwoju ekonomii społecznej55: pierwsza to nastawienie
na integrację społeczną, tj. działalność na rzecz włączania osób już
wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym do życia
społeczności przez umożliwienie im podjęcia pracy (ujęcie dość
rozpowszechnione w Polsce)56. Druga perspektywa odnosi się do ekonomizacji
trzeciego sektora: organizacje pozarządowe są silnie zależne od dotacji:
publicznych i prywatnych, a sektor PES pozwoliłby uniezależnić się od wsparcia
finansowego ww. podmiotów, dając różnorodne możliwości zdobywania
funduszy (w praktyce często to właśnie organizacje pozarządowe są
założycielami podmiotów ekonomii społecznej, tym samym nadzorują ich
funkcjonowanie i rozwój). Ostatnia z wyróżnionych perspektyw rozwoju zwraca
uwagę na rolę ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym: w obliczu trudności
strukturalnych i na poziomie krajowym, w społecznościach lokalnych należy
odkrywać potencjał rozwojowy i tworzyć przedsiębiorstwa mogące być kołem
zamachowym rozwoju lokalnego. Ten sam autor wskazuje na konieczne
zmiany, mogące wpłynąć na zwiększenie realnego znaczenia ekonomii
społecznej: zwiększenie liczby przedsiębiorstw nowego typu (liczniejsza grupa
takich podmiotów pozwoliłaby na rzeczywiste zmiany), zwiększenie
świadomości w podsektorze starej ekonomii społecznej i sektora non-profit

54

Informacje za: Skrzypiec R., Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku instytucjonalnym,
w: Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, Stowarzyszenie KLON/JAWOR 2008, s. 1548.
55
Frączak P. Ekonomia społeczna w Polsce AD 2010, w: Ochinowski T. (red.) Przedsiębiorstwa ekonomii
społecznej – czynniki sukcesu, Wyd. Fundacja Nadzieja, Warszawa 2010, s. 7-22.
56
O przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu za pośrednictwem ekonomii społecznej szerzej traktuje m.in.
Frączak P., Możliwe obszary ekspansji podmiotów ekonomii społecznej – propozycje rekomendacji,
w: Ochinowski T. (red.) Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – czynniki sukcesu, Wyd. Fundacja Nadzieja,
Warszawa 2010, s. 51-67. Autor wskazuje na integrację społeczną jako jeden z dogodnych obszarów rozwoju
ekonomii społecznej (wymienia także ekologię, pomoc rozwojową i sprawiedliwy handel, innowacje społeczne
czy maksymalizację zysku społecznego)
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(wypracowanie nowych mechanizmów gospodarczych, wspólnych działań) oraz
zwiększenie
rzeczywistej
kooperacji
pomiędzy
poszczególnymi
przedsiębiorstwami (szczególnie w zakresie samopomocy, nie tylko wsparcia
zewnętrznego). Te działania mogłyby spowodować zwiększenie znaczenia
ekonomii społecznej w całej gospodarce, ale także poprawiłyby efektywność
stosowanych narzędzi.
Podejmując działania na rzecz ekonomii społecznej warto mieć na
uwadze czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych sformułowane przez
T. Ochinowskiego 57 . Zwrócił on uwagę na następujące elementy, które
warunkują powodzenie funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych: dobre
relacje ze środowiskiem społecznym, otoczeniem lokalnym (jako główny
czynnik sukcesu), dobry, innowacyjny pomysł, „wpasowany” w środowisko
lokalne (z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku, nastrojów społecznych,
przyzwyczajeń tradycji, itp., pozwalający na wypracowanie sztandarowego
produktu czy usługi napędzających popyt i wypracowujących markę
przedsiębiorstwa), nawiązanie partnerskich relacji z samorządem terytorialnym
i władzami lokalnymi (np. w formie kreowania przez jednostki samorządu
terytorialnego rynku na produkty i usługi oferowane przez PES, współpraca
w trybie tzw. małych zleceń58, czy tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości
społecznej), współpraca z organizacjami pozarządowymi (wzajemne wsparcie,
wymiana doświadczeń czy dobrych praktyk), zwiększenie zainteresowania
problematyką ekonomii społecznej wśród przedstawicieli edukacji, biznesu
i mediów, ale także potencjalnych osób mogących korzystać ze spółdzielczości
(współcześnie obserwowane jest niewielkie zainteresowanie problematyką PES
w różnych obszarach życia społecznego, również sami mieszkańcy nie znają
możliwości, jakie daje ekonomia społeczna; jest to pojęcie nieobecne i tym
samym nieznane w życiu społeczności lokalnych), stworzenie centralnego
systemu wspierania przedsiębiorczości społecznej (rola administracji
państwowej), budowanie kapitału społecznego przedsiębiorstw społecznych
(w rozumieniu tworzenia sieci więzi społecznych, przekształcających się

57

Ochinowski T., Być dla ludzi i przetrwać na rynku. Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych w Polsce,
w: Ochinowski T. (red.) Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – czynniki sukcesu, Wyd. Fundacja Nadzieja,
Warszawa 2010, s. 23-50.
58
Spółdzielnia socjalna posiadająca statut organizacji pożytku publicznego, może uzyskiwać zlecenia realizacji
zadań publicznych z pominięciem trybu konkursowego.
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w struktury wzajemnej pomocy, tworzenia partnerstw obejmujących władze
państwowe, władze lokalne, biznes, media oraz aktywistów przedsiębiorczości
społecznej – konieczne jest wykorzystywanie i budowanie tzw. networkingu),
rozpoznanie środowiska społecznego (idealne środowisko dla powstania
przedsiębiorstwa społecznego to społeczność defaworyzowana z siecią
powiązań społecznych; jednak w każdym środowisku społecznym można
podejmować działania w zakresie przedsiębiorczości społecznej) oraz umiejętne
korzystanie z dostępnych form pomocy i wsparcia przedsiębiorstw społecznych.
Są to elementy, które zdecydowanie warto wziąć pod uwagę przy
podejmowaniu działań na rzecz ekonomii społecznej w województwie
podlaskim.
Przechodząc do porównania planów rozwoju ekonomii społecznej
w województwach podlaskim i wielkopolskim, warto podkreślić, że plan
wielkopolski został oparty częściowo na wynikach raportu z pilotażowego
wdrożenia systemu monitoringu sektora ES w Wielkopolsce: projekt
„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz
zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”
(WCES)59. W ramach tego projektu opracowywany jest system monitoringu
oraz system informatyczny, które mają służyć koordynacji działań na styku
poszczególnych polityk publicznych, koordynacji oraz ocenie realizowanych
przedsięwzięć, a także planowaniu strategicznemu. Stworzony system
monitoringu jest zbiorem miar i wskaźników monitorujących kluczowe wymiary
funkcjonowania ES w różnych obszarach, np.: funkcjonowanie przedsiębiorstw
społecznych i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, działania realizowane
przez administrację czy inicjatywy realizowane z udziałem osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Wskaźniki i zasady funkcjonowania monitoringu są
bezpośrednio powiązane z wytycznymi Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii
Społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2013-2020, który także
odwołuje się do ww. projektu. System informatyczny z kolei umożliwia sprawne
zbieranie informacji o ES i usprawnia komunikację między podmiotami.
W ramach projektu WCES na poziomie lokalnym realizowany jest model szkoleń
dla animatorów/tutorów ekonomii społecznej – jest to program edukacyjny dla
decydentów na poziomie powiatów i gmin oraz przedstawicieli środowisk

59

Informacje o projekcie WCES na podstawie: www.wces.pl/projekt.html (dostęp: 17.05.2013)
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lokalnych. Jego celem jest dostarczenie tym kategoriom społecznym wiedzy na
temat możliwości, jakie stwarza ekonomia społeczna, aby mogli aktywnie
wspierać lokalny rozwój PES.
Na poziomie przedsiębiorstw społecznych realizowany jest z kolei model
partnerstw prywatno-społecznych, który umożliwia aktywizację środowisk
lokalnych
dzięki
opracowaniu
ścieżki
nawiązywania
współpracy
międzysektorowej: PES-jednostki samorządu terytorialnego – biznes. Dzięki
takim działaniom zwiększają się także kompetencje biznesowe członków
przedsiębiorstw społecznych.
Na poziomie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz instytucji
pomocy społecznej prowadzony jest model preinkubacji/inkubacji, który
pozwala na trwałą i efektywną aktywizację zawodową grup zaniedbanych.
W tym modelu zaplanowano dwie ścieżki: dla osób zainteresowanych
stworzeniem miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym (np. bezrobotnych,
absolwentów) oraz dla samorządów lokalnych. Osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym są najpierw teoretycznie przygotowywane do rozpoczęcia
działalności w formie spółdzielni socjalnej czy organizacji pozarządowej (faza
preinkubacji), a następnie mogą wypróbowywać swoje pomysły przy wsparciu
i wykorzystaniu infrastruktury inkubatora (faza inkubacji). W przypadku
samorządów działania skierowane są do podmiotów chcących utworzyć
spółdzielnię socjalną osób prawnych w celu reintegracji zawodowej
(np. bezrobotnych).
Samorządy
otrzymują
wsparcie
informacyjne
i merytoryczne, także w zakresie obowiązujących procedur, jak również
szkolenia. Jednocześnie następuje przygotowanie zawodowe i społeczne osób,
które znajdą zatrudnienie w mającej powstać spółdzielni.
Porównując plany rozwoju ekonomii społecznej na Podlasiu
i w województwie wielkopolskim, wyraźnie widoczne są pewne wspólne dla
obu województw działania, odwołujące się do dokumentów krajowych, takie
jak: zwiększanie udziału sektora ES w rozwoju społeczno-gospodarczym
regionu, budowanie i wzmacnianie współpracy na linii PES-JST oraz PES-biznes,
upowszechnianie wiedzy i promocja ES, poprawa dostępu do różnych źródeł
finansowania czy budowanie systemu wsparcia PES. Jednak obserwowane są
także różnice, w zdecydowanej większości na korzyść Wielkopolski.
Oprócz opisanych powyżej działań w ramach projektu Wielkopolskie
Centrum Ekonomii Solidarności, wykorzystywanych częściowo w planie rozwoju
ES w Wielkopolsce, istotne są zaplanowane działania na rzecz wzrostu udziału
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w rynku towarów i usług sprzedawanych przez PES (w przypadku województwa
podlaskiego wskazuje się jedynie na wzmacnianie więzi PES z biznesem) oraz
wyraźne akcentowanie konieczności zwiększania zaangażowania wspólnot
lokalnych na rzecz PES (działania te mają wzmacniać kapitał społeczny PES oraz
wspólnoty lokalnej). Ważnym aspektem działalności PES, do którego odwołują
się władze Wielkopolski, jest także poprawa skuteczności i efektywności działań
integracyjnych i zatrudnieniowych PES, dotychczas nie stanowią one bowiem
ważnego elementu systemu integracji społecznej. Jako cele do realizacji
pojawią się tu działania nakierowane na wzrost dostępności i jakości usług PES,
ale także, co szczególnie istotne i nowatorskie, wprowadzenia systemu
rozliczania tych podmiotów za efekty (w zakresie integracji społecznej
i zatrudnieniowej). Ponadto, bardzo często w wielkopolskim planie rozwoju ES
podkreślana jest konieczność zwiększania wsparcia dla wszystkich podmiotów
ekonomii społecznej, a także poprawa jakości zarządzania wsparciem
systemowym, głównie na poziomie regionalnym. W ramach planu rozwoju
ekonomii społecznej w Wielkopolsce opracowano również karty przedsięwzięć
strategicznych, zawierające opis przedsięwzięcia strategicznego, zaplanowane
rezultaty osiągnięcia celu, opis głównych działań i ich składowych, podmioty
zaangażowane, powiązania z innymi obszarami, % przewidywanej alokacji
środków oraz termin realizacji. Sformułowano 3 przedsięwzięcia strategiczne:
działania o charakterze systemowym (20% alokacji); działania kierowane do
powstających i funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej (65% alokacji)
oraz działania kierowane do społeczności lokalnych (15% alokacji).
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Tabela 24. Porównanie działań na rzecz ekonomii społecznej w województwie
podlaskim i wielkopolskim
Wieloletni

Program

Rozwoju

Ekonomii Regionalny

Plan

Rozwoju

Ekonomii

Społecznej w Województwie Podlaskim na lata Społecznej w Województwie Wielkopolskim
2013-2020

na lata 2013-2020
Opracowanie

Utworzony został w ramach projektu
systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku „Bądź Aktywny, Bądź
Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji pomocy
społecznej”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr
pomocy i integracji społecznej.

Powstał w ramach Projektu systemowego
„Koordynacja i współpraca na rzecz integracji
społecznej Wielkopolski” realizowanego przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu (Priorytet VII, Działanie 7.1.,
Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013)

Cel główny
Zwiększenie udziału ekonomii społecznej Wzrost znaczenia ekonomii społecznej
w
rozwoju
społeczno-gospodarczym w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
województwa podlaskiego
Priorytety/rezultaty
PRIORYTET I: Promocja i edukacja ekonomii
społecznej
W tym obszarze określono następujące cele
szczegółowe:
1. Upowszechnienie wiedzy i informacji
o ekonomii społecznej oraz dobrych praktyk.
2. Budowanie więzi podmiotów ekonomii
społecznej z samorządami terytorialnymi.
3.
Zwiększenie
świadomości
organizacji
pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej.
4. Budowanie więzi pomiędzy ekonomią
społeczną a biznesem.
PRIORYTET
II:
Rozwój
działających
przedsiębiorstw społecznych i podmiotów
ekonomii społecznej oraz tworzenie nowych
1.
Zwiększenie
liczby
przedsiębiorstw
społecznych.
2. Usamodzielnienie się przedsiębiorstw
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R1. Wzrost udziału PES w rynku dóbr i usług
1. Wzrost
kompetencji
zarządczych,
zawodowych
i
branżowych
kadry
i pracowników PES
2. Wzmocnienie sieci współpracy PES - PES
i PES-biznes
R2. Wzrost zaangażowania wspólnot lokalnych
na rzecz PES
1. Wzrost skali wsparcia PES udzielanego
przez JST
2. Wzrost skali współpracy między JST
i biznesem a PES
3. Wzrost znaczenia ES w politykach
regionalnych i lokalnych
4. Wzrost rozpoznawalności i wiedzy
o korzyściach wynikających z ES
5. Wzmocnienie
samostanowienia
społeczności lokalnych
R3. Wzrost skuteczności i efektywności działań
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społecznych i podniesienie jakości działań.
integracyjnych i zatrudnieniowych PES
3. Wzmocnienie istniejących i tworzenie nowych 1. Wzrost dostępności i jakości usług
o charakterze integracyjnym
podmiotów ekonomii społecznej.
2. Poprawa
koordynacji
działań
PRIORYTET III: Wzmocnienie i rozwój koordynacji
integracyjnych i zatrudnieniowych na
i współpracy instytucjonalnej w obszarze
poziomie lokalnym
ekonomii społecznej
3. Przygotowanie
do
wprowadzania
1. Wykorzystanie istniejących i pozyskanie
mechanizmu
rozliczania
za
efekty
nowych źródeł finansowania rozwoju ekonomii integracyjne i zatrudnieniowe
społecznej.
R4. Wzrost efektywności funkcjonowania
2. Rozwój stabilnych Ośrodków Wsparcia systemu wsparcia ES
1. Poprawa dostępu do zewnętrznych
Ekonomii Społecznej.
i wewnętrznych
źródeł
finansowania
3. Przystępne i przejrzyste akty prawne.
zwrotnego i bezzwrotnego
2. Poprawa jakości zarządzania wsparciem
systemowym dla ES
3. Poprawa dostępu do wysokiej jakości
usług wsparcia PES
Źródło: Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata
2013-2020 oraz Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie
Wielkopolskim na lata 2013-2020

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej odbywa się między innymi
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Z jego środków
finansowany jest ogólnopolski, systemowy projekt „Zintegrowany system
wsparcia ekonomii społecznej” (PO KL, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja
społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji promocji i integracji
społecznej). W ramach programu realizowane są kluczowe zadania:
1. Diagnoza. Analiza sytuacji ekonomii społecznej w Polsce
2. Wsparcie. Stworzenie sprawnie działającej infrastruktury wsparcia dla
podmiotów ekonomii społecznej
3. Edukacja. Opracowanie i wdrożenie programów edukacji i kształcenia
w zakresie ekonomii społecznej
4. Marka ES. Wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii
społecznej
5. Promocja. Rozpowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej
6. Standardy. Standaryzacja tworzenia i funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej
7. Audyt i ewaluacja. Przegląd działań projektowych i realizacja polityk
wspólnotowych w Projekcie (CRZL i UNDP)
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8. Kompleksowy system przygotowania kadr OWES do obsługi doradczej
PES w perspektywie pilotażowego programu finansowania
przedsiębiorstw społecznych (FFW)
W ramach ww. programu powstało w Polsce 5 ośrodków, których celem
jest budowa instytucji oferujących kompleksowe i wystandaryzowane wsparcie
dla podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza na rzecz infrastruktury wsparcia
ekonomii społecznej. Województwo podlaskie siedzibę CES ma w Lublinie
(ośrodek zasięgiem obejmuje także województwo lubelskie i podkarpackie),
a województwo wielkopolskie – w Poznaniu (z lubuskim, dolnośląskim
i opolskim). Zorganizowane Centra Ekonomii Społecznej mają na celu m.in.
wspieranie i integrację Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) oraz
Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (OWSS).
Odnosząc się do działań finansowanych z programów unijnych można
zauważyć, iż liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych
w ramach PO KL w województwie podlaskim wyniosła 14 (4% wszystkich tego
typu inicjatyw w kraju, tj. 350). W przypadku Wielkopolski było to 37 inicjatyw
(10,6% ogólnej liczby wpartych inicjatyw z zakresu ES). Tym samym
województwo wielkopolskie niemal 3-krotnie przewyższa Podlasie w zakresie
liczby osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej
(finansowanego z UE): w Wielkopolsce były to 3 084 osoby (10,6% ogółu osób,
które otrzymały wsparcie), w województwie podlaskim – 1 078 osób (3,7%
ogółu)60.
Baza ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w Polsce prowadzona na
stronie www.ekonomia.spoleczna.pl gromadzi informacje o tego typu
działaniach w układzie wojewódzkim. Zgodnie z prezentowanymi danymi, na
terenie województwa podlaskiego aktywnych jest obecnie 7 ośrodków
wsparcia ekonomii społecznej, realizujących 7 różnych projektów: Centrum
Wspierania Ekonomii Społecznej (Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT,
Suwałki), Ekonomia Społecznego sukcesu „2” (Fundacja Forum Inicjatyw
Rozwojowych, Białystok), Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion
Łomżyński (Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Łomża), Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Augustowie (Stowarzyszenie Inicjatyw SpołecznoGospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta, Augustów), Podlaska Akademia

60

Informacje na podstawie: I. Herbst, Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, Ekonomia
społeczna, nr 1/2012 (4), s. 9-18.
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Rozwoju Ekonomii Społecznej (Stowarzyszenie Europartner AKIE, Białystok),
Spółdzielnia jest kobietą (Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok)
oraz Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro (Starostwo Powiatowe
w Łomży, Łomża).
Z kolei na terenie województwa wielkopolskiego aktywne są 4 ośrodki
wspierania ekonomii społecznej realizujące projekty: Działamy razem
3 (Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Poznań), Regionalne Centrum Doradztwa
Ekonomii Społecznej (Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”, Poznań),
Samodzielni w Ekonomii Społecznej (Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi,
Puszczykowo) oraz Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II
(Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań). Ogólnie na terenie
województwa wielkopolskiego funkcjonowało kiedykolwiek 36 ośrodków
wspierania ekonomii społecznej, zaś na terenie województwa podlaskiego – 22
ośrodki tego typu61.
Ten sam portal internetowy dostarcza informacji dotyczących liczby
podmiotów ekonomii społecznej na terenie wybranych województw.
Na podstawie danych zebranych przez Fundację Fundusz Współpracy liczbę
podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim określono na
poziomie 19 podmiotów, z czego 8 działa w Białymstoku, 3 w Łomży, po
2 w Bielsku Podlaskim oraz Suwałkach, a także po 1 w Augustowie, Choroszczy,
Czarnej Białostockiej i Wiżajnach.
Sieć podmiotów społecznych w województwie wielkopolskim jest
zdecydowanie bardziej rozwinięta – zarówno jeśli chodzi o liczbę podmiotów
(52), jak i rozproszenie terytorialne. W Poznaniu funkcjonuje 20 podmiotów
ekonomii społecznej, po 3 podmioty działają w Koninie oraz Pile, po
2 w miejscowościach Chudobczyce i Kwilcz, a także po jednym podmiocie
w: Czarnkowie, Dopiewie, Godzieszach Małych, Gołaszewie, Gołuchowie,
Grabowie, Gnieźnie, Kościanie, Koźminku, Leonowie, Lesznie, Odolanowie,
Ostrowie Wielkopolskim, Owińskach, Podstolicach, Posadzie, Słupcy,
Swobodzie, Witkowicach, Władysławowie, Wrześni oraz Żerkowie.
Interesującym działaniem ze strony województwa wielkopolskiego
w zakresie wspierania ekonomii społecznej jest znak Zakup prospołeczny.
Funkcjonuje on w Wielkopolsce od roku 2010, wyróżniono nim dotychczas
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Informacje na podstawie: www.mapyowes.ekonomiaspoleczna.pl (dostęp 13.04.2013)
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kilkanaście pomiotów ekonomii społecznej. Został stworzony na wzór
europejskich znaków jakości, z założenia informuje klientów o swoim
przesłaniu. Jest symbolem wysokiej jakości produktów i usług oferowanych
przez podmioty ekonomii społecznej. Znak Zakup prospołeczny został
przeniesiony także do innych regionów Polski: Małopolski oraz do
województwa łódzkiego 62 . Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, którą
z powodzeniem można zaimplementować do województwa podlaskiego.
Działanie takie przyczyniło by się do poprawy wizerunku ekonomii społecznej
w województwie, zwiększenia jego rozpoznawalności oraz budowania
pozytywnych konotacji związanych z podmiotami i efektami działalności
podlaskich podmiotów ekonomii społecznej, co w sposób bezpośredni wiąże się
z realizacją celów określonych w Wieloletnim Programie Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-202063.
3.4.5 Spółdzielnie socjalne
Działalność spółdzielni socjalnych, jako przedsiębiorstw społecznych
(czyli łączących w sobie elementy społeczne i ekonomiczne), regulowana jest
przez Ustawę o spółdzielniach socjalnych z dn. 27 kwietnia 2006 roku,
znowelizowaną dn. 07 maja 2009 roku. Budżet państwa lub samorządu
terytorialnego może wspierać działalność spółdzielni socjalnych poprzez m.in.:
dotacje, pożyczki, poręczenia, usługi lub doradztwo w zakresie finansowym,
księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym oraz zrefundowanie
kosztów lustracji. Spółdzielnie socjalne propagowane są jako narzędzia pomocy
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, działają na rzecz społecznej
i zawodowej reintegracji jej członków. Założyć może ją min. 5 członków, max.
50 osób, spełniających warunki określonej sytuacji społeczno-zawodowej64.
Spółdzielnię socjalną mogą założyć w związku z tym: osoby bezrobotne,
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Informacje na podstawie: www.zakupprospoleczny.pl (dostęp 13.04.2013)
Działania w zakresie promowania usług PES jako prospołecznych mogłyby być wykorzystane (w zależności
od możliwości) np. do promowania produktów/usług oferowanych przez spółdzielnie socjalne, które
powstaną w wyniku realizacji projeku Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (PARES),
www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl (dostęp 16.05.2013)
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64

Informacje o spółdzielniach socjalnych za: Kobielska J., Obraz spółdzielni socjalnych w świetle badań
przeprowadzonych w ramach projektu „Wykluczenie społeczne: Diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania
w województwie wielkopolskim, Poznań 2010. s. 75-96.
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bezdomne, uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających
(po
zakończeniu
programu
psychoterapii/programu
terapeutycznego), osoby chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych,
uchodźcy, a także osoby niepełnosprawne (osoby takie muszą stanowić min.
50% członków spółdzielni).
W roku 2005 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej utworzyło
Regionalne Fundusze Ekonomii Społecznej (RFES). Województwo podlaskie,
wraz z lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i mazowieckim podlegało pod
geograficzny obszar działania Agencji Rozwoju Spółdzielczości, Związku
Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Wielkopolskie województwo z kolei – Fundacji
Wzajemnej Pomocy „Barka” (razem z województwami: lubuskim, pomorskim,
kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim)65. W toku
kolejnych działań, w ramach ministerialnego programu Wspieranie Rozwoju
Spółdzielczości Socjalnej, utworzono sieć podmiotów prowadzących Ośrodki
Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (OWSS).
W ramach utworzonego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (od
2009 roku) realizowane były 4 priorytety: I. Aktywni, świadomi obywatele,
aktywne wspólnoty lokalne, II. Sprawne organizacje pozarządowe,
III. Integracja i aktywizacja zawodowa. Zabezpieczenie społeczne, IV. Rozwój
przedsiębiorczości społecznej. Wyodrębniony Priorytet IV Rozwój
przedsiębiorczości zakładał m.in. promowanie i upowszechnianie idei
przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, a także
promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy,
w tym również w formie spółdzielni socjalnych. Dodatkowo w ramach
wspomnianego Priorytetu IV wyodrębniono komponenty regionalne (dotację
w ramach Komponentu Operacyjnego PO FIO w roku 2011 otrzymały podmioty
z Byczyny, Olsztyna, Wałbrzycha oraz poznańskie „Stowarzyszenie na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych”). Realizowane projekty zakładały wspieranie lokalnych
projektów ekonomii społecznej w zakresie: współpracy sektora publicznego,
społecznego oraz biznesowego (np. partnerstwa publiczno-społeczne czy
publiczno-społeczno-prywatne) oraz rozwijania i wprowadzania nowych
rozwiązań, produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej służących

65

Informacje na podstawie: Departament Pomocy i Integracji Społecznej, MPiPS (dostęp 15.04.2013 )
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realizacji zadań pożytku publicznego lub użyteczności publicznej i/lub
społeczności lokalnej66.
Dostępne sprawozdania z realizacji PO FIO prezentują dane w układzie
ogólnym, na ich podstawie nie można określić udziału projektów realizowanych
w ramach poszczególnych priorytetów w ogólnej liczbie działań. Ostatnie
dostępne sprawozdanie, z roku 2011, wskazuje, że w województwie podlaskim
w ramach PO FIO dofinansowano 18 ofert (3,2% ogółu ofert, 11. miejsce wśród
województw pod względem liczby dofinansowanych ofert), na łączną kwotę
1 801 604,50 zł. Ogółem w roku 2011 w województwie podlaskim złożono 115
wniosków, z których, jak wspomniano powyżej dofinansowano 18; pozwala to
oszacować odsetek wniosków dofinansowanych wśród złożonych na poziomie
16%. W przypadku województwa wielkopolskiego kwota dofinansowań
osiągnęła w roku 2011 poziom ponad 3-krotnie wyższy, tj. 5 620 749,50 zł,
łącznie na 50 ofert (8,9% wszystkich ofert, 3. miejsce wśród województw).
Natomiast odsetek wniosków dofinansowanych wśród złożonych
w województwie wielkopolskim kształtował się na takim samym poziomie jak
na Podlasiu – 16% (na 314 złożonych wniosków dofinansowano 50).
Na przestrzeni lat 2005-2011 nie ulegał znacznym zmianom odsetek ofert
dofinansowanych w ramach PO FIO w województwie podlaskim – kształtował
się on na poziomie od 2% (w 2006 roku) do maksymalnie 4% (lata 2008-2009).
W przypadku województwa wielkopolskiego również nie obserwowano
znacznych zmian w udziale w ogóle dofinansowanych w ramach PO FIO ofert,
jednak warto zauważyć liniowy, powolny jego wzrost: od 7% (lata 2005-2006)
do 9% (lata 2010-2011)67.
Osoby, które chcą podjąć działalność w formie spółdzielni socjalnej,
mogą ubiegać się o jednorazową dotację ze środków Funduszu Pracy. Wysokość
dotacji nie może przekraczać 4-krotności wysokości przeciętnego
wynagrodzenia na każdego członka spółdzielni oraz 3-krotności wysokości
przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka przystępującego do już
istniejącej spółdzielni socjalnej (art. 46 ust. 1 pkt 2 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
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Informacje na podstawie: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r., Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Departament Pożytku Publicznego, Warszawa 2012.
67
Informacje na podstawie: Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w roku 2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012.
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W roku 2010 w województwie podlaskim wydatki z Funduszu Pracy na
dotacje związane z działalnością spółdzielni socjalnych wyniosły 66 tys. zł (3,1%
wartości ogólnej kwoty dotacji przyznanych spółdzielniom socjalnym ze
środków Funduszu Pracy, tj. 2 135 900,00 zł), przy czym całość dotacji została
rozdysponowana przez dominujący w tej działalności na Podlasiu PUP w Łomży.
W roku 2011 nie odnotowano w województwie podlaskim wydatków na
spółdzielnie socjalne z Funduszu Pracy.
W Wielkopolsce w roku 2010 na spółdzielnie socjalne wydatkowano
295,7 tys. zł z Funduszu Pracy (czyli 4,5-krotnie więcej niż w województwie
podlaskim w roku 2010, 13,8% ogółu wydatków). Wydatkowanie z Funduszu
Pracy w województwie wielkopolskim odznaczało się także znacznie większą
dywersyfikacją geograficzną – dominujący PUP w Kaliszu na wydatki związane
ze spółdzielniami socjalnymi przeznaczył 112,9 tys. zł dotacji. Rok później także
w województwie wielkopolskim zmniejszyła się kwota wydatków na
przedmiotowe dotacje do 24 tys. zł (całość kwoty wydatkowana w PUP
w Kaliszu)68.
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnych można uzyskać
także z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednak na przestrzeni
lat 2010-2011 nie odnotowano takich wydatków w województwie podlaskim.
W województwie wielkopolskim w analizowanym okresie z PFRON na wkład do
spółdzielni socjalnej przeznaczono 29 009 zł w roku 2010 i 23 000 zł w roku
2011.
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych prowadzi Katalog
Spółdzielni Socjalnych wg rejestru KRS. Zgodnie z informacjami na stronie
internetowej, aktualnie w Polsce działają 662 spółdzielnie socjalne. Podlaskie
stanowią 3,2% ogółu polskich spółdzielni socjalnych (tj. 21 zarejestrowanych
podmiotów). Najwięcej spółdzielni socjalnych na Podlasiu funkcjonuje w Łomży
(8 spółdzielni), mniej w Bielsku Podlaskim oraz Suwałkach (po 3 spółdzielnie).
Pojedyncze spółdzielnie socjalne działają w następujących miejscowościach
województwa podlaskiego: Kowale, Zbójna, Turośń Kościelna, Czarnocin,
Dziadkowice, Białystok oraz Łapy.
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Informacja na podstawie: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r., Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Departament Pożytku Publicznego, Warszawa 2012.
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W przypadku województwa wielkopolskiego widoczny jest znacznie
większy udział spółdzielni socjalnych w ogóle liczby tych podmiotów w Polsce –
12,4% (82 podmioty). Największe skupisko spółdzielni socjalnych
w województwie wielkopolskim występuje w Poznaniu (25 spółdzielni).
Znacznie mniej jest ich w Pile czy Lwówku Wielkopolskim (po 4 spółdzielnie),
w Koninie, Odolanowie czy Gostyniu (po 3 spółdzielnie), a także w Lesznie,
Pleszewie, Kaliszu czy Chudobczycach (po 2 spółdzielnie). Pojedyncze
spółdzielnie socjalne funkcjonują w następujących miejscowościach: Brzeźno,
Dolaszewo, Gębice, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Gniezno, Granowo, Kępno,
Kłoda, Kostrzyn, Kościan, Koźminek, Kramsk, Krobia, Kwilcz, Licheń Stary, Miały,
Międzychód, Ostrów Wielkopolski, Owińska, Pobiedziska, Przygodzice,
Pudliszki, Słupia, Stęszew, Swarzędz, Szamotuły, Trzcianka, Ujście, Witkowice,
Września, Zbąszyń.
Wielkopolska z 82 spółdzielniami socjalnymi zajmuje 1 miejsce w kraju
wśród wszystkich województw, Podlasie zaś, razem z województwem lubuskim
(po 21 spółdzielni socjalnych) zajmuje przedostatnią lokatę, wyprzedzając
jedynie województwo opolskie, w którym funkcjonuje 15 spółdzielni
socjalnych 69 . Widoczna jest w tym obszarze zdecydowana dominacja
województwa wielkopolskiego nad podlaskim, które powoli nadrabia dystans
dzielący je do Wielkopolski, gdzie spółdzielnie socjalne są zdecydowanie
częściej wykorzystywaną formą reintegracji zawodowej i społecznej. Należy
podkreślić, że w województwie podlaskim również zachodzą zmiany świadczące
o popularyzacji tej formy integracji i zatrudnialności, jednak proces ten jest
znacznie mniej zaawansowany i mniej intensywny niż w województwie
wielkopolskim. Stąd też konieczne są dalsze działania promocyjno-informacyjne
dotyczące spółdzielni socjalnych, w tym szczególnie na obszarach o znacznym
problemie wykluczenia społecznego. Działania te, dla zapewnienia właściwej
efektywności, powinny być kierowane zarówno do przedstawicieli instytucji
pomocowych i samorządów, ale także osób będących potencjalnymi
pracownikami spółdzielni socjalnych.
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Informacje na podstawie: Katalog Spółdzielni Socjalnych wg rejestracji w KRS, Ogólnopolski Związek
Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, www.ozrss.pl (dostęp 15.04.2013)
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3.4.6 Partycypacja
Nowoczesne zarządzanie społecznościami dla zapewnienia skuteczności
działań na odpowiednim poziomie zakłada współuczestniczenie środowisk
lokalnych i regionalnych w podejmowanych inicjatywach. Istotna jest
aktywność i uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym
i politycznym (tj. partycypacja).
Partycypacja społeczna odnosi się udziału mieszkańców w działaniach
zbiorowych podejmowanych w społecznościach, w których żyją (lokalne grupy
obywatelskie i organizacje pozarządowe, wolontariat), partycypacja publiczna –
do angażowania w działania struktur i instytucji państwowych: władzy
publicznej oraz organizacji sektora publicznego. Partycypacja publiczna może
przejawiać się w następujących formach: aktywność publiczna (działania
inicjowane przez obywateli w celu wpływu na decyzje przedstawicieli władz
publicznych, np. lobbowanie, protest), angażowanie obywateli (działania
podejmowane przez władze publiczne, najczęściej przyjmują postać konsultacji
społecznych), partycypacja wyborcza (udział obywateli w wyborach, niezbędny
dla funkcjonowania systemu demokracji przedstawicielskiej) oraz partycypacja
obowiązkowa (przymusowe formy aktywności obywateli, np. obowiązek
płacenia podatków)70.
Partycypacja społeczna jest zjawiskiem złożonym, obejmować może
zarówno pozory zaangażowania jednostek, jak i rzeczywisty udział obywateli
w zarządzaniu społecznością lokalną. W zależności od stopnia zaawansowania
partycypacji można wyróżnić następujące poziomy: manipulacja (markowanie
partycypacji, tworzenie substytutów), terapia (założenie o konieczności
wyleczenia z „patologii” adresatów programów publicznych, a nie
konsultowania), informowanie, konsultowanie, łagodzenie, in. udobruchanie
(na tych poziomach mają miejsce tzw. „gesty symboliczne”, są wprowadzane
pewne elementy partycypacji, ale rzadko dochodzi do zmiany status quo),
partnerstwo (wspólne planowanie, ale też wspólna odpowiedzialność za
decyzje), delegowanie władzy oraz kontrola obywatelska (obywatele nabywają
możliwość decydowania w określonych sferach lub otrzymują pełną władzę
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Informacje na podstawie: portal prowadzony w ramach projektu Decydujmy razem. Udział społeczności
lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych, www.decydujmyrazem.pl (dostęp 18.04.203)
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menedżerską, organizują struktury wykonujące zadania programu
publicznego)71.
W cytowanym już badaniu Mój samorząd (poziom analizy na poziomie
wybranych miast Polski) wskazywane są niedobory komunikacji władz
z mieszkańcami miasta Białegostoku. Mimo stosowanych przez władze
konsultacji społecznych, mieszkańcy miasta nie pojmują siebie jako partnerów
w podejmowaniu decyzji istotnych dla miasta. Wynikać to może z jednej strony
ze zbyt małej aktywności społecznej miasta (nie obserwowano tendencji do
angażowania się przez mieszkańców w długotrwałe działania na rzecz
społeczności lokalnej), a z drugiej – zbytniej ostrożności władz miasta
w kreowaniu polityki konsultacyjnej i informacyjnej. Zrealizowane badanie
wskazuje, że 23,9% mieszkańców miasta uczestniczyło w jakichkolwiek
konsultacjach społecznych organizowanych przez władze miejskie, 29,3%
uznało, że władze wykazują wolę konsultowania trudnych decyzji
z mieszkańcami miasta. Wyróżniono także różne kanały komunikacji między
władzami miasta a mieszkańcami: spotkania prezydenta i radnych
z mieszkańcami, konsultacje społeczne, dyżury radnych, konsultacje
z przedstawicielami NGO, lokalne media, konferencje prasowe, strona
internetowa urzędu miasta, biuletyn urzędu miasta, referendum, sondaż oraz
plakaty.
W przypadku miasta Poznania badanie wskazywało na istnienie w tym
mieście bardzo silnego i dynamicznie się rozwijającego społeczeństwa
obywatelskiego. Objawia się to rosnącą aktywnością społeczną mieszkańców,
szczególnie w ramach konsultacji społecznych. Władze często stosują to
narzędzie w debacie publicznej, spotykając się z kolei z dużym odzewem ze
strony mieszkańców. Wśród mieszkańców Poznania aż 25% uczestniczyło
kiedykolwiek w konsultacjach społecznych, a 26,8% uważa, że władze miasta
wykazują wolę prowadzenia procedury konsultacyjnej. Wśród kanałów
komunikacyjnych władz miasta z mieszkańcami znalazły się: konsultacje
społeczne, regionalne i lokalne media, strona internetowa urzędu miasta, rady
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Informacje na podstawie: Zybała A., Poziomy partycypacji obywatelskiej, W stronę partnerskiej współpracy,
Trzeci Sektor, numer specjalny 2011-2012, s. 25-33.
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osiedli, dyżury radnych, otwarte sesje Rady Miasta oraz spotkania władz
z mieszkańcami72.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja odnośnie konsultacji społecznych
dokumentów strategicznych województw. W roku 2010 w województwie
podlaskim konsultacjom społecznym poddano średnio 5 dokumentów, co
stanowiło 83,3% wszystkich dokumentów strategicznych województwa. Był to
wynik zdecydowanie powyżej średniej krajowej (62,9% dokumentów
strategicznych jednostek samorządu terytorialnego poddanych konsultacjom
społecznym), a także wielkopolskiej (60%). Tym samym Podlasie zajęło
pierwsze miejsce (wraz z województwami pomorskim i świętokrzyskim)
w zakresie odsetka dokumentów strategicznych jednostek samorządu
terytorialnego, które były poddawane konsultacjom społecznym73.
Ciekawych wniosków dostarcza badanie stanu partycypacji publicznej,
zrealizowane w ramach projektu Decydujmy razem. Badacze wyodrębnili
4 modele partycypacji publicznej w Polsce: model delegacyjny, model
symetryczny, model konsultacyjny oraz model asymetryczny w dwóch
wariantach: informowanie oraz uzasadnianie. Polska została podzielona na
regiony z uwagi na przeszłość historyczną – Podlasie zakwalifikowano do
regionu „Ziemie dawnego zaboru rosyjskiego”, Wielkopolskę zaś (z niewielkimi
wyjątkami) do regionu „Ziemie zaboru niemieckiego, przyłączone do Polski
w latach 1918-1921, i śląski obszar plebiscytowy”. W obu regionach najczęściej
stosowanym modelem partycypacji społecznej okazał się model konsultacyjny,
choć częściej stosowany był w gminach dawnego zaboru rosyjskiego (54,7%) niż
niemieckiego (40,5%; średnia krajowa 51%). W przypadku ziem zaboru
niemieckiego wyższe z kolei były odsetki gmin stosujących modele: delegacyjny
(21,4% wobec 11% w gminach zaboru rosyjskiego, średnia 12,9%) oraz
symetryczny (19% wobec 8,5%, średnia 16%). Na ziemiach dawnego zaboru
rosyjskiego zdecydowanie bardziej rozpowszechniony jest model asymetryczny
w obu jego wariantach: informowanie stosowało 13,9% gmin byłego zaboru
rosyjskiego i 11,9% byłego zaboru niemieckiego (średnia krajowa 12,4%),
a uzasadnianie odpowiednio 12,2% oraz 7,1% z nich (średnia krajowa 7,7%).
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Informacje na podstawie: Mój samorząd. Raport ilościowo-jakościowy z badania na temat jakości życia
w Białymstoku oraz Mój samorząd. Raport ilościowo-jakościowy z badania na temat jakości życia w Poznaniu,
badania zrealizowane w ramach projektu „Mój Samorząd”, 2011.
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Informacje na podstawie: www.mojapolis.pl (dostęp 15.04.2013)
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Nie obserwowano natomiast znacznych różnic w formach zaangażowania
mieszkańców w podejmowanie decyzji, choć niemal we wszystkich elementach
odsetki wskazań z obszaru byłego zaboru rosyjskiego były niższe niż odsetki
z zaboru niemieckiego, a także średnia dla kraju: na ziemiach zaboru
rosyjskiego 27,7% mieszkańców poszukiwało informacji na temat decyzji
podjętej przez władze (dawny zabór niemiecki: 22,1%; średnia krajowa: 25,1%),
9,8% poszukiwało wyjaśnień decyzji podjętej przez władze (odpowiednio
10,4%; 11,8%), 7,6% uczestniczyło w konsultacjach (11,5%; 10%), 2,3%
uczestniczyło w pracach grupy złożonej z mieszkańców i przedstawicieli władz
(3,7%; 2,5%), a 0,5% w pracach grupy złożonej tylko z mieszkańców (3,2%;
1,9%)74.
Stworzona w ramach projektu Decydujmy razem mapa partycypacji
Polaków ukazuje jednak znaczne zróżnicowanie regionalne w tym zakresie.
Partycypacja Podlasian ukształtowała się na poziomie 5,4% i jest to wynik
dający przedostatnie miejsce w kraju – gorsza sytuacja występuje jedynie
w województwie świętokrzyskim (3,6%). Z kolei województwo wielkopolskie
plasuje się mniej więcej w połowie stawki, jeśli chodzi o partycypację
mieszkańców. Wynik 32,3% pozwolił Wielkopolsce zająć 7 miejsce wśród
wszystkich województw. Najlepszy wynik osiągnięto na Podkarpaciu (63,3%)
oraz Lubelszczyźnie (53,8%) i w województwie kujawsko-pomorskim (50%).
Interesującym przykładem konsultacji społecznych między władzami
publicznymi i obywatelami w przypadku miasta Poznania było przeprowadzenie
sondażu deliberatywnego dotyczącego przyszłości stadionu. Celem sondażu
było wspólne zastanowienie się nad strategią zarządzania i finansowania tego
obiektu po zakończeniu mistrzostw w piłce nożnej EURO2012. W sondażu
uczestniczyło 880 osób, a samej deliberacji – 148 osób. Osoby te wypełniały
specjalnie przygotowany kwestionariusz trzykrotnie: przed debatą, po
przybyciu na miejsce deliberacji oraz po zakończeniu debat grupowych.
W wyniku zapoznania się z materiałami informacyjnymi, dyskusji grupowych,
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Informacje na podstawie: Badanie stanu partycypacji publicznej, Projekt „Decydujmy razem”, 2011/2012 za:
Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom I. (red.) A. Olech, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2012. Model asymetryczny, wariant informowanie – informowanie obywateli
o podejmowanych decyzjach. Model asymetryczny, wariant uzasadnianie – wyjaśnianie lub uzasadnianie
mieszkańcom decyzji podjętych przez władze. Model konsultacyjny – zakłada intencjonalność zbierania opinii
i sugestii mieszkańców, wymaga otwartości i zaangażowania władz lokalnych. Model symetryczny – opiera się
na współpracy władz z mieszkańcami, wspólnym wypracowywaniu projektów, decyzji, rozwiązań. Model
delegacyjny – zlecania przygotowania projektów decyzji (uchwał).

126

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

spotkań z ekspertami i przedstawicielami władz, okazało się, iż dla około
połowy pytań odpowiedzi uczestników deliberacji zmieniły się w sposób
istotny75.
3.4.7 Partnerstwo publiczno-prywatne
Partnerstwo publiczno-prywatne definiowane jest jako partnerstwo
sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub
świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny 76 .
Natomiast wśród kluczowych elementów współpracy w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego wymienia się następujące aspekty:
a) współpracę sektora publicznego z sektorem prywatnym;
b) umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego);
c) charakter celowy: realizacja przedsięwzięć (budowa infrastruktury,
dostarczanie usług) tradycyjnie wykonywanych przez stronę publiczną;
d) optymalny podział zadań;
e) podział ryzyk;
f) obustronną korzyść.
Współpraca podmiotów publicznych i partnerów prywatnych
realizowana jest w systemie zamówień publicznych, regulują ją ramy prawne
określone ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr
19, poz. 101, Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)77.
Zagadnienia PPP są przedmiotem działań administracji centralnej:
Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
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Peisert A., Demokracja deliberacyjna a praktyka społeczna, Olech A. (red.) Partycypacja publiczna.
O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, s. 156174.
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Zagadnienia związane z wykorzystaniem formuły PPP przy realizowaniu inwestycji samorządowych jako
sposobu ograniczania zadłużenia samorządów, zob.: Poniatowicz M., Partnerstwo publiczno-prywatne
w sektorze samorządowym a problematyka lokalnego długu publicznego, Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3
(51), 2011, s. 33-53.
77
Informacje na podstawie: www.ppp.parp.gov.pl (dostęp 15.04.2013)
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Baza projektów partnerstwa publiczno-prywatnego Ministerstwa
Gospodarki 78 wskazuje, iż na terenie województwa wielkopolskiego
realizowanych jest obecnie 5 projektów (tyle samo pomysłów; co stanowi
14,3% wszystkich projektów partnerstw publiczno-prywatnych w Polsce i 7,5%
ogółu pomysłów), natomiast w województwie podlaskim takie działania nie są
prowadzone79.
Z kolei Ministerstwo Rozwoju Regionalnego80, Departament Wsparcia
Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego prowadzi portal poświęcony
partnerstwu publiczno-prywatnemu www.ppp.gov.pl. Głównym celem
platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest wzmocnienie potencjału
instytucji publicznych do dostarczania wysokiej jakości, efektywnych kosztowo
usług publicznych oraz infrastruktury oraz zwiększenie skuteczności
i efektywności samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych dzięki
partnerstwu publiczno-publicznemu81. Szczególną formą ppp są tzw. „projekty
hybrydowe”, tj. łączące partnerstwo publiczno-prywatne z dotacjami
z funduszy unijnych. Na terenie województwa podlaskiego realizowany jest
1 projekt hybrydowy, pn. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podlaskie. Z kolei w województwie wielkopolskim aktualnie
prowadzone są 2 projekty hybrydowe, Budowa Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej oraz System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania82.
O wiodącej roli województwa wielkopolskiego w zakresie partnerstwa
publiczno-prywatnego świadczy także liczba ogłoszeń w tym trybie, obrazująca
zaangażowanie poszczególnych województw w realizację projektów PPP.
Na przestrzeni lat 2009-2011 w województwie wielkopolskim liczba ogłoszeń
wyniosła 18 (II miejsce w kraju wśród wszystkich województw w Polsce, więcej
ogłoszeń było jedynie w województwie małopolskim – 29). Dla województwa
podlaskiego liczba ogłoszeń PPP w latach 2009-2011 wyniosła zaledwie 3 (tyle
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Ministerstwo Gospodarki wspiera ppp, między innymi przez działania legislacyjne oraz promujące te formy
współpracy (podstawa prawna: art. 3 ustawy z dn. 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
79
Informacje na podstawie: Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Gospodarki,
www.bazappp.gov.pl (dostęp 15.04.2013)
80
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiada za wiele zadań w zakresie ppp, m.in. poprzez regulacje
prawne dotyczące ppp, koncesji oraz sektorów gospodarki wdrażających projekty ppp, a także za zarządzanie
włączonymi środkami UE do współfinansowania przedsięwzięć ppp.
81
Informacje na podstawie: www.ppp.gov.pl (dostęp 15.04.2013)
82
Informacje na podstawie: Opracowanie Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa PublicznoPrywatnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.ppp.gov.pl (dostęp: 15.04.2013)
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samo w województwach łódzkim oraz podkarpackim, o jedno więcej niż
w świętokrzyskim i zachodniopomorskim). Warto podkreślić, iż indeks
gotowości do realizacji projektów PPP w województwach podlaskim
i wielkopolskim został określony na takim samym poziomie: średnim 83 .
Wskazuje to na zdecydowanie niewykorzystany potencjał na terenie Podlasia
w zakresie organizacji partnerstw publiczno-prywatnych. Konieczne są zatem
intensywne działania promocyjne, zachęcające oraz przede wszystkim
informujące o możliwościach utworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego,
zasadach funkcjonowania i korzyściach, jakie wynikają z zastosowania tej formy
współpracy. Należy także pamiętać, że promocja i działania informacyjne
powinny być prowadzone jednocześnie w dwóch kierunkach: dla samorządów
oraz dla sektora prywatnego. Tylko kompleksowe podejście może
zagwarantować zwiększenie liczby i częstotliwości podejmowania partnerstw
publiczno-prywatnych w województwie podlaskim.
3.4.8 Obszary wiejskie
Społeczności wiejskie odznaczają się specyficzną sytuacją na tle innych –
obejmują one bowiem wszystkie, a przynajmniej większość, stosunków
społecznych, w jakich funkcjonują jej członkowie. Istotną kwestią jest
potencjalnie mały lub brak możliwości wyboru wspólnoty, co ogranicza
działania obywatelskie na wsi. Problemy definiowania aktywności obywatelskiej
na obszarach wiejskich napotykają także na szereg innych trudności: większość
inicjatyw wiejskich funkcjonuje „gdzieś” pomiędzy sferą oficjalną a nieformalną,
opiera się na relacjach prywatnych, bezpośrednich, przez co nie trafia do
rejestrów oficjalnych; instytucje społeczne wsi mogą funkcjonować jako inne
instytucje, podobna sytuacja dotyczy instytucji powstających wokół kościoła czy
wszelkich mających charakter nieformalny; ograniczenia wynikające
z przepisów prawa czy specyficzny charakter wiejskich organizacji non-profit
(w porównaniu do organizacji miejskich, które dominują w literaturze
przedmiotu).
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Informacja na podstawie: Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji
projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Herbst I., Jadach-Sepioło A., Marczewska E. (red.),
PARP, Warszawa 2012 (dostęp 15.04.2013)

129

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

Aktywność społeczności wiejskiej może przyjmować następujące
przejawy: kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne,
ludowe zespoły sportowe, regionalne towarzystwa kultury, stowarzyszenie
twórców ludowych, wiejskie zespoły artystyczne czy kluby zainteresowań
i kluby na wsi84.
Rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich to bardzo ważny element wsparcia
ze strony funduszy europejskich. Obecnie samorządy wdrażają działania
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW na lata 2007-2013),
którego osie priorytetowe stanowią następujące elementy:
Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej
OŚ 4. LEADER
W obszarze wspierania społeczności wiejskich szczególnie istotne są
działania realizowane w ramach osi 4, związane z wdrażaniem lokalnych
strategii rozwoju, projektów współpracy oraz funkcjonowaniem lokalnych grup
działania, nabywaniem umiejętności i aktywizacją85.
Bazę Lokalnych Grup Działania prowadzi Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich86. Zidentyfikowano w niej 336 lokalnych grup działania na terenie
całej Polski. Na podstawie zawartych w Bazie LGD informacji, na terenie
województwa podlaskiego ma siedzibę 16 Lokalnych Grup Działania (ok. 5%
wszystkich lokalnych grup działania w kraju). Są to następujące podmioty:
Puszcza Knyszyńska, LGD „Puszcza Białowieska”, LGD Biebrzański Dar Natury,
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu”, Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, Szlak Tatarski, LGD „Sejneńszczyzna”,
Stowarzyszenie Północno-Wschodnia Lokalna Grupa Działania „Szelment”,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna”,
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”,
Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”, Stowarzyszenie Królewski Gościniec
Podlasia, LGD „Brama na Bagna”, Fundacja Biebrzańska, Stowarzyszenie

84

Informacje na podstawie: Przejawy aktywności społeczności wiejskiej, Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na
rzecz Ekonomii Społecznej, Białystok 2010.
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Informacje na podstawie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl (dostęp 15.04.2013)
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Projekt Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) prowadzony jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, www.ksow.pl
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N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Stowarzyszenie
„Sąsiedzi”.
Województwo wielkopolskie z kolei jest siedzibą dla 31 lokalnych grup
działania (ok. 9% ogółu LGD w Polsce): Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Wrota Wielkopolski”, KOLD, Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,
Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”, Stowarzyszenie „Ostrzeszowska
Lokalna Grupa Działania”, Między Ludźmi i Jeziorami, Stowarzyszenie Puszcza
Notecka, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER, LGD – „Z nami warto”,
Stowarzyszenie LGD Solina Samy, Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”,
Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Stowarzyszenie „Solna Dolina”, Długosz
Królewiecki, Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”, Stowarzyszenie
„Dolina Wełny”, Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, Stowarzyszenie
Światowid, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”,
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło”, Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”, LGD „Gościnna
Wielkopolska” w Pępowie, LGD – Kraina Nocy i Dni, Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Kraina nad Notecią, Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa
Działania, Lokalna Grupa Działania „Dwa Mosty”, Lider Zielonej Wielkopolski,
Stowarzyszenie „Dolina Noteci”, LEADER Suchy Las, Stowarzyszenie LGD
Wielkopolska z wyobraźnią.
Częściowo pochodną większej liczby Lokalnych Grup Działania
w Wielkopolsce jest także większa ilość dobrych praktyk uwzględnionych
w bazie KSOW (łącznie jako dobre praktyki określono 362 projekty). Z terenu
województwa wielkopolskiego jako dobre praktyki promowanych jest aż 39
projektów (co stanowi 11% wszystkich projektów). W przypadku Podlasia
KSOW docenił jedynie 8 projektów (tj. 2,2% ogółu projektów opisanych jako
„dobre praktyki”)87.
Różna jest także liczba partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
(stan na 2011 rok): w województwie podlaskim zgłosiło się ich 85 (13. miejsce
wśród województw), w wielkopolskim – 161 (2. miejsce w kraju). Struktura
partnerów KSOW na Podlasiu wygląda następująco: 16 stowarzyszeń, 16 LGD,
11 samorządów gminnych, 5 fundacji, 5 uczelni wyższych, 5 przedsiębiorców,
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Informacje na podstawie: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, www.ksow.pl (dostęp 15.04.2013)
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4 samorządy powiatowe, 4 szkoły średnie, 3 urzędy administracji państwowej,
2 organizacje branżowe, 1 kościół/związek wyznaniowy, 1 izba rolnicza,
1 ośrodek doradztwa rolniczego, 1 osoba fizyczna i 10 innych podmiotów.
Struktura partnerów KSOW w województwie wielkopolskim przedstawia
się z kolei następująco: 98 samorządów gminnych, 19 LGD, 16 stowarzyszeń,
5 samorządów powiatowych, 5 przedsiębiorców, 4 fundacje, 4 osoby fizyczne,
2 izby rolnicze, 1 bank, 1 urząd administracji publicznej, 1 organizacja
branżowa, 1 jednostka badawczo-rozwojowa, 1 ośrodek doradztwa rolniczego
oraz 3 inne podmioty88.
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (pierwsze ogólnopolskie
porozumienie organizacji prowadzących działania na rzecz wsi; organizacje
członkowskie FAOW realizują przedsięwzięcia na rzecz lepszego
funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie
społeczności wiejskich oraz zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi)
prowadzi m.in. bazę danych partnerstw lokalnych. Jest to zbiór informacji
o funkcjonujących w Polsce partnerstwach i grupach partnerskich. W przypadku
województwa podlaskiego wyróżniono 9 partnerstw, w Wielkopolsce zaś – 26
partnerstw (ogółem 219 partnerstw)89.
Ostatnim z przywołanych aspektów aktywności obszarów wiejskich są
fundusze sołeckie. Są to instrumenty ściśle powiązane z partycypacją publiczną,
umożliwiają bardzo duże zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne na
poziomie lokalnym – w sołectwach. Ustawa z dn. 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420) określa zasady
powoływania i tworzenia takich funduszy. Ich powstanie zależne jest od
złożonego do gminy (sołectwa nie tworzą własnych budżetów) wniosku,
z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej albo minimum 15 pełnoletnich mieszkańców
sołectwa, uchwalonego na zebraniu wiejskim. Fundusz jest tworzony na
realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie
warunków życia mieszkańców i wpisują się w strategię rozwoju gminy.
Możliwość tworzenia funduszy sołeckich jest ważnym narzędziem partycypacji
publicznej obywateli, jednak od początku wejścia w życie ustawy o funduszu
sołeckim odsetek gmin w Polsce, które skorzystały z takiej możliwości
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Informacje na podstawie: Sprawozdanie z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
lata 2010-2011, Warszawa 2012 r.
89
Informacje na podstawie: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, www.faow.ecms.pl (dostęp 15.04.2013)
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utrzymuje się na stałym poziomie. W roku 2009 54% gmin wyodrębniło fundusz
sołecki, w roku 2010 było to 52%, zaś w 2011 – znów 54%. Województwo
podlaskie w roku 2011 zajęło ostatnie miejsce wśród województw pod
względem odsetka gmin, które utworzyły fundusz sołecki (39%), a tym samym
pierwsze miejsce pod względem odsetka gmin, w których nie wyodrębniono
takiego funduszu (57%). W perspektywie czasu najwięcej podlaskich gmin, 44%,
fundusz sołecki utworzyło w roku 2009, choć i tak był to odsetek najniższy
w kraju (w rekordowym pod tym względem województwie podkarpackim
w 2009 roku aż 80% gmin utworzyło fundusz sołecki).
Pod względem korzystania z możliwości wyodrębniania funduszu
sołeckiego sytuacja w Wielkopolsce przedstawia się lepiej niż na Podlasiu.
W roku 2011 52% wielkopolskich gmin utworzyło taki fundusz i był to wzrost
o 2% w stosunku do roku 2009, ale jednocześnie spadek o 3% w stosunku do
roku 2010. Liderami w zakresie wyodrębniania funduszu sołeckiego w gminach
pozostawały w roku 2011 województwa: dolnośląskie (76%), opolskie (72%)
i podkarpackie (71%)90.
Odsetek gmin tworzących fundusze sołeckie korelowany jest z istnieniem
regionalnych programów odnowy wsi – w pierwszej piątce województw
z najwyższym odsetkiem gmin wyodrębniających fundusze sołeckie wszystkie
mają, miały lub będą miały programy odnowy wsi. Regionalne programy
odnowy wsi działają aktualnie w województwach: opolskim (od 1997 r.),
dolnośląskim i wielkopolskim (od 2009 r.) oraz podkarpackim (od 2012 r.).
Regionalne programy odnowy wsi zawieszone zostały w województwach
pomorskim (realizowany w latach 2001-2006) oraz śląskim (lata 2004-2010),
w województwie warmińsko-mazurskim planowane jest z kolei wprowadzenie
takiego programu. Województwo podlaskie nie znalazło się ani wśród
województw w których planowane jest wdrożenie programu ani nie są
realizowane pojedyncze działania typowe dla programów odnowy wsi91.
Zaobserwowana na podstawie powyższych informacji słabsza aktywność
społeczna mieszkańców obszarów wiejskich na terenie województwa
podlaskiego jest częściowo związana z ogólnie niższym kapitałem społecznym
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Informacje na podstawie: P. Sobiesiak-Penszko, Partycypacja publiczna w sołectwach, czyli o mechanizmie
funduszy sołeckich – studia przypadku, [w:] P. Sobiesiak-Penszko, Prawo a partycypacja publiczna, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 109-122.
91
Wilczyński R., Dorobek 15 lat metody odnowy wsi w Polsce, Konferencja „Wiejska Polska”, 2012 r. (dostęp
17.04.2013)
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„pomostowym” ludności. Warto jednak, na wzór województwa
wielkopolskiego, włączać działania wyraźnie dedykowane obszarom wiejskim
i wzmacnianiu kapitału społecznego ich mieszkańców do dokumentów
strategicznych (np. strategii rozwoju województwa czy planu współpracy
z organizacjami pozarządowymi), stwarzając odgórne, regionalne wzory
działania dla niższych szczebli samorządu, zachęcając tym samym jednostki
samorządu terytorialnego do inicjowania i wspierania aktywności na tym
obszarze. Proponowanie działań uwzględniających specyfikę funkcjonowania
społeczności wiejskich (inne zasoby, możliwości czy ograniczenia niż
w środowiskach miejskich) i ukierunkowanych wyłącznie na tę kategorię
społeczną, mogą przyczynić się do poprawy aktywności społecznej na
obszarach wiejskich województwa.

4. Szczegółowe wyniki badania
4.1 Wyniki badań pierwotnych (ilościowych i jakościowych)
4.1.1 Badania z przedstawicielami NGO
Badanie z przedstawicielami NGO zostało przeprowadzone za pomocą
trzech technik badawczych: PAPI (tradycyjny wywiad kwestionariuszowy), FGI
(zogniskowany wywiad grupowy) i IDI (indywidualne wywiady pogłębione).
W badaniu PAPI wzięło udział 400 respondentów, dobór próby nastąpił
w sposób proporcjonalny (ze względu na liczbę organizacji działających na
terenie danego powiatu) i losowy. Badania IDI zostały przeprowadzone z 1)
liderami lokalnymi i organizatorami działalności NGOs, 2) szefami platform
wspomagających
działania
organizacji
pozarządowych
(m.in.
z przedstawicielami takich organizacji jak Caritas, PCK oraz Eleos), 3) głównymi
(strategicznymi) darczyńcami i sponsorami działań organizacji pozarządowych
non-profit (m.in. z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego), 4) osobami
zaangażowanymi w realizację strategii rozwoju województwa wraz
z przedstawicielami władz odpowiedzialnych za opracowanie tego dokumentu
(eksperci z grupy zajmującej się kwestiami kapitału społecznego w ramach
aktualizacji strategii rozwoju województwa). Badanie FGI zostało
przeprowadzone z ekspertami z wybranych, ze względu na zaawansowanie
działalności organizacji pozarządowych typu non-profit (w większości
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przypadków były to osoby z zarządów tych organizacji, w tym prezesi
i wiceprezesi, względnie blisko z zarządem współpracujące, a także kierownicy
realizowanych przez te organizacje projektów. Badani eksperci to osoby
dysponujące szeroką wiedzą nt. działalności reprezentowanych przez nie
organizacji, mający duże kontakty zarówno w środowisku lokalnym jak
i regionalnym, krajowym czy międzynarodowym). Organizacje pozarządowe
zlokalizowane były w powiatach: łomżyńskim, sokólskim, augustowskim oraz
białostockim.
W badaniu PAPI uczestniczyło 400 przedstawicieli organizacji
pozarządowych działających na terenie województwa podlaskiego. Wśród
nich większość stanowiły kobiety (62,5%), nieco więcej niż co trzeci respondent
był mężczyzną (37,5%). Pytanie o wiek przedstawicieli podlaskich NGO
wskazało na znaczny udział wśród nich osób w wieku 25-54 lata. Respondenci
z przedziału wiekowego 25-34 lata stanowili najwięcej, bo 25,5% ogółu,
nieznacznie mniej było osób z następnych przedziałów wiekowych: 35-44 lata
(23,3%) oraz 45-54 lata (22%). Zdecydowanie mniejszy z kolei był w próbie
udział respondentów najmłodszych (18-24 lata) i najstarszych (powyżej 65 lat) –
stanowili oni odpowiednio 8,3% i 5,3% próby. Kategoria wiekowa 55-64 lata to
15,8% wszystkich badanych.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w badaniu byli
w większości osobami dobrze wykształconymi: niemal 60% to osoby
z wykształceniem wyższym. Średnim wykształceniem legitymowało się 37,3%
respondentów (w tym 27,8% średnim zawodowym, a 9,5% średnim ogólnym).
Niższy poziom wykształcenia deklarowało zaledwie 3,3% badanych: 3% posiada
wykształcenie zasadnicze zawodowe, a 0,3% gimnazjalne, podstawowe lub
niższe.
Pod względem stanu cywilnego, można stwierdzić, że większość
badanych żyje w związkach (małżeństwie lub związku nieformalnym):

66,8%. Co czwarty przedstawiciel NGO jest stanu wolnego (25,5%), pozostałe
zaś, nieliczne kategorie, stanowią osoby rozwiedzione/w separacji (4,8%) lub
wdowy/wdowcy (3%).
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Wykres 2. Sytuacja zawodowa przedstawicieli organizacji pozarządowych,
N=400

1,9%
1,3%
1,5% 2,3%

10,8%

21%

Praca w organizacji pozarządowej
jest jedyną pracą
Pracuję w pełnym wymiarze czasu
pracy
Pracuję w niepełnym wymiarze
godzin, np. pół etatu
Pracuję dorywczo

3%
Prowadzę własną działalność
gospodarczą
Jestem rolnikiem

2,8%
8%

Uczę się / studiuję
Jestem bezrobotny/a

47,8%
Jestem rencistą/emerytem
Inna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Sytuacja zawodowa przedstawicieli NGO jest zróżnicowana – co piąty
pracuje wyłącznie w organizacji pozarządowej, a 47,8% wykonuje pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy. Co dziesiąty badany (10,8%) przebywa już na
rencie bądź emeryturze, a 8% pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Inne
kategorie, jak praca dorywcza, prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
praca w rolnictwie, pozostawanie na bezrobociu czy kontynuowanie nauki,
wskazywane były przez nie więcej niż 3% ogółu respondentów.
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Wykres 3. Rola w organizacji pozarządowej, N=400

Aktywista, pracownik społeczny
(bez wynagrodzenia)

2,7%
28,8%

43%

Pracownik etatowy

Wolontariusz

25,5%

Inna rola

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Zdecydowana większość respondentów w organizacji pozarządowej
pracuje bez wynagrodzenia: aż 43% wśród nich stanowili aktywiści i pracownicy
społeczni, a 28,8% - wolontariusze. 2,7% badanych pełniło rolę niewymienioną
w kafeterii odpowiedzi (prezes, członek klubu, itp.), zaś co czwarty respondent
(25,5%) w NGO był pracownikiem etatowym.
Praca w organizacji pozarządowej jest wykonywana przeważnie w długiej
perspektywie czasowej – niemal połowa respondentów (47%) działa w III
sektorze dłużej niż 5 lat, a co czwarty (26%) – od 3 do 5 lat. Wskazania na
krótszy okres czasy wynosiły maksymalnie kilkanaście procent: w ciągu
ostatniego roku działalność w organizacji pozarządowej podjęło 14,8%
badanych, a w okresie od 1 do 2 lat 12,3% respondentów.
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Wykres 4. Przyczyna podjęcia pracy w organizacji pozarządowej, N=400

63,3%

chęć pomocy innym
chęć zmiany otaczającej rzeczywistości, zrobienia
czegoś dobrego

43%
24%

chęć bycia potrzebnym

12,3%
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uzyskanie zatrudnienia, zdobycia doświadczenia
zawodowego

9,3%

poznanie nowych ludzi

8,8%

Inne przyczyny

8,5%

zapełnienie wolnego czasu

8,3%

namowa przez inne osoby (rodzinę, przyjaciół,
znajomych, obcych ludzi) niedziałające w
organizacji
namowa przez inne osoby (rodzinę, przyjaciół,
znajomych, obcych ludzi) działających w
organizacji
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5%
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„to dodatkowa pozycja w CV”
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0,8%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Przyczyny rozpoczęcia pracy w organizacji pozarządowej najczęściej są
altruistyczne: aż 63,3% respondentów zostało członkiem NGO, aby pomagać
innym. Kolejna duża grupa badanych (43%) swoją decyzję motywowała chęcią
zmiany otaczającej rzeczywistości i zrobienia czegoś dobrego, a co czwarty
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(24%) przedstawiciel sektora non-profit przez swoją pracę w organizacji chciał
się czuć potrzebny. Znacznie rzadziej przyczynami podjęcia pracy w NGO były
pobudki egoistyczne bądź pragmatyczne: chęć zdobycia nowych umiejętności
(12,3%), uzyskania zatrudnienia, zdobycia doświadczenia zawodowego (9,3%),
poznania nowych ludzi (8,8%) czy zapełnienia wolnego czasu (8,3%). Warto
zauważyć, iż niewielu respondentów pracę w NGO podjęło w wyniku namowy
ze strony innych osób (ok. 5%) – może to wskazywać na fakt, iż decyzja
o działaniu w organizacji pozarządowej musi wynikać z pobudek i potrzeb
wewnętrznych, zewnętrzna motywacja może okazać się nieskuteczna.
4.1.1.1 Charakterystyka organizacji pozarządowych
Wśród 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych, większość
reprezentowała stowarzyszenia – stanowili oni 63,5% próby. 19,3% badanych
to przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, 7,3% - fundacji.
Wykres 5. Wysokość budżetu organizacji pozarządowej w roku 2011, N=400

Do 1 tys. zł

14%
Od 1.001 zł do 10.000 zł

39,8%
17,8%

Od 10.001 zł do 100.000 zł

Od 100.001 zł do 1 mln zł

17,5%

4,5%

Powyżej 1 mln

6,5%
Nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Badanie nie pozwoliło w sposób dokładny zdiagnozować wysokości
budżetów, jakimi rocznie dysponują organizacje pozarządowe w województwie
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podlaskim, bowiem niemal 40% badanych nie potrafiło odpowiedzieć na
pytanie o wysokość budżetu NGO, którą reprezentowali, w roku 2011.
Pozostałe wskazania najczęściej mówiły o budżecie w przedziale od 1.001 do
10.000 zł (17,8%), od 10.001 do 100.000 zł (17,5%) oraz do 1 tys. zł (14%).
Budżetem rocznym w wysokości powyżej 100.000 zł dysponować mogła jedynie
co dziesiąta badana organizacja (11%, w tym 6,5% budżet od 100.001 do 1 mln
zł, a 4,5% powyżej 1 mln).
Statystycznie w jednej badanej organizacji pozarządowej zatrudnionych
jest 3 pracowników etatowych, 20 wolontariuszy oraz 5 aktywistów
i pracowników społecznych. Ograniczając analizę kwestii zatrudnienia do
podmiotów, które wykazały podejmowanie współpracy z poszczególnymi
osobami, średnia liczba pracowników we wskazanych grupach rośnie. Średnia
liczba pracowników etatowych w organizacjach, które zatrudniają takie osoby,
wyniosła 6; w przypadku wolontariuszy było to 37 osób, zaś dla aktywistów –
10 osób.
Tabela 25. Liczba pracowników w organizacji pozarządowej

Pracownicy etatowi
Wolontariusze
Aktywiści, pracownicy
społeczni
(bez
wynagrodzenia)

Średnia liczba
osób (ogółem)

Liczba
organizacji,
które
wskazały

Średnia liczba
osób (dla
organizacji,
które wskazały)

3,17

207

6,12

19,86

217

36,61

4,61

184

10,02

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

W przypadku zróżnicowania miejsca funkcjonowania organizacji nonprofit, największą część próby stanowiły NGO z miasta Białystok (30,3%) a także
powiatu białostockiego (10%). Próg pięciu procent wskazań przekroczyły
w badaniu organizacje pozarządowe działające w Suwałkach i powiecie
sokólskim (po 5,8%) oraz Łomży (5,3%). Pozostałe lokalizacje były wskazywane
rzadziej – dokładne dane prezentuje wykres poniżej.
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Wykres 6. Miejsce funkcjonowania organizacji pozarządowej, N=400
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Białostocki
Sokólski
Miasto Suwałki
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Suwalski
Sejneński

30,3%
10%
5,8%
5,8%
5,3%
4,8%
4,8%
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4,5%
4%
4%
3,5%
3%
2,8%
2,5%
2,5%
2%
0%

10%

20%

30%

40%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Na podstawie badań jakościowych można stwierdzić, że główny profil
działalności instytucji reprezentowanych przez respondentów wynika ze
specyfiki podejmowanych przez nie działań, a te koncentrują się wokół
następujących obszarów:
v pomoc społeczna adresowana do zróżnicowanego grona odbiorców: do
osób dotkniętych wykluczeniem społecznym – długotrwale
bezrobotnych, bezdomnych, najuboższych mieszkańców województwa
w formie pomocy materialnej, żywnościowej; opieka nad ludźmi
starszymi i dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzenie placówek dla
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie zajęć
uaktywniających,
a także
koordynacja
wolontariatu
osób
niepełnosprawnych; pomoc penitencjarna osobom opuszczającym
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zakłady karne oraz przebywającym w nich i ich rodzinom, zapobieganie
powrotowi do przestępstwa, pomoc w readaptacji poprzez wsparcie
materialne i duchowe; pomoc rodzinom zastępczym i rodzinom, które
mają problemy finansowe; aktywizacja młodzieży;
v kultura: organizowanie wydarzeń kulturalnych (Dni Kultury Kresowej
w Białymstoku); propagowanie, podtrzymywanie kultury (wydawanie
pisma); realizacja projektów o charakterze kulturalnym i edukacyjnym;
zapraszanie do Polski na wakacje dzieci ze Wschodu (z Białorusi);
poznawanie kultury i tradycji regionu;
v edukacja: projekty edukacyjne, proekologiczne, warsztaty twórcze;
v sport: prowadzeniem rozgrywek piłkarskich dla wszystkich kategorii
wiekowych na terenie całego województwa;
v zdrowie: promowanie honorowego krwiodawstwa, wsparcie chorych na
cukrzycę i z chorobami z nią związanymi;
v działalność międzynarodowa: pomoc humanitarna i zdrowotna na
terenach objętych klęską żywiołową, praca na rzecz rozwiązywania
konfliktów zbrojnych, upowszechnianie międzynarodowego prawa
humanitarnego;
v wspieranie instytucji rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe, organizowanie kursów i szkoleń między innymi w zakresie
tworzenia własnej działalności gospodarczej; wspieranie odnajdywania
się na rynku pracy głównie osób długotrwale bezrobotnych, w tym
młodych matek.
Wiele organizacji prowadzi działalność w kilku obszarach, często też
realizują projekty interdyscyplinarne.
Ponad połowa osób biorących udział w badaniu pełniła funkcję prezesa
fundacji lub inne funkcje kierownicze (dyrektora, kierownika, koordynatora).
Pozostałe osoby to: wolontariusz, członek stowarzyszenia, pracownik
administracyjny, specjalista – pełni funkcje związane ściśle z charakterem
prowadzonej działalności (w przypadku osób niesłyszących była to funkcja
tłumacza czy rehabilitanta). Warto zauważyć, że osoby te często pełnią kilka
funkcji jednocześnie.
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4.1.1.2 Opinie o sektorze NGO
Początkowe pytania kwestionariusza miały na celu poznanie opinii
przedstawicieli podlaskich organizacji pozarządowych odnośnie sektora nonprofit.
Wykres 7. Ocena postrzegania organizacji pozarządowych w województwie
podlaskim, N=400

2%
Zdecydowanie pozytywnie

15,3%
40%

Raczej pozytywnie

Ani pozytywnie ani negatywnie

42,8%

Raczej negatywnie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Ocena postrzegania organizacji pozarządowych w województwie
podlaskim, dokonana przez przedstawicieli tego sektora, jest optymistyczna: aż
83% uznało, że NGO na Podlasiu postrzegane są pozytywnie (40%
zdecydowanie pozytywnie, 42,8% raczej pozytywnie). Oceny negatywne niemal
się nie pojawiały (jedynie 2% wskazań na odpowiedź raczej negatywnie), zaś
15,3% stanowiły oceny neutralne.
Zdaniem zdecydowanej większości kobiet i mężczyzn działających
w organizacjach pozarządowych opinia o tych podmiotach jest pozytywna
(79,2% kobiet i 88,7% mężczyzn; w przypadku kobiet większy niż u mężczyzn był
odsetek odpowiedzi indyferentnych), podobne opinie wyrażane były przez
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przedstawicieli organizacji pozarządowych niezależnie od ich typu. O ile jednak
w przypadku fundacji odsetek odpowiedzi pozytywnych wynosił 93,1%, to
w przypadku organizacji pożytku publicznego kształtował się on na znacznie
niższym poziomie – 67,5%.
Wykres 8. Ocena postrzegania organizacji pozarządowych w województwie
podlaskim – dekompozycja ze względu na powiat, N=400
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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Dekompozycja odpowiedzi respondentów na pytanie o postrzeganie
sektora non-profit w oparciu o powiat, w którym prowadzona jest organizacja,
pozwala stwierdzić, iż najlepsze oceny zostały sformułowane w powiatach:
łomżyńskim (odsetek odpowiedzi zdecydowanie pozytywnie – 94,4%),
siemiatyckim, sokólskim (wszyscy respondenci wyrazili zdecydowanie
pozytywne opinie), suwalskim oraz wysokomazowieckim – wszystkie udzielone
w tych powiatach odpowiedzi były pozytywne. Najwięcej odpowiedzi
negatywnych pojawiło się z kolei w powiecie grajewskim (aż 21,4%), a także
w powiecie sejneńskim (12,5%) i miastach: Łomży (9,5%) oraz Suwałkach
(8,7%).
Wykres 9. Ocena działalności organizacji pozarządowych w województwie
podlaskim, N=400

0,5%
Bardzo dobrze

15,5%
31,3%

Raczej dobrze

Ani dobrze ani źle

52,8%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

W podobny sposób przedstawiciele NGO ocenili działalność organizacji
w województwie podlaskim: oceny negatywne były praktycznie nieobecne
(zaledwie 0,5% wskazań na odpowiedź raczej źle), a 15,5% stanowiły oceny
neutralne. Pozostali przedstawiciele NGO (84%) ocenili działalność III sektora
na Podlasiu pozytywnie, przy czym większość tych ocen stanowiły odpowiedzi
raczej (52,8%) niż zdecydowanie (31,3%).
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Równie dobre oceny wobec działalności podlaskich organizacji
pozarządowych formułowali przedstawiciele NGO niezależnie od płci (kobiety:
82% odpowiedzi pozytywnych, mężczyźni: 87,3% odpowiedzi pozytywnych),
a także roli pełnionej w organizacji. Warto zauważyć, iż najczęściej dobrze
działalność podlaskiego III sektora oceniali pracownicy etatowi (92,2%)
i aktywiści/pracownicy społeczni (84,9%), a rzadziej – wolontariusze (73,9%
odpowiedzi pozytywnych i aż 26,1% odpowiedzi indyferentnych).
Wykres 10. Ocena działalności organizacji pozarządowych w województwie
podlaskim – dekompozycja ze względu na powiat, N=400

Zambrowski

20%

60%

Wysokomazowiecki

52,6%

47%

Suwalski

30%

70%

Sokólski

30,4%

69,6%

Siemiatycki

25%

75%

Sejneński

100%

Moniecki

91,7%

Łomżyński

8,3%

38,9%

Kolneński

61,1%
81,8%

Hajnowski

15,8%

18,2%

78,9%

Grajewski

35,7%

Bielski

37,5%

Białostocki 2,5%

25%

5,3%
64,3%
56,3%

25%

Augustowski

6,3%
47,5%

94,7%

Miasto Łomża

14,3%

Miasto Suwałki

8,7%

0%
raczej źle

5,3%

81%

4,8%

69,6%

Miasto Białystok 0,8% 23,1%

21,7%

39,7%
20%

40%

ani dobrze ani źle

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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Najlepsze oceny działalności podlaskich organizacji pozarządowych
wystąpiły w powiatach: augustowskim, kolneńskim, łomżyńskim, monieckim,
sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim oraz wysokomazowieckim – wszystkie
sformułowane w tych powiatach oceny były pozytywne, przy czym najwyższy
odsetek ocen zdecydowanie dobrych wystąpił w powiatach siemiatyckim (75%),
sokólskim (69,6%) oraz łomżyńskim (61,1%).
Wskazania na raczej złe oceny funkcjonowania podlaskich NGO wystąpiły
jedynie w powiecie białostockim, jednak i na tym obszarze były to odpowiedzi
marginalne (2,5%). Stosunkowo wysokim odsetkiem odpowiedzi
indyferentnych odznaczały się powiaty bielski (37,5%), grajewski (35,7%),
suwalski (30%), białostocki (25%), zambrowski (20%) oraz miasto Białystok
(23,1%).
Wykres 11. Ocena własnej organizacji pozarządowej na tle organizacji
w województwie, N=400

0,3%
Zdecydowanie lepiej
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34,8%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Postrzeganie własnej organizacji pozarządowej na tle wszystkich
działających na Podlasiu jest dychotomiczne: aż 43,3% przedstawicieli NGO
uważało, że ich organizacja nie wyróżnia się na tle wszystkich podlaskich
organizacji, ponad połowa zaś respondentów (56,6%) oceniła swoją organizację
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lepiej niż inne NGO funkcjonujące w województwie podlaskim. Co zrozumiałe,
niemal nikt z respondentów nie przyznał, że jego organizacja działa gorzej niż
pozostałe (jedynie 0,3% wskazań dla odpowiedzi zdecydowanie gorzej).
Postrzeganie własnej organizacji pozarządowej na tle całego podlaskiego
III sektora przez kobiety i mężczyzn było niemal identyczne, różnice w opiniach
ujawniły się w zależności od roli spełnianej w organizacji. Opinie pozytywne
o swojej organizacji najczęściej pojawiały się wśród pracowników etatowych
(63%). Jedyną kategorią, w której oceny indyferentne przeważały nad ocenami
pozytywnymi, byli wolontariusze – lepiej swoją organizację na tle innych
oceniło 49% wolontariuszy (w tym jedynie 11,3% zdecydowanie lepiej), zaś
różnic nie dostrzegło 51,3% osób z tej grupy.
Wykres 12. Ocena własnej organizacji pozarządowej na tle organizacji
w województwie – dekompozycja ze względu na powiat, N=400
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Swoją organizację pozarządową lepiej (w porównaniu do innych
podlaskich NGO) najczęściej oceniali przedstawiciele III sektora w powiecie
wysokomazowieckim (79%) i Suwałkach (73,9%), zaś oceny negatywne pojawiły
się wyłącznie wśród respondentów z powiatu bielskiego (6,3%). W przypadku
powiatów: grajewskiego, sokólskiego i białostockiego stosunkowo najwięcej
było odpowiedzi wskazujących na brak różnic w działalności swojej organizacji
na tle innych NGO na Podlasiu (odpowiednio: 57,1%, 56,5% i 55%).
Wykres 13. Ocena potrzeby funkcjonowania organizacji pozarządowych w...,
N=400
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Funkcjonowanie
organizacji
pozarządowych
jest
potrzebne
w społeczeństwie, niezależnie od poziomu administracyjnego kraju – taki
wniosek wyłania się z odpowiedzi na kolejne pytanie. Aż 90% przedstawicieli
organizacji pozarządowych uznało, że funkcjonowanie NGO jest potrzebne
lokalnie, w miejscu zamieszkania, 91% dostrzega taką konieczność w powiecie,
88% w województwie, a 84% w całym kraju. W każdym przypadku wyraźnie
dominowały odpowiedzi zdecydowane. Odsetek wskazań na neutralność
funkcjonowania organizacji pozarządowych dla potrzeb społeczeństwa
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kształtował się na poziomie 10% odpowiedzi (min. 8,8% w powiecie, max.
11,3% w kraju), zaś opinii wskazujących na brak potrzeby istnienia NGO był
marginalny.
W ocenie większości respondentów badań jakościowych organizacje
pozarządowe z terenu województwa podlaskiego działają prężnie i dużo
sprawniej niż instytucje państwowe, mimo braku środków (…) działają mniej
formalnie, działają szybciej. Ludzie są bardziej zaangażowani w pracę (W5).
Widać tę aktywność podczas starań o pozyskiwanie środków – składają bardzo
dużo wniosków o dofinansowanie. Większość uczestników badania nie podjęła
się jednak próby umieszczeniem działalności podlaskich organizacji
pozarządowych w szerszym kontekście całego województwa, a nawet kraju
motywując to brakiem dostatecznych informacji. Zwyczajnie nie interesują się
sytuacją organizacji w innych województwach. Sądzą natomiast, że działania te
są podobne ponieważ wszystkie organizacje działają w podobnych obszarach
w całym kraju. Tym co je dodatkowo łączy jest ich postępujący rozwój.
Część osób uważa, że przyczyną słabszej pozycji organizacji
pozarządowych województwa podlaskiego w skali kraju są uwarunkowania
historyczno-geograficzne województwa oraz wiążące się z nimi postawy
mieszkańców poszczególnych regionów, a także słaby rozwój gospodarczy
województwa i wynikająca z tego niedostateczna ilość darczyńców, a więc
i środków na aktywne prowadzenie działań:
Myślę, że struktura województwa podlaskiego jest specyficzna ze
względu na to, że jest to jednak Polska Wschodnia, popegeerowska. Są
u nas miejsca, gdzie organizacji pozarządowych nie ma wcale. Są to
absolutnie białe plamy. Bywają miejscowości, gdzie nie ma absolutnie
żadnej organizacji pozarządowej. Natomiast są takie miejscowości jak
Białystok, Suwałki, jakieś mniejsze miejscowości, w których tych
organizacji pozarządowych jest bardzo dużo i tam rzeczywiście jest
szaleństwo jeżeli chodzi o działania organizacji. (W9)
Ogólnie sektor jest trochę w słabszej kondycji niż reszta kraju. Ze
względu na to, że nie ma możliwości fundraisingu na szeroką skalę, bo nie
ma dużych i wielkich firm. Ten sektor dużych korporacji jest ograniczony
w naszym regionie. Stąd środki, którymi dysponują organizacje też są
ograniczone i te projekty są mniejsze, uboższe. (W17)
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Część badanych uważa zdecydowanie, że trzeci sektor w województwie
podlaskim działa lepiej niż w pozostałych województwach, bo jest ich spora
liczba, zrejestrowanych jest ponad 4000 organizacji pozarządowych, ale
faktycznie działa ponad 2000 tych organizacji. To są głównie stowarzyszenia
i fundacje (W7). Ważne miejsce zajmują pośród nich wspólnoty wyznaniowe,
kościelne i związki wyznaniowe.
Podlaskie organizacje trzeciego sektora na plus w skali kraju poczytują
sobie wyjątkową różnorodność podyktowaną niespotykaną w innych częściach
kraju wielością kultur. Jest więc i wiele unikatowych w skali kraju organizacji
pozarządowych: bo mamy tutaj i Stowarzyszenie Tatarów i różne fundacje
działające na rzecz Białorusinów, Ukraińców. Także Podlasie jest
wielokulturowe i ta współpraca jest dobra. Widać tą wielokulturowość (W3).
Nie ma natomiast sygnałów, że podlaski trzeci sektor wypada wyjątkowo
niekorzystnie na tle pozostałych województw zbliżonych warunkami do
podlaskiego. (…) ale jak porównamy te województwa zachodnie i centrum, czyli
Warszawę, to ten sektor u nas jest rzeczywiście dużo słabszy. Głównie ma jakby
ograniczone pole działania (W7). Niektóre organizacje przyznają też, że chętnie
korzystają z doświadczeń organizacji działających poza województwem
podlaskim.
Na tle całego województwa organizacje reprezentowane w badaniu FGI
odróżniają się od innych o podobnym profilu. Wyróżniają je unikatowe
działania i brak konkurencji. Jest kilka organizacji, które są częścią
ogólnopolskich sieci i reprezentują je w województwie podlaskim. Tym, co
wyróżnia organizacje na tle innych jest też ich staż. Im dłużej organizacja jest
aktywna tym bardziej ugruntowana jest jej pozycja. Pozostaje ona
w świadomości lokalnych władz, darczyńców i adresatów działań jako lider,
wręcz monopolista w konkretnych obszarach. Są organizacje, które od
pozostałych o podobnym profilu działania, różnią się tylko jednym, istotnym
elementem: Pewnie wyróżnia nas to, że jesteśmy jedną z niewielu organizacji,
która prowadzi działalność gospodarczą i staramy się funkcjonować niezależnie
od projektów(…); My jesteśmy wyjątkowi, bo jesteśmy jedyną fundacją
w Sokółce. Chodzi o samą nazwę „fundacja”. (…) Chyba żadne stowarzyszenie
nie udziela stypendium, z tego co ja się orientuję. Tylko my w Sokółce
prowadzimy świetlice środowiskowe. Również tylko my udzielamy mikrodotacji.
(…).; W Łomży nie ma drugiego DPS-u dla osób w podeszłym wieku i tylko my
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prowadzimy taką instytucję.(…) Ośrodek wsparcia, który prowadzimy też jest
jedynym w powiecie łomżyńskim (…).
Niektóre organizacje w swoich działaniach są pionierami na skalę
wojewódzką, a nawet krajową: Nie znalazłem takiej samej organizacji. Czyli
organizacji bazującej na kulturze romskiej. (…). Nawet sami rodowici Cyganie
się z nami kontaktują jak tylko się dowiedzą o naszej organizacji, bo sami
jeszcze nic takiego nie zrobili; (…) Działalnością, którą prowadzimy, czyli
rodzicielstwem zastępczym, praktycznie w Łomży i powiecie, a kiedyś i w całym
województwie w zasadzie nikt się tym nie zajmuje (…).
Odmienny profil działań nie przeszkadza współpracować ze wszystkimi
środowiskami, jest atutem podlaskich organizacji, po to też powstają
organizacje pozarządowe, aby tu urozmaicać tę rzeczywistość i wychodzić
z szeroką ofertą do swojej społeczności.
Odpowiedź na pytanie o wyjątkowość działań podlaskich organizacji
pozarządowych na tle kraju po raz kolejny brzmi: wyróżniają nas nasze
działania, nie często spotykane w skali kraju: Wyróżnia nas na pewno
działalność odnawiania cmentarzy, bo poza Warszawą nie ma takich dużych
akcji (…); Na tle kraju to, że od 10 lat w Łomży jest system pieczy zastępczej
i znacznie wyprzedziliśmy działania w kraju.; (…) jeżeli chodzi o organizowanie
zlotów morsowych, to my jesteśmy w czołówce.(…); My jako jedyni wzięliśmy
się za kulinaria w Polsce (…); My kulturowo zajmujemy się dawną
Grodzieńszczyzną, teraz Ponimonia, identyczne kulturowo, tożsame. (…) ten
obszar, którym się zajmujemy nawet na arenie międzynarodowej, nie ma
konkurencji (…). Tę unikalną działalność podlaskich organizacji non profit
dodatkowo na tle kraju cechuje i wyróżnia:
v determinacja: okoliczności, warunki, w których działają podlaskie
organizacje są mniej korzystne i sprzyjające tym działaniom niż
gdziekolwiek w Polsce, tym samym stawiają te organizacje na
uprzywilejowanej pozycji na tle kraju, bo musimy więcej zrobić, żeby
dostać to samo (…); (…) musiały się tworzyć, bo widziano potrzebę, że jest
ubóstwo i bieda, i to nas wszystkich wyróżnia (…).
v działania międzynarodowe: nasze stowarzyszenie jest o tyle wyjątkowe,
to, że jest jedyne w Polsce to swoją drogą… ale nasza wyjątkowość
polega na tym, że bardzo prężnie się rozwijamy. Ponieważ jesteśmy
praktycznie pierwszą taką organizacją w Polsce, to ten świat łucznictwa
konnego jest dość duży na świecie i dzięki temu nawiązaliśmy kontakty
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z zagranicą. Na przykład w 2011 roku dostaliśmy taką szansę
i zorganizowaliśmy Otwarte Mistrzostwa Europy, i jest to naprawdę
impreza na bardzo dużą skalę, przyjeżdżają na nią ludzie z całego świata
(…); Organizujemy Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych
w Augustowie i są to jedyne zgodne ze standardami światowych federacji
sportu rangi mistrzostw świata organizowane na Podlasiu. Jesteśmy też
jedynym klubem, który organizuje specyficzne zawody w skokach na
nartach wodnych, które ściągnęły na to wydarzenie światową czołówkę
sportową (…).
v wyróżnienie, nagroda za działania: Augustowska Organizacja
Turystyczna dostała certyfikat „Złoty POT” za „Kanał Augustowski - Szlak
Papieski”. Tych certyfikatów przyznano dopiero pięć.
v Przedstawiciele tych organizacji wyjaśniają, że porównanie organizacji
podlaskiego trzeciego sektora na tle kraju wypada na korzyść Podlasia
ponieważ:
- ich działania częściej są oryginalne, a jeśli robi się coś oryginalnego,
to łatwiej pozyskać na ten cel środki i przychylność, sponsorów;
- niektóre organizacje są prekursorami działań powielanych dziś
w całym kraju np. promocja zastępczego rodzicielstwa, idea
agroturystyki, łucznictwo konne ;
- dyktują standardy postępowania organizacjom w innych regionach
kraju na przykład organizacje ekologiczne: nasze działania bardzo
często są praktykowane na terenie innych regionów Polski, nasze
pomysły realizowane tutaj były przenoszone na inne obszary Polski;
- region daje takie możliwości: Szlak Tatarski jest jedyny w Polsce,
podobnie Szlak Papieski i Kanał Augustowski, jest też duża ilość
obszarów chronionych w na terenie województwa podlaskiego.
Jedyny aspekt, który zdaniem badanych negatywnie wyróżnia działalność
podlaskiego trzeciego sektora na tle kraju to ogromne zapotrzebowanie na
działania w obszarze pomocy społecznej oraz większa niż gdzie indziej w Polsce
trudność w pozyskiwaniu środków na działalność.
Większość osób jest zdania, że różnice w możliwościach działania są
uwarunkowane terytorialnie. Są obszary, na których różnice te rysują się
bardzo wyraźne. Dyskutanci zgodnie formułują tezę że, to nie uwarunkowania
topograficzne terenu decydują o różnicach w możliwościach działania, ale
raczej mapa mentalnościowa mieszkańców poszczególnych regionów
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województwa i jego władz: Myślę, że w województwie są takie regiony gdzie
organizacje działają bardziej prężnie i łatwiej jest tym organizacjom działać.
A wynika to z tego, że głównie władze samorządowe w jakiś sposób wspierają
te organizacje (…) i zauważa się na terenie województwa właściwie trzy takie
regiony. To są okolice Hajnówki, czyli Puszcza Białowieska, okolice Suwałk i sam
Białystok. U nas [w Białymstoku, M.D.] nie jest tak najgorzej natomiast
z mojego rozeznania to na przykład w okolicach na zachód od Białegostoku są
regiony gdzie w ogóle organizacje są bardzo słabe i tam jak się rozmawia
z władzami samorządowymi to oni uważają, że to jest jakby prywatna sprawa
i organizacje, jak chcą to niech sobie działają, a jak nie to nie. Oni nie uważają,
że można by to było wspierać w sposób chociaż merytoryczny czy jakiś inny (…).
Inni respondenci wskazują na podobne prawidłowości jeśli chodzi o natężenie
działań organizacji i ich rozlokowanie na mapie województwa: (…) jeżeli chodzi
o Suwalszczyznę to tam północna część moim zdaniem wypada lepiej niż
postała część województwa jeżeli chodzi o działanie organizacji. Lepiej działa
gmina, bo tam się jest łatwiej dogadać, bo nie ma tej administracji takiej
zagmatwanej jak to jest w dużych miastach. Wschód działa słabo: jesteśmy tą
stroną Podlasia, której ciężko się przebijać (…) lecz zdecydowanie najbardziej
pokrzywdzony jest zachód, który nie ma nic, im bliżej Warszawy tym gorzej(…).
Są tereny, na których nie działa żadna organizacja: na przykład Kuźnica
Białostocka. Tam nic nie funkcjonuje (…). Część osób uważa, że takie
organizacje tworzą się tam gdzie są potrzeby i tam gdzie są ludzie z pasją – brak
organizacji na niektórych terenach tłumaczą brakiem potrzeb i brakiem
wariata, który by organizację założył. Potrzeby jednak są zawsze, na każdym
terenie. Osoby zamieszkujące te miejscowości gdzie nie ma żadnej działalności
zwracają się o pomoc do sąsiednich. Nie są odsyłane bez pomocy, ale też
możliwości organizacji w takim przypadku są ograniczone.
Na mapie działań dobroczynnych w województwa można zaobserwować
jeszcze jeden podział – według rodzaju i wielkość miejscowości, w której się
one odbywają. Z perspektywy małych miast ich niewątpliwym plusem jest
łatwość kontaktu i porozumienia oraz indywidualne podejście: mam koleżankę,
która działa w Sokółce i ona mi powiedziała, że gdyby nie atmosfera jaka tam
panuje, to nie mogłaby działać. Gmina jest bardzo pomocna; (…) W gminach
małych jest czytelniejszy podział obowiązków i wiadomo z czym do kogo pójść.
Łatwiej i szybciej nawiązuje się więź z podopiecznymi: Znamy sytuację rodzinną,
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materialną i to jest najważniejsze; Nie jest to traktowane jako praca
i powiązania są na różnych polach; Minusem małych miast jest:
v mniejsza dostępność do środków finansowych: Jesteśmy małym
miastem na końcu listy beneficjentów. Wynika to również z pewnych
lokalnych przyzwyczajeń: gminne pieniądze w świadomości jej
mieszkańców mają zawsze przeznaczenie i dlatego nie składają oni
wniosków o dotacje. Zakładają, że ich organizacje nie działają w obszarze
objętym dofinansowaniem, lub też mylnie interpretują zakres działań
wyznaczonych projektem i nie podejmują starań: u nas gminy mogą
składać wnioski na takie działania: odnowa i rozwój wsi i to służy ogólnie
całemu społeczeństwu. Mogą remontować kościoły, mogą robić świetlice,
przeróżne rzeczy. Są ogromne pieniądze do wykorzystania, a od 2008
roku wykorzystali 5% tych środków. I ja nie wiem z czego to wynika (…);
v brak anonimowości w małym środowisku, który może skutkować
blokowaniem działań organizacji: U nas każdy każdego zna i to jest
z jednej strony jest dobrze, a z drugiej źle. Wystarczy, że gdzieś tam się
coś nie spodoba i się robią problemy. I to jest fatalne, że w małej
miejscowości personalia grają niemałą rolę;
v problemy z pozyskaniem specjalistów w mniejszych miejscowościach;
najczęściej specjalistów tam po prostu nie ma, a ci, którzy deklarują, że
będą przyjeżdżać po pewnym czasie rezygnują, ponieważ odległość jaką
muszą pokonać, w dodatku na własny koszt, prędzej czy później staje się
zbyt dużym wzywaniem;
v mentalność mieszkańców małych miejscowości, która wpływa na
postrzeganie tak działań dobroczynnych jak i grup, którym są one
dedykowane, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby specjalnej troski. Małe
środowisko ma ograniczoną percepcję sytuacji życiowej tych osób jednak
wydaje swoją opinię, najczęściej jednostronną i krzywdzącą, a jednak
wiążącą: U mnie taką działalnością są objęte obszary wiejskie, skąd
pochodzi część osób niepełnosprawnych intelektualnie. Trudno te osoby
wyciągnąć z domów, jest blokada, że tym osobom nic się nie należy, że
nic nie rozumieją; nie są świadome wsparcia. Środowisko wiejskie jest
bardziej zamknięte na to, że osoba niepełnosprawna ma prawo siebie
realizować zawodowo, społecznie, czy towarzysko. Taki odbiór rzutuje na
prowadzenie działalności, utrudnia, zwłaszcza pozyskiwanie środków.
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W miastach i większych miejscowościach większa jest anonimowość co
jest niewątpliwym plusem dla organizacji, bo w mniejszych miastach jak się
komuś podpadnie to się robi „pod górkę”. W większych miastach tego nie ma,
bo zawsze naszą sprawą może się zająć inny urzędnik; Jeśli chodzi o projekty
wojewódzkie, to większe szanse mają organizacje z Białegostoku. Ta sama
korzyść może być również przeszkodą – duża ilość urzędników sprawia, że
rośnie prawdopodobieństwo komplikacji, trudniej się przebić do właściwej
osoby i ma się właściwie pewność, że sprawą będzie musiała oczekiwać na
rozpatrzenie nawet kilka tygodni. Ponadto większa anonimowość daje poczucie
bezpieczeństwa, ale też pozbawia emocji, zaangażowania w sprawy ludzi,
wszystko jest bezosobowe, organizacja działa mechanicznie. Podobne jest
podejście do pozyskiwania środków na działalność: nie są postrzegane jako
istotny element umożliwiający niesienie pomocy, ale jako kwoty do pozyskania
i wydania, najlepiej jeśli z rozmachem. Organizacje też większą część czasu
spędzają właśnie na działaniach związanych z pozyskiwaniem i planowaniem
wydatków.
Wątek Białegostoku jako miasta uprzywilejowanego pojawił się w każdej
sesji. Otrzymał on więcej głosów przychylnych niż negatywnych, mówiących
o tym, że miasto wojewódzkie stara się dostrzegać potrzeby wszystkich, nie
ogranicza działalności do swojego terytorium, pilnuje by mniejsze miejscowości
nie były pokrzywdzone, stara się traktować wszystkich równo: Byłam na
szkoleniu w Białymstoku i pani powiedziała, żeby i Białystok brać pod uwagę,
nie tylko cele mniejsze (…); Jako organizacja młoda złożyliśmy projekt (sam go
pisałem), wysłaliśmy do województwa i dostaliśmy pieniądze (…).
Pojawił się też wątek rywalizacji, niezdrowej konkurencji pomiędzy
dwoma miastami: obecnie wojewódzkim Białymstokiem i kiedyś wojewódzką
Łomżą. Białystok jest subiektywnie, jak podkreślają respondenci, oceniany jako
miasto uprzywilejowane i dyskryminujące mniejsze miasta i miejscowości co
można zaobserwować na wielu obszarach. Środki przeznaczone na rozwój
województwa trafiają do Białegostoku: wszystko idzie do Białegostoku odkąd
nie jesteśmy województwem. Pamiętam jak Łomża przestała być
województwem/stolicą województwa i wszystkie pieniądze się zabrały tam (…).
Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Białegostoku zasiadają
w komisjach konkursowych w Łomży by brać udział w dzieleniu środków jednak
już w drugą stronę to nie działa, Białystok sam dzieli swoje środki, zauważają.
Ponadto wnioski konkursowe składane przez łomżyńskie organizacje częściej
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niż białostockie nie spełniają wymogów formalnych: W ostatnim konkursie
kulturalnym jakoś tak dziwnie się złożyło, że przyznane zostały prawie wszystkie
pieniądze organizacjom z Białegostoku. Wniosek organizacji odpadł, w Radio
Nadzieja członek zarządu mówił, że rzekomo organizacje łomżyńskie nie umiały
złożyć poprawnie wypełnionego wniosku. To jest skandal. Niepoprawność
wniosku polegała na tym, że organizacja nie skreśliła w jednym z ostatnich
punktów, że nie zalegamy ZUS-owi składek.
Łomżynianie twierdzą, że walki tej nie wygrają, bo są na przegranej
pozycji właśnie ze względu na to, że są mniejszym miastem i ponoszą wszystkie
tego konsekwencje, a w Białymstoku są wszystkie ośrodki i organy nadzorcze,
mają łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego, oraz dlatego, że Białystok kieruje
się osobistymi sentymentami względem Łomży: Nie mogą ścierpieć jak u nas
coś się uda i jest bardziej do przodu niż u nich.
Podobny wątek, może już nie rywalizacji, ale w pewnym sensie wyższości
miasta wojewódzkiego nad pozostałymi miastami i miejscowościami pojawia
się też podczas sesji w pozostałych miastach i dotyczy głównie dostępności
środków na działalność: Te podziały są, duże aglomeracje typu Białystok,
wystarczy spojrzeć na środki z Urzędu Marszałkowskiego, którymi dysponuje
i ile przeznaczają na określone przedsięwzięcia. Dużo zależy też od władz
samorządowych, jak potrafią pozyskiwać środki (…).
Położenie całego regionu względem reszty kraju również jest
niekorzystne dla działalności organizacji pozarządowych. Zdaniem badanych
skutkuje upośledzeniem Podlasia na tle pozostałych regionów: dlaczego na
ścianie zachodniej naszego kraju jakoś lepiej są zorganizowani, otwierają więcej
punktów pomocy dla ludzi bezdomnych i potrzebujących, a u nas idzie to bardzo
opornie. Nie wiem z czego to wynika (…); Jesteśmy organizacją 1% od trzech lat
i gdy dzwonię do kolegi na Śląsk, gdzie jest przemysł i praca, to nie ma
problemu. A ja działam na terenie gminy wiejskiej, gdzie rolnicy nie płacą
takiego podatku, a emerytom trzeba wytłumaczyć każdą złotówkę i to jest efekt
tych uwarunkowań (…).
Optymistycznym akcentem w dyskusji jest głos jednego z uczestników,
który przewiduje obiecującą przyszłość dla działań trzeciego sektora właśnie
w województwie podlaskim: Ja mam takie spostrzeżenie, że im bliżej
„warszawki” tym gorzej z działalnością społeczną. Ale ogólnie ściana
wschodnia, jeżeli chodzi o organizacje i stowarzyszenia, rozwija się
błyskawicznie i to będzie szło w tym kierunku. Patrzę po lokalnych grupach
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działania, błyskawicznie się to rozwija. Natomiast środek Polski zostanie tak jak
jest, marazm.
Część osób podchodzi do tematu zróżnicowania wewnątrz regionu
neutralnie, tłumacząc bardzo pojednawczo, że wszystkie działania i decyzje są
przecież w rękach tych co są na dole i tych co są na górze. Trzeba mieć
wyrozumiałość dla decyzji, które te osoby muszą podejmować, zwłaszcza
zważywszy na wspomniane uwarunkowania i trudności.
4.1.1.3 Działania promocyjne w NGO
Kolejnym poruszanym aspektem działalności organizacji pozarządowych
na Podlasiu była promocja i działalność marketingowa. Wśród badanych
przedstawicieli sektora non-profit połowa (50,5%) wskazała na podejmowanie
przez ich organizacje działań marketingowych w celu promocji swojej
działalności. Brak takich działań deklarowało 37% badanych, a pozostałe 12,5%
respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie.
Podejmowanie działań promocyjnych w organizacjach pozarządowych
jest silnie warunkowane miejscem funkcjonowania NGO – różnica w odsetku
wskazań w powiecie o najczęstszym i najrzadszym wykorzystaniu promocji
wynosi aż 70%. Najczęściej marketing stosują organizacje działające
w powiatach białostockim (77,5%) i sejneńskim (75%), a także sokólskim
(65,2%), Łomży (61,9%), Białymstoku (61,2%) i powiecie łomżyńskim (61,1%).
Z kolei do powiatów o najniższym odsetku organizacji pozarządowych
podejmujących działania promocyjne należą grajewski (7,1%), zambrowski
(10%), wysokomazowiecki (10,5%) oraz siemiatycki (12,5%).
W zależności od typu organizacji, pod względem prowadzenia działań
marketingowych, wyróżniają się organizacje pożytku publicznego – 55,8% z nich
promuje swoją działalność. W przypadku fundacji, stowarzyszeń i zrzeszeń
odsetek ten jest porównywalny; nie przekroczył połowy udzielonych
odpowiedzi (odpowiednio 48,3%, 49,6% i 47,5%).
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Wykres 14. Sposób promowania działalności organizacji pozarządowej, N=202
Reklama w Internecie: na swojej stronie
internetowej

53%

48%

Imprezy okolicznościowe

Ulotki

37,6%

Tzw. marketing szeptany (poprzez rodzinę,
znajomych)

34,2%

Reklama w Internecie: profil na portalu
społecznościowym (np. Facebook, nasza
klasa, itp.)
Reklama w Internecie: wykupione miejsce
reklamowe na innych stronach
internetowych

30,2%

25,2%

Reklama w radiu

19,8%

Reklama w telewizji

9,9%

Billboardy

W inny sposób

6,9%

1,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Promocja działalności organizacji pozarządowej najczęściej odbywa się za
pośrednictwem Internetu, w różnych formach wykorzystuje go znaczna część
podlaskich NGO. Na swojej stronie internetowej promuje się 53% organizacji
pozarządowych, profile na portalach społecznościowych wykorzystuje 30,2%
NGO, a miejsca reklamowe na innych stronach internetowych – 25,2% z nich.
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Ważnymi kanałami promocji organizacji pozarządowych są także imprezy
okolicznościowe (aż 48%), ulotki (37,6%) czy tzw. marketing szeptany (34,2%).
Po reklamy radiowe sięga co piąta organizacja (19,8%), a po reklamy
telewizyjne – co dziesiąta (9,9%). Inne sposoby promocji swoich działań
wykorzystuje jedynie 1,5% badanych organizacji (głównie są to następujące
kanały: wydawnictwa, prasa lokalna, targi czy pozytywne działanie).
Wykres 15. Odbiorcy działań promocyjnych organizacji pozarządowej, N=202

Ogół społeczeństwa

81,2%

Potencjalni klienci organizacji

34,6%

Potencjalni wolontariusze organizacji

17,3%

Potencjalni pracownicy organizacji

17,3%

Potencjalni sponsorzy, darczyńcy

15,8%

Instytucje publiczne

6,9%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Organizacje prowadzące działania promocyjne kierują je przeważnie do
ogółu społeczeństwa – czyni tak cztery na pięć NGO uczestniczących w badaniu
(81,2%). Więcej niż co trzecia (34,6%) organizacja działaniami promocyjnymi
obejmuje swoich potencjalnych klientów, znacznie mniej kieruje je do
potencjalnych pracowników bądź wolontariuszy (po 17,3%), a jeszcze mniej
poprzez marketing próbuje zdobyć sponsorów i darczyńców (15,8%).
Najrzadziej promocja NGO skierowana jest do instytucji publicznych – robi tak
zaledwie 6,9% z nich.
Działalność non profit zdecydowanie jest zauważana przez
społeczeństwo województwa podlaskiego, a wręcz wypatrywana, zwłaszcza
w sezonie letnim, kiedy działań bardziej spektakularnych jest najwięcej.
Organizacje też coraz bardziej zabiegają o promocję swojej działalności. Wśród
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reprezentowanych organizacji nie było ani jednej, dla której rozpoznawalność
nie byłaby ważna. Jedyną barierą z jaką wszystkie się spotykają jest brak
środków na promocję. Kwoty jakich wymaga promocja są dla organizacji bardzo
wysokie i jeśli uda im się takimi dysponować to wolą przeznaczyć je na
działalność statutową. Tylko te organizacje mogą sobie pozwolić na promocję
płatną, które realizują duże unijne projekty, w których promocja jest
przewidziana jako jedno z działań.
Sposoby jakimi organizacje pozarządowe docierają do Podlasian to:
v Imprezy: festyny, kiermasze, imprezy plenerowe, okolicznościowe
i typowo charytatywne (bal dobroczynny). W ten sposób organizacje
docierają też z promocją do grup trudnych (niepełnosprawnych,
bezdomnych) na rzecz których działają, zwłaszcza w środowisku lokalnym
gdzie te bariery występują. Warto nadmienić, że ta działalność nie jest
wolna od trosk organizatorów: zaangażowanie wolontariuszy przy
organizacji imprez ma swoje granice, pojawiają się zapisy prawne
dotyczące rozliczeń loterii czy licytacji/aukcji na cele charytatywne co
utrudnia działanie, pochłania dużo czasu i skutecznie zniechęca do
kolejnych przedsięwzięć.
v Działalność własna: w naszym przypadku najlepszą promocją jest to, co
robimy; zwłaszcza w przypadku mało spektakularnej działalności w sferze
pomocy społecznej, promocją jest skuteczność działań organizacji.
v Przemyślane działania PR-owe: Korzystamy ze wszystkich możliwych
środków promocji, czyli portale społecznościowe, strona internetowa,
media oraz działanie.(…) Robimy autorskie promocje i staramy się
promować, bo działamy bardziej PR-owo i musimy to robić. Część tych
działań opiera się na kapitale społecznym członków i fanów organizacji.
v Media: lokalna prasa: takie działania prowadzimy w lokalnej prasie,
ulotkami i innymi sposobami staramy się docierać do osób, od których
chcemy pozyskać 1%.- przy okazji 1% podatku pojawia się też komentarz,
że organizacja coraz częściej musi się sprzedać jako dobry produkt żeby
zyskać wsparcie 1% i wygrać z konkurencją; obecność w mediach jest też
punktem honoru organizacji pozarządowych oraz koniecznością
podyktowaną duchem czasów: to promowanie w mediach, portalach
społecznościowych, jeśli tego nie ma, to, to dyskredytuje taką
organizację. Najlepiej jeśli organizacja znana jest z lokalnej telewizji.
Bolączką organizacji jeśli chodzi o promocję w mediach jest taryfikator,
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nieubłagany również dla działalności non profit: To wymaga pieniędzy
i jest to taka promocja na jaką nas stać. Zamówić na imprezę telewizję
komercyjną to minimum wynosi 1500zł. Prasa, owszem, przyjdzie, ale na
promocję płatną w mediach, żeby zaistnieć trzeba wydać pieniądze.
v Internet: Dziś najważniejszy jest Internet, jeśli chodzi o dotarcie do
społeczeństwa. Wszyscy zainteresowani działaniami organizacji mają
dostęp do informacji albo na stronie internetowej samej organizacji albo
też za pośrednictwem portali społecznościowych, czy innych popularnych
komunikatorów: Jest interaktywna mapa organizacji pozarządowych na
terenie miasta i jest od dwóch lat.
Działania promocyjne są zdecydowanie potrzebne ponieważ przyczyniają
się do wypracowania własnej marki organizacji. Marka stanowi coś w rodzaju
wyznacznika jakości, punktu odniesienia; pomaga skojarzyć potrzebne
informacje dotyczące organizacji i przez to ułatwia wspieranie jej działań. Im
bardziej rozpoznawalna organizacja, tym łatwiej przekonać do niej
potencjalnych darczyńców. Działania promocyjne podejmowane przez
organizacje pozarządowe maja więc na celu:
v kreowanie wizerunku: To wszytko zależy od statutu, ale nie wyobrażam
sobie organizacji, która by nie dbała o swój wizerunek, o kontakty
i informowanie na temat swojej działalności;
v zbiórkę funduszy: działania promocyjne kierowane są też do podatników
i wtedy ich funkcją jest też informowanie darczyńców na jakie cele
przeznaczone będą ich pieniądze: Nasza organizacja jest też organizacją
pożytku publicznego i ta promocja jest bardzo ważna i potrzebna, żeby
pozyskiwać 1% (…);
v zaistnienie w społeczeństwie: żeby się pokazać w społeczeństwie, że coś
się zadziało, trzeba się gdzieś pokazać (…);
v zarażanie dobroczynnością: Nie chodzi tylko o działalność
stowarzyszenia, ale także o to, że ktoś z tych ludzi zechce pomóc, bo to
jest takie zarażanie dobroczynnością, a może w moim domu znajdzie się
jeden pokój dla tego dziecka, które nie ma domu i to ma sens nie tylko po
to, że stowarzyszenie sprzeda się medialnie, ale po to, żeby były korzyści
dla celów wiodących;
v szerzenie informacji, bo masa ludzi nie wie gdzie pójść, do kogo się udać,
a gdy się promujemy w mass mediach czy gdziekolwiek, chociaż nigdy nie
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ma na to kasy i działa poczta pantoflowa, dzięki której można dotrzeć do
większej ilości ludzi (…);.
v przełamywanie barier w przypadku organizacji działających w trudnych
obszarach na przykład zajmujących się grupami wykluczonymi, lub
niepełnosprawnymi: promocja nie tyle powodowana jest chęcią
uzyskania wsparcia finansowego, ale akceptacji w lokalnym środowisku:
w Lipsku cyklicznie odbywają się „Dni Lipska” i od samego początku
podczas tej imprezy stowarzyszenie miało swój czas. Dużo jest wtedy
mieszkańców Lipska i okolic; wykorzystujemy to, zapraszamy do
współpracy młodzież szkolną, harcerzy. Nastawiamy się na integrację
a nie na izolację. Mamy swoje 5 minut na scenie i możemy mówić
o naszej działalności i planach, o tym, że oczekujemy wsparcia od władz
samorządowych i zapraszamy przedszkolaki czy harcerzy ze swoim
występem artystycznym, albo wolontariusze z naszymi podopiecznymi
coś pokażą. Jest to pokazanie innej twarzy, bo niepełnosprawny nie musi
być smutny i wycofany. Ludzie nas widzą i coraz bardziej wiedzą, że
jesteśmy.
Promocja najczęściej jest skuteczna. Trafia do odbiorców działalności
nawet jeśli są spoza województwa. Jak optymistycznie konkluduje jeden
z uczestników: Lokalnie to nas wszyscy znają i tak naprawdę w Polsce też
wszyscy wiedzą o naszym klubie jeździeckim, natomiast nie wszyscy wiedzą
gdzie jest Białystok… Autentycznie (…).
4.1.1.4 Współpraca NGO z innymi podmiotami
Blok pytań poświęconych współpracy organizacji pozarządowych
z innymi podmiotami rozpoczął się od oceny poziomu współpracy
z wyróżnionymi partnerami.
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Wykres 16. Ocena współpracy organizacji z innymi partnerami, N=400

4,1%

Inne organizacje pozarządowe
Sektor prywatny
Sektor publiczny

29,8%

1,3%
0,5%
0,6%

30,3%

4,0%
3,8%
0,1%

20,5%

Ocena 5

10,0%

Ocena 4

20,0%
Ocena 3

40,8%

45,8%

33,3%

17,5%

2,8%
0,5%

0,0%
Brak oceny

43,8%

20,5%

30,0%

40,0%

Ocena 2

50,0%

Ocena 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Poziom współpracy organizacji pozarządowych z podmiotami z innych
sektorów jest oceniany pozytywnie: oceny bardzo dobre i dobre były udziałem
przeważającej większości przedstawicieli NGO, przy czym stosunkowo
najmniejszy odsetek dotyczył sektora prywatnego (71,1%), a największy –
sektora publicznego (79%). Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi
została oceniona również wysoko – odsetek wskazań pozytywnych wyniósł
73,6%.
Tabela 26. Występowanie współpracy z różnymi podmiotami

Tak

Nie

Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym

61,5%

38,5%

Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym

31,3%

68,8%

Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim

31,3%

68,8%

Firmy prywatne o zasięgu lokalnym (miasto, gmina, powiat)

35,3%

64,8%

Firmy prywatne o szerszym zasięgu (wojewódzkim, regionalnym,
krajowym)

13,8%

86,3%

Organizacje studenckie, młodzieżowe

14,8%

85,3%

18%

82%

10,5%

89,5%

Organizacje wychowawcze, edukacyjne
Organizacje religijne
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Organizacje charytatywne

11,5%

88,5%

Organizacje kulturalne

24,5%

75,5%

Organizacje regionalne

14,8%

85,3%

Organizacje działające na rzecz mniejszości narodowych

4,8%

95,3%

Organizacje, instytucje ponadnarodowe, międzynarodowe

5,3%

94,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Najczęstszym partnerem organizacji pozarządowych są jednostki
samorządu terytorialnego na poziomie gmin – posiadanie takich partnerów
deklarowano w niemal dwóch trzecich badanych organizacji (61,5%). Co trzecia
NGO z kolei współpracuje z samorządem powiatowym czy wojewódzkim (po
31,3%) – takie odsetki wskazań potwierdzają fakt, iż głównymi partnerami
działalności NGO jest administracja publiczna i jednostki samorządu
terytorialnego. Z prywatnymi firmami lokalnymi współpracuje z kolei 35,3%
organizacji pozarządowych, z firmami o szerszym zasięgu – znacznie mniej, bo
13,8% NGO. Okazuje się, że również współpraca z innymi organizacjami nie jest
na wysokim poziomie na Podlasiu: 24,5% NGO współpracuje z organizacjami
kulturalnymi, 18% z młodzieżowymi/studenckim, 14,8% - regionalnymi, 11,5% charytatywnymi, a 10,5% - religijnymi. Dla organizacji działających na rzecz
mniejszości narodowych odsetek wskazań o współpracy nie przekroczył nawet
5% (4,8%). Niewiele podlaskich NGO w swojej działalności współpracuje
również z organizacjami, instytucjami ponadnarodowymi i międzynarodowymi
– deklarację takiej współpracy wyraziło jedynie 5,3% badanych przedstawicieli
trzeciego sektora.
Współpraca z różnymi partnerami w realizacji celów może stać się
niejednokrotnie przyczyną problemów. Wśród badanych przedstawicieli
organizacji pozarządowych ponad połowa (58,5%, N=234) deklarowała, iż w ich
NGO nie są doświadczane żadne problemy w związku ze współpracą z sektorem
publicznym. Co spodziewane, wśród zdefiniowanych barier współpracy,
najczęściej pojawiały się ograniczenia finansowe – respondenci narzekali na
niskie kwoty dotacji, brak dofinansowań czy wsparcie na poziomie
niezaspokajającym potrzeb organizacji. Dostrzegano także problemy
wynikające z biurokracji: sztywność procedur czy konieczność wypełniania
dużej ilości dokumentów. Zdecydowanie rzadziej wśród doświadczanych
trudności pojawiały się kwestie braku spójności działań, braku komunikacji
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i przepływu informacji, a także trudności procedur i drobiazgowości. W związku
ze sformułowanymi problemami, okazało się, iż najczęściej wskazywanym
środkiem ich przezwyciężenia było zwiększenie wsparcia finansowego oraz
zmiana przepisów prawa, a także wzrost zaangażowania w pomoc
organizacjom i zmniejszenie biurokracji. Warto podkreślić, że znaczna cześć
respondentów nie miała żadnych pomysłów na usprawnienie współpracy
sektora non-profit i sektora publicznego.
Tabela 27. Główne problemy i propozycje rozwiązań w zakresie współpracy
z sektorem publicznym

Główne problemy

Liczba
wskazań

Liczba
wskazań

Propozycje rozwiązań

brak problemów

234

nie wiem

192

nie wiem

77

brak problemów

123

brak
funduszy,
brak
wsparcia
finansowego
lub
na
niewystarczającym poziomie

48

nie dotyczy

34

biurokracja, duża ilość dokumentów,
"papierów" do wypełnienia

16

wsparcie finansowe, dotacje (np.
na
działania
statutowe,
profilaktykę)

22

brak spójności działań

4

zmiana przepisów prawa: jasne,
jednolite przepisy, zmniejszenie
ich ilości

10

4

więcej chęci, zaangażowania w
pomoc organizacjom

6

trudne procedury

4

zmniejszenie biurokracji, liczby
dokumentów

5

podział kompetencji

3

konsultacje

4

drobiazgowość

3

wspólne działania

1

brak zainteresowania

2

kompetentna
współpracy

brak zrozumienia

2

ułatwienia ze strony włodarzy
("Prezydent powinien ułatwić
nam byt")

1

długie terminy realizacji

2

kontrola NIK

1

mała ilość projektów

2

zainteresowanie

1

małe, słabe wsparcie

2

uproszczenie procedur

1

nie dotyczy

2

zwiększenie

brak
komunikacji,
informacji
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do
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1
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mogących otrzymywać wsparcie
finansowe
bariery

1

duża ilość przepisów prawnych

1

brak współpracy

1

żadne

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Współpraca z sektorem prywatnym dla większości (67,25%) badanych
organizacji pozarządowych nie niesie ze sobą żadnych problemów, znaczna była
także liczba odpowiedzi wskazujących na brak wiedzy w tym zakresie.
Natomiast wśród zdefiniowanych problemów współpracy na linii organizacje
pozarządowe – sektor prywatny, podobnie jak w przypadku sektora
publicznego, najczęściej pojawiały się kwestie finansowe: brak funduszy czy
małe nakłady finansowe. Powiązany z kwestiami finansowymi jest także
dostrzegany problem ze znalezieniem sponsorów, ale obecne są także
trudności wynikające z niechęci i małego zaangażowania firm do współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Respondentom trudno było jednocześnie
wskazać możliwe propozycje rozwiązań; sformułowane propozycje dotyczyły
zwiększania zainteresowania i zaangażowania firm w pracę organizacji, w tym
także nakłanianie do współpracy sponsorów, jak również udzielnie wsparcia
finansowego i dotacji.
Tabela 28. Główne problemy i propozycje rozwiązań w zakresie współpracy
z sektorem prywatnym

Główne problemy

Liczba
Propozycje rozwiązań
wskazań

Liczba
wskazań

brak problemów

269

brak zdania, nie wiem, trudno
powiedzieć

191

nie wiem, trudno powiedzieć

72

brak problemów

138

brak funduszy, trudności finansowe,
małe nakłady finansowe

28

nie dotyczy

34

brak, mało sponsorów

7

zainteresowanie, zaangażowanie,
nakłonienie
prywatnych
sponsorów do współpracy

13

brak chęci pomocy, współpracy, mało

7

dotacje, wsparcie finansowe

6

167

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT
firm chce współpracować, patrzą co
będą mieć za swoje pieniądze
4

konsultacje

4

brak korzyści

3

możliwość szerszego promowania
sponsorów, przy współpracy z
innymi
organizacjami
i
instytucjami

3

kryzys

3

jasne przepisy prawne

2

nie dotyczy

3

lepsza sytuacja finansowa firm,
poprawa finansów

2

przepisy prawne

1

zwiększenie liczby firm

2

brak możliwości odpisania od podatku

1

podniesienie świadomości

1

brak stabilności

1

uświadomienie
problemów

1

brak wsparcia

1

większe profity dla darczyńców

1

brak zrozumienia

1

żadne

1

mała liczba firm

1

nadmiar pracy w firmach ("za bardzo
zapracowani")

1

brak, słabe zaangażowanie

istniejących

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Stosunkowo najmniej problemów przynosi współpraca organizacji
pozarządowych z innymi NGO – o zdecydowanym braku trudności we
współpracy z tymi podmiotami mówiło aż 73% respondentów. Warto
podkreślić, iż pozostali respondenci w przeważającej większości także nie
potrafili określić obszarów problemowych. Nielicznie pojawiały się wskazania
na brak funduszy na współpracę, konkurencyjność podmiotów, organizację
pracy, brak chęci do współpracy czy problemy wynikające z przepisów prawa.
Tym samym nieliczne były propozycje rozwiązań niwelujących problemy
i trudności we wzajemnej współpracy organizacji pozarządowych.
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Tabela 29. Główne problemy i propozycje rozwiązań w zakresie współpracy
z innymi organizacjami pozarządowymi

Liczba
wskazań

Główne problemy

Liczba
wskazań

Propozycje rozwiązań

brak problemów

292

brak zdania, nie wiem, trudno
powiedzieć

196

nie wiem, trudno powiedzieć

80

brak problemów

147

nie dotyczy

9

nie dotyczy

45

brak funduszy, małe środki finansowe

7

fundusze, lepsze finansowanie,
większe dotacje

3

Konkurencyjność, "niezdrowa
konkurencja"

4

nawiązywanie stałych partnerstw

3

organizacja pracy

3

ujednolicenie przepisów prawa

2

brak chęci współpracy

2

żadne

2

problemy prawne

2

większe zaangażowanie

1

brak zaangażowania

1

eliminacja "grantozy"

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Kolejne pytanie kwestionariusza również dotyczyło kwestii problemów
doświadczanych przez organizacje pozarządowe, jednak w tym przypadku
respondenci zostali poproszeni o wybranie obejmujących ich problemów
z przygotowanej kafeterii.
Tabela 30. Problemy w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych –
kafeteria zamknięta
Problem

Tak

Nie

Bd

Trudności w znalezieniu nowych pracowników

4,5%

91,3%

4,3%

Trudności w znalezieniu wolontariuszy

10,8%

84,3%

5%

Trudności w zapewnieniu środków finansowych na poziomie
42,5%
zaspokajającym potrzeby organizacji

54,3%

3,3%

Duża fluktuacja pracowników/wolontariuszy w organizacji

8%

87,8%

4,3%

Trudności w uzyskaniu wsparcia ze strony sektora publicznego

33,5%

60,5%

6%

Trudności w pozyskaniu sponsorów

53,3%

42,8%

4%

Uzależnienie od środków unijnych

30,5%

63,5%

6%

169

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT
Problemy związane z przepisami prawa

29,8%

67%

3,3%

13%

83%

4%

Problemy z bazą lokalową, wyposażeniem lokali

13,5%

83,3%

3,3%

Niedostateczne kompetencje kadry pracującej w organizacji

4,5%

91%

4,5%

9%

87%

4%

7,5%

89%

3,5%

Niepewna sytuacja społeczno-gospodarcza, skutkująca obawą o
dalszą działalność organizacji (np. konieczność zawieszania 21,8%
działalności w przypadku nieprzyznania środków finansowych)

75%

3,3%

Problemy związane z księgowością

Problemy związane
organizacyjnych

z

nadmierną

formalizacją

Problemy wynikające z nieformalnych stosunków
pracownikami organizacji (np. rodzina, przyjaciele)

struktur
między

Problemy z nadmierną ilością konsumentów usług

8,3%

86,8%

5%

Brak zainteresowania ze strony konsumentów

3,8%

91,5%

4,8%

Inne problemy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Odpowiedzi respondentów na to pytanie potwierdzają wnioski płynące
z poprzednich pytań otwartych: główne problemy organizacji pozarządowych
koncentrują się wokół kwestii finansowych: ponad połowa z nich (53,3%)
doświadcza trudności w znalezieniu sponsorów, 42,5% – trudności w zakresie
zapewnienia środków finansowych na poziomie zaspokajającym potrzeby
organizacji, a 21,8% przyznaje, że niepewna sytuacja społeczno-gospodarcza
skutkuje obawami o dalszą działalność organizacji. Istotnymi problemami
podlaskich NGO są także trudności w pozyskaniu wsparcia ze strony sektora
publicznego (33,5%), a jednocześnie dostrzegany jest problem uzależnienia od
środków unijnych (30,5%) czy skomplikowanych przepisów prawa (29,8%). Dla
niewielu organizacji pozarządowych problemy dotykają kwestii pracowniczych:
o trudnościach ze znalezieniem nowych pracowników mówiono w 4,5%
badanych organizacji, co 10 (10,8%) organizacji trudno znaleźć wolontariuszy,
rzadko doświadczane są także inne problemy z tego zakresu, tj. duża fluktuacja
pracowników/wolontariuszy (8%), niedostateczne kompetencje kadry
pracującej (4,5%) czy problemy wynikające z nieformalnych stosunków między
pracownikami organizacji (7,5%). Odpowiedzi respondentów wskazują także
generalnie na równowagę popytu i podaży usług organizacji pozarządowych:
jedynie 8,3% organizacji doświadcza problemów związanych z nadmierną liczbą
konsumentów usług, zaś sytuacja odwrotna (tj. brak zainteresowania ze strony
konsumentów) dotyczy jedynie 3,8% NGO.
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Wykres 17. Ocena komunikacji i przepływu informacji między organizacją
a innymi podmiotami, N=400

7,6%
Inne organizacje pozarządowe

34,8%
31,5%

24,3%

1,5%
0,3%
4,5%
Sektor prywatny

23,0%

3,0%
4,0%

30,0%

4,1%
Sektor publiczny

0,0%
Brak oceny

Ocena 5

10,0%
Ocena 4

35,8%
37,8%

17,8%

3,0%
1,5%

20,0%

Ocena 3

35,5%

30,0%
Ocena 2

40,0%
Ocena 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Oceny komunikacji i przepływu informacji między badanymi
organizacjami a innymi podmiotami wskazują na względnie dobrą sytuację
w tym obszarze. Dla każdego typu podmiotu odsetek pozytywnych wskazań
(zsumowane odpowiedzi bardzo dobre i dobre) przekroczył dwie trzecie próby:
73,6% dla sektora publicznego, 66,3% dla innych organizacji pozarządowych
i 65,5% dla sektora prywatnego. Oceny negatywne komunikacji i przepływu
informacji między organizacją pozarządową a innymi podmiotami były
sporadyczne (od 1,8% dla innych NGO do 7% dla sektora prywatnego),
a odsetki wskazań indyferentnych wahały się od 17,8% (sektor publiczny) do
24,3% (inne organizacje pozarządowe).
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Wykres 18. Najbardziej efektywne formy komunikacji organizacji
pozarządowych z sektorem publicznym, N=400

70,3%

Bezpośrednie spotkania formalne

45%

Imprezy okolicznościowe
Konsultacje społeczne

27,8%

Kontakty nieformalne

27,5%

Przedstawianie sprawozdań z działalności
organizacji

16,8%

Inne

2,1%
0%

20%

40%

60%

80%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

W przypadku sektora publicznego, za najbardziej efektywne formy
komunikacji przedstawiciele organizacji pozarządowych uznali bezpośrednie
spotkania formalne – preferowało je aż 70,3% badanych. Mniej niż połowa
(45%) respondentów doceniła z kolei imprezy okolicznościowe, jeszcze rzadziej
jako najbardziej efektywne formy komunikacji NGO z sektorem publicznym
wskazywano konsultacje społeczne (27,8%), a także kontakty nieformalne
(27,5%) czy przedstawianie sprawozdań z działalności organizacji (16,8%).
Wśród innych form komunikacji (2,1%) pojawiły się głównie ogłoszenia oraz
jawność działalności.
Każda z biorących udział w badaniach jakościowych organizacji ma duże
doświadczenia współpracy z innymi podmiotami. Najczęściej są to kontakty
w ramach podobnych działań. Wiele organizacji działa na zasadzie pukania do
każdych drzwi: ośrodka wpierającego organizacje pozarządowe, innych
organizacji, sektora prywatnego, instytucji państwowych, któreś drzwi na
pewno się otworzą. Jeżeli organizacja chce rozszerzyć swoją działalność o inne
obszary wtedy naturalnie szuka podobnych podmiotów.
Współpraca taka oceniana jest na ogół pozytywnie, choć trudno
o jednoznaczną opinię ponieważ każdy wnosi swoje indywidualne
doświadczenia. Z tego powodu trudno też ocenić czy współpraca ta jest
wystarczająca. Współpraca na wysokim poziomie będzie spełniała następujące
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kryteria: brak biurokracji, nie ma zatorów papierowych czy myślowych, brak
przeszkód w komunikacji, brak konfliktów, poszerzanie kontaktów oraz
podejmowanie wspólnych inicjatywy. Wysoka jakość współpracy jest jak
najbardziej możliwa do osiągnięcia: W moim przypadku idzie to w super
kierunku, bo już dom kultury się włącza w nasze działania. Coraz bardziej
pomaga. Szukam kontaktów non stop, po prostu tym się zajmuję. W praktyce
współpraca jest generalnie ze wszystkimi możliwymi instytucjami.
Na jakość współpracy organizacji pozarządowych z podmiotami
administracji publicznej wpływa stopień anonimowości jaki cechuje dane
środowisko: im jest on wyższy tym bardziej utrudnia tę współpracę. Mniejsze
środowisko sprzyja kontaktom i współpracy, duże zaś ją blokuje: w Warszawie
jest bardzo trudno i są w lesie jeśli chodzi o działkę, którą robimy. Nawet to
przełożenie bezpośrednie, czyli sądy, rodziny zastępcze, to wszyscy się [tu, M.D,]
znamy (…). Współpraca na poziomie ministerialnym jest przez wszystkich
uczestników badania oceniana bardzo nisko. Tłumaczą to bezosobowymi
kontaktami, brakiem zaangażowania i lekkim stosunkiem do wykonywanych
obowiązków, który rzutuje na jakość i efekty współpracy: Musiałem wysłać do
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdanie kończące projekt;
pomijam fakt problemów z generatorem sprawozdań i braku kompetencji pani,
która była odpowiedzialna za kontakty pomiędzy mną a ministerstwem; przede
wszystkim brak przepływu informacji. Przekazują, że danego dnia mam dzwonić
do danej pani, a ona nic nie wie na ten temat, bo koleżanka poszła na urlop i jej
nic nie przekazała. Nie biorą pod uwagę, że potem organizacja musi świecić
oczami (…).
Po środku tej skali są samorządy miejskie, które wypadają najlepiej
w ocenie respondentów. Wyraźnie rysuje się też linia podziału pomiędzy
współpracą z Urzędem Marszałkowskim a gminą. Ten pierwszy w zasadzie jest
najbardziej przychylny współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pozytywnie
oceniona została praca urzędników, sprawność i komunikacja jak również chęć
wspierania działań organizacji. Nikt też nie skarżył się, aby urząd kierował się
osobistymi sentymentami podczas podejmowania decyzji o udzieleniu
wsparcia. Jedyny minus tej współpracy to większa anonimowość, której brak
mógłby być dodatkowym atutem współpracy. Zdecydowanie trudniej układa się
współpraca z w najmniejszym, ciasnym środowisku gminy. Tu, zdaniem wielu
badanych, jest to działalność wręcz uznaniowa: na naszym podwórku gmina za
mało robi. Ogłasza z alkoholowych, ale stowarzyszeń nie bierze pod uwagę.
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Bardziej współpracuje mi się z Urzędem Marszałkowskim poprzez ROPS czy
Starostem, bo ogłaszają i zawsze jakieś pieniądze z tego są (…); (…) tutaj gmina
ma postawione inne zadanie, bo to zależy chyba od zadań, które ma. Oni patrzą
bardziej na drogi albo konkrety (…); (…) gmina podpisywała z nami, że będzie
współpraca i pozostało to na papierze (…); (…) z tą gminą praktycznie nie, te
kontakty są bardzo ograniczone. Nie współpracujemy, nigdy nic razem nie
zorganizowaliśmy, nigdy nie było tam zacięcia, żeby coś zrobić, bo gmina skupia
się na czymś innym (…). Praktyczne konsekwencje braku współpracy rzutują na
całe środowisko, na postawy obywateli w gminnej społeczności: „ryba się psuje
od głowy” i jeżeli władza główna jest „inicjatywna” to i środowisko będzie takie
same (…).
Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu
terytorialnego zasługuje na oddzielne miejsce w niniejszym opracowaniu,
ponieważ została ona wielokrotnie wyeksponowana podczas każdej sesji
fokusowej z inicjatywy samych dyskutantów. Z perspektywy przedstawicieli
organizacji pozarządowych wygląda ona tak: jest ciężko, ale udaje się.
Są głosy wyrażające najwyższy entuzjazm dla tej współpracy: Bardzo
dobrze, takie mam doświadczenie (…) jeśli chodzi o rozliczanie czy kontakt
bieżący, informację i pomoc wzajemną, to nie mam żadnych problemów.(…)
niestety takich głosów w dyskusji było zdecydowanie za mało by wyciągnąć
wnioski dotyczące współpracy całego trzeciego sektora. Generalnie natomiast
wiadomo, że władza jest w stanie sprostać niektórym zadaniom i te
organizacje, które dobrze wypowiadają się o współpracy z samorządem
rozumieją to, przyjmują jego optykę, dzięki czemu wiedzą na jakie wsparcie
mogą liczyć i takie otrzymują. Dla mojej organizacji współpraca z miastem
dobrze się układa, niekoniecznie skutecznie ale dobrze. Przynajmniej
wysłuchają, bo wiem, że finansów nie ma co wymagać, bo wszystkie
organizacje zgłaszają się z tym samym problemem, ale chyba z MOPS
współpraca się układa. Gdy są pojedyncze problemy z daną rodziną lub
dzieckiem to już sami załatwiamy w poradni (…).
Niestety liczne słabe momenty we współpracy z samorządem
terytorialnym często też wynikają z przepisów: u nas jest, że możemy działać,
ale jeśli jest to na rzecz miasta, to tylko dla dzieci z miasta. Już 5 km od
Białegostoku nie mogę wziąć tego dziecka. Więc co robimy? Po prostu
meldujemy dzieci w Białymstoku (…). Czasem jednak są wypadkową napiętych
relacji pomiędzy organizacją a władzami samorządowymi: organizujemy pikniki
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i sprzątanie lasu w ramach sprzątania świata i przez kilka lat dostawaliśmy
worki i kontenery od miasta, mimo, że ten las jest poza terenem Białegostoku.
W każdym razie nie było problemu. Raz pojawił się problem, kiedy nas z tego
wykluczono, ale to mi się wydaje, że to w ramach tego, że byliśmy skłóceni
z miastem. Dostaliśmy telefon, że tym razem właśnie nie dostaniemy z tego
powodu. Jednak parę dni przed tym piknikiem dali nam jednak worki.
Najtrudniej współpraca układa się kiedy do głosu dochodzą osobiste
preferencje władz. Decydują one o tym komu i w jakim stopniu udzielić
wsparcia. Tendencja ta jest bardzo silna w małych miejscowościach i przybiera
następujące formy: Jeszcze raz powiem, że wszystko uwarunkowane jest
politycznie. Zależy kto komu pomaga i kto kogo poparł w wyborach. Tutaj
niektórzy bronili trochę starostwa, a ja powiem tak… Składamy wniosek do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej gdzie na 874 przechodzi tylko 53
w całym kraju. W tym przeszły 4 z Podlasia i nasz, z takiej małej miejscowości.
Gdzie bardzo ładnie oceniony został. Natomiast jak chcieliśmy rozwinąć u nas
fundację (…), gdzie starosta siedział w komisji, to nasz projekt już był oceniony
jako 17-sty, czyli przedostatni (…).
Organizacje pozarządowe wiedzą dobrze, że wykonują pracę, która jest
wpisana w obowiązki samorządu a mimo to, czują się niedocenione. Nie
oczekują już nawet wdzięczności lecz wyrozumiałości i wsparcia: nasze
stowarzyszenia społeczne są kulą dla miasta, a my wykonujemy najczarniejszą
robotę. To co jest rezultatem rządów odbija się na naszych stowarzyszeniach,
bo rośnie liczba dzieci i rodzin (…). Organizacje są przekonane, że nie są i nie
będą na uprzywilejowanej pozycji względem samorządu, nauczyły się nie liczyć
na więcej, biorą tyle ile jest im dane: dochodzimy do wniosku, że nie ma sensu
walczyć, bo pewnie jesteśmy za ciency (…).. Takie podejście obydwu stron
wyjaśnia niechętny stosunek przynajmniej jednej z nich i jest przyczyną
licznych, subiektywnych opinii.
Wszystkie organizacje pozarządowe współpracują z sektorem
prywatnym. Dla wielu okazuje się ona jednym z wiodących źródeł finansowania
działalności. Współpraca ta przebiega najczęściej w formie datków rzeczowych
(produkty żywnościowe, chemia, gadżety, rektor jednej z uczelni kupił
wyposażenie meblowe jako prezent dla towarzystwa i wielu innych ludzi dało co
mogli: drzwi, okna) ale też środków finansowych. Często spotykana formą
współpracy jest nieodpłatne świadczenie usług: transportowych, remontowych,
kulinarnych i innych typowych dla sponsora.
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Współpraca z prywatnymi sponsorami bywa łatwa, jednak najczęściej
trzeba o nią długo zabiegać i to jest trudne. Wiele zależy od okoliczności,
rodzaju działań prowadzonych przez organizację, aktualnej sytuacji finansowej
sponsora oraz sposobów i metod dotarcia do niego. Każda organizacja w swoim
środowisku wie dokąd może się udać po to wsparcie. Osoby odpowiedzialne za
ten kontakt opowiadają, że wymaga on dużo pokory i wytrwałości, bywa
bardzo trudny: żebrze się o pieniądze na jakieś nagrody albo puchar (…); (…)
ciuła grosz do grosza, bo są sponsorzy po 100zł, 150zł i naprawdę trzeba się
nachodzić, żeby zebrać większą kwotę. Zgodnie twierdzą, że sprawdza się stara
zasada, że najbogatsi dają najmniej.
Jednym z najbardziej powszechnych problemów organizacji związanych
z pozyskiwaniem prywatnych środków jest duża ilość zwracających się o pomoc
do tego samego sponsora. Nie jest to jednak jedyny problem. Pozostałe, równie
ważne to:
v polityka wewnętrzna firmy: duże firmy mają swój wewnętrzny marketing
i strategie współpracy w dziedzinie wspierania trzeciego sektora;
v wymagania sponsora bywają trudne do spełnienia: logo, z pompą,
informacje w mediach, są pełne raporty i to wcale nie jest prosta sprawa
(…)
v indywidualne warunki promocji: jak są jedne media to sobie innych nie
życzą.
Barierą wciąż jest mylne postrzeganie niektórych instytucji, zwłaszcza
w sferze działań społecznych, jako bardziej uprzywilejowanych.
Współpraca z sektorem prywatnym może być bardzo owocna
i satysfakcjonująca – na pewno dla organizacji: jest to mój sponsor, który daje
mi co roku potężne pieniądze w stosunku do dotacji burmistrzów różnych (…).
Takich zadowolonych osób jest wciąż za mało. Część badanych ma żal,
zwłaszcza do dużych firm działających na ich terenie, że nie są aktywne, nie
chcą wspierać przedsięwzięć nawet związanych z ich branżą. Tłumaczą sobie, że
prywatnemu przedsiębiorcy wciąż trudno jest zauważyć korzyści jakie do niego
płyną z pomocy stowarzyszeniom, a przecież satysfakcja może być obustronna,
wystarczy umowa wzajemna, że prezentowane jest logo, jest prestiż dla firmy
ale przedsiębiorcy nie biorą tego zbytnio pod uwagę, bo im się nie opłaca. Polski
biznes postrzegany jako bezuczuciowy i bez patrzenia na kwestie poboczne,
które są stowarzyszeniami, pomocą czy inwestycją. Zdarzają się firmy, które
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pomagają organizacjom ale bardzo rzadko, bo mało kto widzi sens
w pomaganiu. Organizacje zatem promują kulturę pomagania.
Organizacje pozarządowe generalnie współpracują ze sobą. Przeważnie
są to organizacje prowadzące podobną działalność na tym samym terenie.
Współpraca najczęściej przebiega w formie wspólnych działań takich jak
partnerstwo przy projektach – wtedy organizacje większe biorą pod swoje
skrzydła te mniejsze, które same nie spełniają kryteriów uczestnictwa
w projekcie. Formą współpracy są wspólnie organizowane festyny, pikniki,
organizacje wymieniają też informacje i doświadczenia: jeżeli mamy potrzebę
skontaktowania się z jakąś organizacją dla uzyskania danych czy pomocy to
robimy to na bieżąco (…). Nikt nie pamięta, żeby tej współpracy towarzyszyły
konflikty. Padł tylko jeden przykład współpracy trudnej, właściwie mowa była o
próbie współpracy ponieważ środowisko dużej ogólnopolskiej organizacji jest
hermetyczne (…) blokuje nam wszelkiego rodzaju działania. Nie wspiera nas, bo
traktuje nas jako konkurentów.
W wyniku dyskusji padła propozycja usprawnienia współpracy
stowarzyszeń i organizacji w sferze wymiany informacji, coś takiego założyć na
stronie Urzędu Marszałkowskiego czy Starostwa dla osób dopuszczonych przez
administratora i wtedy wspólne działania można robić, niekoniecznie
organizując spotkania takie jak dzisiaj, bo często nie mamy czasu (…).
Uczestnicy badania podkreślają, że ich wspólne działania przebiegają
w ciszy i są dla nich czymś naturalnym.
Współpraca międzynarodowa nie jest częstą praktyką w organizacjach
pozarządowych, mimo wiedzy na temat programów transgranicznych oraz
możliwości jakie są z nimi związane: są programy transgraniczne, dzięki którym
można robić wspólne projekty i na to są dotacje (…). Część organizacji ma
doświadczenia współpracy z krajami takimi jak: Litwa, Gruzja, Białoruś i inne
kraje europejskie. Organizacje, które współpracę podjęły prowadzą działalność
w takich obszarach jak sport, turystyka, rolnictwo, ekologia, pomoc społeczna.
Współpraca międzynarodowa opiera się głównie na wymianie
doświadczeń. Jesteśmy zapraszani za granicę, my ich zapraszamy do siebie.
Muszą wystąpić związki interpersonalne, żeby ich przyciągnąć jak w każdej
robocie naszej społecznej (…). Dużo uczą się od podlaskich organizacji
ekologicznych podobne organizacje na zachodzie Europy.
Międzynarodowe doświadczenia są warunkowane kryteriami dostępu:
trzeba mieć partnera, z którym się dogadujemy i dzielimy działania, budżet
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i wszystko (…); (…) Zależy też od obszaru działania, ale zazwyczaj jest tak, że
dany profil działalności musi być równoważny z profilem działalności organizacji
zagranicznej (…); (…) Też jest wkład własny, jest rozliczenie walutowe i to też
jest niebezpieczeństwo.(…) środki przypływają w euro, przeliczane są na
złotówki, a jeśli wartość euro jest korzystna, to na tym zyskuję, jeśli nie to tracę.
Ze względu na te aspekty organizacje pozarządowe, zwłaszcza te małe,
energię jaką włożyłyby w podjęcie międzynarodowych działań wolą
spożytkować na pozyskiwanie środków finansowych i realizację działań na
swoim terenie.
4.1.1.5 Budżet NGO
Udział w budżetach organizacji pozarządowych środków finansowych
pochodzących z różnych źródeł został zaprezentowany w poniższej tabeli.
Środki państwowe stanowią średnio 21,03% budżetu organizacji, środki gminne
– 18,94%, środki z sektora prywatnego – 17,61%, środki uzyskane ze źródeł
innych niż wymienione w kafeterii – 16,95%, a ze zbiórek publicznych średnio
pochodzi 12,26% budżetu organizacji. Pozostałe części budżetów NGO stanowią
fundusze unijne (9,03%) oraz programy międzynarodowe (4,12%).
Tabela 31. Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych

Udział w budżecie
w % (ogółem)

Liczba organizacji
otrzymujących
wsparcie

Średni udział
w budżecie
organizacji, które
otrzymują
wsparcie

Budżet państwa

21,03%

172

48,9%

Budżet gmin

18,94%

207

36,59%

Zbiórki publiczne

12,26%

157

31,22%

Sponsorzy, sektor prywatny

17,61%

217

32,46%

Fundusze unijne

9,03%

98

36,84%

Programy międzynarodowe

4,12%

56

29,96%

Inne źródła

16,95%

115

58,97%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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Warto jednak odnotować, iż nie wszystkie organizacje korzystają ze
wszystkich wskazanych źródeł pozyskiwania środków finansowych.
W przypadku NGO otrzymujących dotacje z budżetu państwa dotacje te
stanowią 48,9% całego budżetu, przy podobnych założeniach – średni udział
środków gminnych w budżetach organizacji otrzymujących takie wsparcie
wynosi 36,59%, funduszy unijnych – 36,84%, sektora prywatnego – 32,46%,
zbiórek publicznych – 31,22%, a programów międzynarodowych – 29,96%.
Wykres 19. Ocena ważności środków publicznych i prywatnych w realizacji
misji organizacji, N=400

Środki publiczne są zdecydowanie
ważniejsze niż środki prywatne

6%
8%
27,8%

Środki publiczne są raczej
ważniejsze niż środki prywatne
Środki publiczne i środki prywatne
są tak samo ważne

44,5%

13,8%

Środki prywatne są raczej
ważniejsze niż środki publiczne

Środki prywatne są zdecydowanie
ważniejsze niż środki publiczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Pytania o ważność środków pochodzących z różnych źródeł dla realizacji
misji organizacji ponownie wskazują na zdecydowaną przewagę pieniędzy
publicznych w ich działaniach. Mimo, iż 44,5% badanych deklarowało, że
w misji ich NGO środki publiczne i prywatne są tak samo ważne, to jednak
41,6% respondentów wskazało na przewagę środków publicznych (w tym
27,8% wybrało odpowiedź zdecydowanie ważniejsze). Odwrotna sytuacja, tj.,
gdy środki prywatne są ważniejsze dla realizacji misji organizacji niż środki
publiczne, wystąpiła jedynie w co siódmym przypadku (6% - zdecydowanie
ważniejsze).
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Wskazania na równą ważność środków publicznych i prywatnych
w działalności organizacji najczęściej występowały w opiniach przedstawicieli
organizacji pożytku publicznego (54,5%), mniej było ich w stowarzyszeniach
(44,1%), zrzeszeniach (37,5%) czy fundacjach (31%). W przypadku fundacji
widać wyraźnie przewagę znaczenia środków publicznych (62%) nad
prywatnymi (7%). Także wśród przedstawicieli organizacji pożytku publicznego,
stowarzyszeń i zrzeszeń wskazania na większe znaczenie środków publicznych
przeważały nad wskazaniami na znaczenie środków prywatnych, jednak różnice
odsetków odpowiedzi były mniejsze (dla stowarzyszeń różnica wyniosła – 30%,
dla OPP – 22%, a dla zrzeszeń – 7%).
Wykres 20. Stopień zaspokojenia potrzeb organizacji przez uzyskane środki
finansowe, N=400

Zdecydowaną większość

7,8%
9,8%

20,3%

Raczej większość
Połowa potrzeb jest zaspokojona,
połowa nie

30,8%

31,5%

Raczej mniejszość

Zdecydowaną mniejszość

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Potrzeby finansowe organizacji pozarządowych zaspokajane są
w niewiele ponad połowie (51,8%) podlaskich NGO, w tym tylko w co piątej –
w zdecydowanej większości. Niemal co trzeci przedstawiciel sektora non-profit
deklarował zaspokojenie jedynie połowy potrzeb jego organizacji (30,8%).
O niewystarczających uzyskiwanych środkach finansowych mówiło z kolei
17,6% respondentów. Wśród nich według 7,8% uzyskiwane środki finansowe
zaspokajają zdecydowaną mniejszość potrzeb organizacji.
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Najczęściej niezaspokojenie potrzeb organizacji występuje wśród
badanych organizacji pożytku publicznego (zsumowane odpowiedzi negatywne
– 20,8%), a także stowarzyszeń (18,5%) oraz zrzeszeń (17,5%). Na tle organizacji
różnego typu wyróżniają się fundacje – według 75,8% badanych przedstawicieli
tego typu NGO uzyskiwane środki finansowe zaspokajają raczej lub
zdecydowanie większość potrzeb organizacji.
Wykres 21. Przeznaczanie środków finansowych na cele związane z misją
organizacji, N=400

W całości

3% 3%
W większości

17,5%

17,8%

58,7%

Połowa środków przeznaczana jest
na zadania związane z misją,
połowa na inne działania
W mniejszości

Wcale

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Zgromadzone przez organizacje pozarządowe środki finansowe
przeznaczane są głównie na działania związane z misją NGO. W całości na ten
cel swoje środki przeznacza 58,7% badanych organizacji, zaś w większości –
17,8%. Na działania związane z misją organizacji mniejszość uzyskiwanych
środków przeznacza jedynie 3% organizacji, tyle samo podmiotów III sektora
uzyskanych funduszy w ogóle nie wykorzystuje na realizację swojej misji. Z kolei
na rozwiązanie połowiczne (tj. połowa środków na cele związane z misją,
połowa na inne działania) decyduje się 17,5% badanych organizacji.
Ostatnie pytanie tego bloku poświęcone było prowadzeniu działalności
gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z deklaracjami
przedstawicieli sektora non-profit co dziesiąta (10,3%) podlaska organizacja
pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą na rzecz pozyskania środków
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dla realizacji swojej misji. Brak takich działań ma miejsce w 82% NGO.
W pozostałych 7,8% badanych organizacji przedstawiciel nie potrafił udzielić
odpowiedzi na takie pytanie.
Prowadzenie działalności gospodarczej dla pozyskania środków na
realizację misji przez organizacje pozarządowe jest zróżnicowane terytorialnie
w województwie podlaskim. Najczęściej podejmują ją NGO z powiatów
bielskiego (38%), białostockiego (30%), augustowskiego (26,3%), a także
Białegostoku (11,6%), powiatu łomżyńskiego (11,1%) i wysokomazowieckiego
(10,5%). Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli organizacji pozarządowych,
działalności gospodarczej w celu zgromadzenia środków na realizację misji nie
prowadzą w ogóle badane NGO z Łomży, powiatu kolneńskiego, sejneńskiego,
siemiatyckiego, sokólskiego i suwalskiego (100% odpowiedzi nie).
W przypadku różnych typów organizacji pozarządowych różnice
w odsetkach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w celu
pozyskania środków na realizację celów nie były znaczne: najczęściej
podejmowały ją stowarzyszenia (11,8%) i zrzeszenia (10%), rzadziej zaś
fundacje (6,9%) i organizacje pożytku publicznego (6,5%).
Bardzo dużą siłą organizacji pozarządowych jest ich łatwość
nawiązywania kontaktu w ramach trzeciego sektora. Wszyscy badani mają
takie doświadczenia. Uważają, że taka współpraca jest jak najbardziej wskazana
a jej atutem jest to, że nie jest skomplikowana i czasochłonna tak jak
w przypadku instytucji rządowych. Polega ona głównie na wspieraniu wszelkimi
sposobami organizacji działających w podobnych, ale też zupełnie odmiennych
obszarach. Współpraca daje obu stronom same korzyści: nawiązują kontakty,
również z przyszłymi sponsorami, wymieniają doświadczenia i informacje,
wspierają się w rozwiązywaniu różnych problemów formalnych, podejmują
wspólne inicjatywy:
(…) zawsze współpracuję tutaj z organizacjami… z fundacją jedną czy
drugą… i uważam, że to jest bardzo fajne. Jakby razem możemy więcej,
bo każda organizacja jest dobra w czymś innym. Taka współpraca jest
nieoceniona. (W3)
(…) przy wielu naszych projektach ...wspólnie realizowaliśmy je z innymi
organizacjami. Korzystaliśmy też z merytorycznego wsparcia różnych
organizacji i są to organizacje z naszego województwa podlaskiego. (W4)
(…) jedna organizacja zaproponowała mi bilety, druga organizacja
zapewniła mi transport… i pojechali nasi podopieczni – tatusiowie
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z dziećmi… Przywieźli mnóstwo zdjęć, wszyscy byli bardzo zadowoleni.
(W19)
Respondenci oceniają te doświadczenia tylko pozytywnie: bardzo dobra
jest praca we wspólnym celu, wspólnymi siłami i w dużym gronie - Siła jest
w mnogości… Burze mózgów, różnego rodzaju pomysły, więcej tych pomysłów…
Przychodzą też inne osoby, z innym potencjałem i to też jest bardzo ważne
(W12). Współpraca ta ma też ważną i rzadką cechę – nie jest nastawiona na
rywalizację o względy podopiecznych ani walkę o środki sponsora: nie
traktujemy też siebie nawzajem jako konkurencji, tak jak bywa to w firmach
(W13).
Szereg dobrych praktyk wynikających ze współpracy organizacji
pozarządowych rozpoczyna: wymiana własnych zasobów, dzielenie się wiedzą
i kompetencjami, powierzchnią biurową, a także wzajemne uczenie się od
organizacji o innym profilu. Dobrą praktyką jest wchodzenie w partnerstwo
w celu umożliwienia organizacji mniejszej pozyskania środków unijnych
niedostępnych dla niej indywidualnie ze względu na niespełnianie wymogów
formalnych projektu. Organizacje też „dzielą się” swoimi podopiecznymi – jeśli
nie są w stanie im pomóc same, szukają pomocy u innych.
Wymieniamy się swoimi zasobami przez co nasze projekty są ciekawsze.
A ta wymiana jest tak naprawdę bez kosztowa, nie pociąga za sobą
zobowiązań finansowych… Pożyczamy sobie rzeczy, że tak powiem. Czy
ludzi, czy wiedzę… wymieniamy się doświadczeniami… kontaktami… Co
bardzo pomaga w realizacji różnych rzeczy. (W17)
Czasami jak składa się duży projekt o środki unijne wymagane jest
partnerstwo. Czyli my dajemy to co my umiemy, inna organizacja daje to
co ona umie i razem mamy większy kapitał i większy potencjał i możemy
wspólnie działać. Ale też często jest tak, że przychodzi do nas jakiś
beneficjent i my nie możemy mu pomóc, bo zajmujemy się czymś zupełnie
innym – to odsyłamy go do innych organizacji. (W15)
Od strony instytucji samorządowych dobre praktyki polegają na
integrowaniu i wspieraniu trzeciego sektora poradnictwem, konsultacjami,
dostępnością opinii ekspertów, umożliwianiem komunikacji pomiędzy
organizacjami na przykład na forum Podlaskiej Sieci Pozarządowej powołanej
właśnie w tym celu. Dobrą praktyka jest też działalność Podlaskiej Rady
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Działalności Pożytku Publicznego. Rada w ciągu dwóch lat uczestniczyła w wielu
wydarzeniach i jakby ekspercko konsultowała różnego typu dokumenty polityki
realizowane przez samorząd. (W7)
Obszary współpracy wyznacza przede wszystkim profil działalności
organizacji. Dalszy kształt współpracy również w dużej mierze układa się
zależnie od indywidualnych preferencji stron, zwłaszcza darczyńców. Ten, kto
uważa za istotne wspieranie działalności na przykład w obszarze społecznym,
będzie tam kierował swoją uwagę i fundusze. Organizacje nie mają wpływu na
ten aspekt współpracy. Dotyczy to również współpracy wewnątrz sektora.
Najchętniej wspólne inicjatywy podejmują organizacje działające w tym samym
obszarze.
Trzeci sektor bardzo prężnie i chętnie współpracuje w swoim otoczeniu
i mniej chętnie na zewnątrz. Mało organizacji nawiązuje współpracę z innymi
instytucjami i tak samo niechętnie instytucje z poza trzeciego sektora inicjują tę
współpracę. W wielu przypadkach sprowadza się ona do ogłoszenia konkursów
na poszczególne działania, choć zdaniem respondentów rolą i sensem istnienia
samorządów jest wspierania działalności obywateli. Mają więc obowiązek tak
planować swój budżet by nie zapominać o organizacjach pozarządowych.
W praktyce, jeżeli inicjatywa organizacji pozarządowej wpisuje się w działanie
samorządu to samorząd chętnie podejmuje taką współpracę:
My tak naprawdę wiele zadań robimy za samorządy, bo oni nie mają
takich mocy przerobowych. Więc nie mają wyjścia i muszą
z organizacjami jakoś współpracować. Poza tym samorząd musiałby dużo
więcej pieniędzy wydać na niektóre działania, a organizacje robią to dużo
taniej, na przykład hospicjum czy jakiś ośrodek dla osób
niepełnosprawnych. Tak więc samorządowi opłaca się współpracować
z organizacjami i samorząd powinien o nie dbać. (W14)
Barierą w podejmowaniu wspólnych działań są zawsze finanse: Do
momentu kiedy się o nich nie mówi wszyscy są chętni i szczęśliwi… Jeżeli
zaczynamy rozmawiać o finansach to zapał przechodzi… „Może innym razem”...
„Darujmy sobie”… „Zobaczymy co będzie w następnym kwartale” (…). (W20)
Współpraca układa się zdecydowanie trudniej z jednostkami rządowymi,
pochłania dużo czasu i jest sformalizowana do bólu. (W5)
Najłatwiej i jednocześnie najtrudniej współpracuje się organizacjom
pozarządowym z sektorem prywatnym. Z jednej strony, jeśli współpraca jest
184

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

owocna, czyli obfituje we wsparcie finansowe, jest to najbardziej ceniona
współpraca i najprostsza ze względów organizacyjnych, bo nie wymaga
skomplikowanych procedur przetargowych czy konkursowych. Trudności w tej
współpracy wynikają z obiektywnych przyczyn: wiele jest organizacji
zgłaszających się po wsparcie finansowe, małe są możliwości pomocowe
darczyńców, bo czasy są trudne a region nie jest najbogatszy – wręcz
przeciwnie.
Nigdy nie jest łatwo, bo po ten kawałek tortu jest wielu chętnych. Do
takich prywatnych firm, dobrze prosperujących, przychodzi bardzo dużo
organizacji i prosi o wsparcie i pomoc. (W5)
Z firmami prywatnymi już jest gorzej, bo firmy na naszym terenie są
biedne i raczej trudno jest im wspierać takie organizacje. Może ze dwa
razy się zdarzyło, że jakaś firma prywatna dała nam 200 czy 350 zł. (W18)
W dzisiejszych czasach nie jest to łatwe. Łatwiej było 10 lat wstecz.
W dzisiejszych czasach niestety… społeczeństwo biednieje, firmy
upadają… i darczyńcy też się wycofują z różnych akcji pomocowych. (W3)
Współpraca organizacji z pozostałymi sektorami ma głównie charakter
krótkofalowy, wręcz doraźny – polega na jednorazowym datku finansowym lub
rzeczowym. Czasami opiera się o wspólne zajęcia, warsztaty czy organizację
imprezy, festynu, na przykład prośba właśnie o jakieś konsultacje w konkretnym
temacie i wtedy jak jest taka potrzeba to ta współpraca zostaje nawiązana
(W4). Pewne działania są długofalowe, bo takie dyktuje profil organizacji: przy
prowadzeniu domu dla bezdomnych czy pomocy rodzinom wymagana jest stała
współpraca z MOPRem czy MOPSem. Są też organizacje, które mają
doświadczenie współpracy wieloletniej, cyklicznej, ale taka najczęściej wynika
ze świadomie powziętych decyzji czy z faktu uczestnictwa w projekcie
określonym na dłuższy czas. Trudno więc generalizować na temat trwałości
współpracy natomiast uczestnicy badania zgodni są co do jednego: jeżeli ktoś
już raz współpracował z tobą to na pewno do ciebie wróci jeżeli będzie taka
potrzeba. (W12)
Należy podkreślić, że współpraca ta ma też wiele korzyści dla
darczyńców. Część osób prywatnych po prostu dzieli się tym co ma z potrzeby
serca i dla własnej satysfakcji. Większy sponsor – prywatna firma cieszy się
splendorem jakiego przysparza mu działalność dobroczynna: mają
podziękowania, reklamy… to podnosi ich rangę… (W16) i jest też pewną formą
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promocji, zwłaszcza wtedy, kiedy działaniom sponsorowanej organizacji
towarzyszy rozgłos medialny.
Szczególne miejsce jeśli chodzi o podejmowanie wspólnych działań
dobroczynnych zajmuje współpraca z samorządami. Z perspektywy organizacji
pozarządowych nie jest ona wystarczająca. Słaby, czasochłonny jest kontakt
z tymi instytucjami, brak osoby odpowiedzialnej za ten kontakt; niektóre
samorządy podejmują współpracę motywowane własnym dobrem, chęcią
kreowania, promowania własnego wizerunku. Jedną z częściej obserwowanych
„prawidłowości” jest aktywizacja działań prospołecznych samorządów
w cyklach czteroletnich, przy wyborach. Prawidłowo byłoby zaś gdyby
działalność wyborcza samorządu rozpoczynała się od efektywnej współpracy
z trzecim sektorem, który jest najbliżej wyborców i najlepiej zna ich potrzeby.
Absolutnie nie. Nie ma w samorządach wytypowanej osoby, która
zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Coś takiego nie
funkcjonuje. Taka osoba z organizacji, która chce coś załatwić musi sama
wszystkiego szukać do wszystkiego dojść i znaleźć drzwi, do których ma
zapukać. Jest to bardzo utrudnione. Czasami terminy są już
niecywilizowane, po prostu koszmar. (W5)
Niektóre samorządy są zainteresowane współpracą z organizacjami
pozarządowymi. Ale to jest na zasadzie promowania samorządu albo
ludzi pracujących w samorządzie poprzez współpracę z organizacjami.
Natomiast czy to się przekłada na rozwój danych organizacji? Ja tego nie
zaobserwowałam. (W14)
Strona samorządowa robi tak zwaną politykę pisania. Czyli tworzy jakieś
dziwne kolektywy organizacji pozarządowych… inicjatywy… wpływy…
i tak tego nawet nie przeglądają. Nam dają dodatkową robotę zupełnie
bez sensu. Procedur i papierków jest zdecydowanie za dużo. (W20)
Sytuację usprawnić mogłoby udrożnienie kanałów komunikacji
pomiędzy organizacjami non profit a samorządami a także pomoc szkoleniowa,
kursy z zakresu księgowości czy znajomości przepisów prawa, ułatwienie
procedur ubiegania się o dotacje, wyeliminowanie biurokracji, podjęcie
długotrwałych partnerstw międzysektorowych i wreszcie zmiany na poziomie
ustawodawczym, zmiany w systemie – zupełnie go przebudować, żeby nie
zlecać organizacjom wykonania zadań publicznych w okresie rocznym bądź
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półrocznym tylko w okresie wieloletnim. Czyli brak jest takich wieloletnich
umów współpracy, wieloletnich kontraktów współpracy. (W7)
Warto też, chyba nawet przede wszystkim, spojrzeć na taki ludzki wymiar
wspólnych działań, żeby osoby, które są w tym stowarzyszeniu i mają lat 80 nie
musiały borykać się z pisaniem jakichś wniosków, które zawierają 12 stron
formularzy… cele, ewaluacje, opis poszczególnych działań, krótka
charakterystyka… bo to nie jest do przebrnięcia i nie jest to najważniejsze w tym
momencie, bo chodzi tutaj o pomoc drugiej osobie. (W3)
4.1.1.6 Poszukiwanie wolontariuszy i sponsorów
Działalność organizacji pozarządowych związana jest niejednokrotnie
z korzystaniem z usług pracy wolontariuszy, a także zdobywaniem sponsorów
czy darczyńców – były to kolejne problemy poruszane w trakcie badania.
Wykres 22. Sposoby rekrutacji wolontariuszy, N=400

57%

Poprzez osoby już pracujące w organizacji

41,3%

Za pomocą kontaktów prywatnych
Nie prowadzimy rekrutacji nowych
pracowników

19%

Podczas imprez okolicznościowych

17,8%

Oczekiwanie na spontaniczne zgłaszanie się
potencjalnych pracowników do organizacji

12,8%
3,1%

Ogłoszenia w mediach
Inne sposoby

0,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Rekrutacja wolontariuszy w podlaskich organizacjach pozarządowych
odbywa się najczęściej za pośrednictwem osób już pracujących w organizacji –
deklarowało tak 57% przedstawicieli NGO. Stosunkowo często wykorzystywane
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są także kontakty prywatne (41,3%). Zestawienie tych odpowiedzi z bardzo
niskim odsetkiem respondentów, którzy pracę w organizacji podjęli w wyniku
namowy ze strony innych osób (patrz s. 6, Wykres 3), stawia jednak pod
znakiem zapytania kwestie skuteczności tych metod rekrutacji nowych
pracowników. Inne sposoby rekrutacji wolontariuszy są rzadziej używane: za
pomocą imprez okolicznościowych robi to 17,8% NGO, a w ogłoszenia
w mediach (głównie prasie lokalnej, stronach informacyjnych czy telewizji)
zamieszcza jedynie 3,1% badanych organizacji. Na spontaniczne aplikacje osób
chcących pracować w sektorze non-profit oczekuje niemal 13% podlaskich
organizacji. Warto odnotować, iż tylko co piąta (19%) organizacja
w województwie nie prowadzi rekrutacji nowych pracowników – tym samym
można przyjąć, że jakiekolwiek formy rekrutacji pracowników stosuje
zdecydowana większość (81%, N=324) NGO na terenie województwa
podlaskiego.
Brak działań rekrutacyjnych najczęściej występował w badanych
zrzeszeniach – aż 45% przedstawicieli tych podmiotów deklarowało brak
rekrutacji nowych pracowników. W przypadku fundacji odsetek odpowiedzi
wskazujących na brak działań rekrutacyjnych wyniósł 27,6%, a wśród
stowarzyszeń – 17,3%. Odpowiedzi przedstawicieli organizacji pożytku
publicznego pozwalają przypuszczać, że to w tych podmiotach najczęściej
poszukiwani są nowi pracownicy – jedynie 7,8% z nich nie prowadzi działań
rekrutacyjnych.
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Wykres 23. Obowiązująca w organizacji polityka rekrutacji wolontariuszy,
N=324
0,6%

Brak kryteriów rekrutacji, prowadzona
jest polityka „otwartych drzwi” –
przyjmowani są wszyscy zgłaszający się

14,2%

Przyjmowani są wyłącznie wolontariusze
spełniający wszystkie uprzednio
określone kryteria

29,0%

56,2%

Przyjmowani są wolontariusze
spełniający większość uprzednio
określonych kryteriów
Przyjmowani są wolontariusze
spełniający mniejszość uprzednio
określonych kryteriów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Spośród organizacji pozarządowych rekrutujących nowych pracowników
(N=324), ponad połowa (56,2%) prowadzi politykę otwartych drzwi, tzn. nie
podsiada sztywnych kryteriów rekrutacji i przyjmuje wszystkie zgłaszające się
osoby. Sytuacja odwrotna, czyli przyjmowanie wolontariuszy spełniających
wyłącznie wszystkie uprzednio zdefiniowane kryteria stosuje 29% podlaskich
organizacji pozarządowych, zaś w co siódmym podmiocie wystarczy, że osoba
chętna spełni większość tych kryteriów. Marginalnie wskazywaną odpowiedzią
było przyjmowanie wolontariuszy spełniających mniejszość założonych
kryteriów (jedynie 0,6%).
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Wykres 24. Sposoby zyskiwania sponsorów i darczyńców, N=400
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Za pomocą kontaktów prywatnych
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11%

Kierowanie próśb o wsparcie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

W procesie poszukiwania sponsorów i darczyńców zdecydowanie
najważniejszą rolę odgrywają kontakty prywatne – aż dwie trzecie (63,5%)
podlaskich NGO właśnie w ten sposób zdobywa sponsorów. Dominacja
stosunków nieformalnych widoczna jest także w porównaniu odsetka wskazań
na kolejne odpowiedzi w tym pytaniu – tylko 28,3% organizacji sponsorów
i darczyńców próbuje pozyskiwać w trakcie imprez okolicznościowych, a 23,5%
NGO przyjmuje najgorszą z postaw, tzn. biernie oczekuje na zgłoszenie się
potencjalnego sponsora. Co dziesiąta (11%) organizacja kieruje do firm prośby
o wsparcie, a 5% w tym celu wykorzystuje media (głównie prasę, media lokalne
oraz telewizję). Wśród innych (1,5%) sposobów na zdobywanie sponsorów
i darczyńców pojawiały się: korzystanie z 1% podatku, konkursy w sektorze
publicznym, wnioski o dofinansowanie z województwa lub UE, a także
rozpowszechnianie informacji przez np. rodziców podopiecznych jednej
z organizacji. Warto podkreślić, że co siódma (14%) badana organizacja
pozarządowa w ogóle nie poszukuje sponsorów i darczyńców; najwięcej wśród
nich było zrzeszeń (52,5%), mniej zaś fundacji (27,6%). Brak działań w celu
zdobycia sponsorów i darczyńców deklarowano także w 8,3% stowarzyszeń
i 7,6% organizacji pożytku publicznego uczestniczących w badaniu.
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Decyzja o sponsorowaniu działalności trzeciego sektora zapada
przeważnie w rezultacie konsultacji zarządów, dyrekcji, decyduje o tym tylko
i wyłącznie zarząd województwa podlaskiego. To jest tylko i wyłącznie jego
kompetencja (W7). Zapada wtedy kiedy działalność ta jest zgodna z polityką
sponsora, często mieści się w tej samej branży. Polega przede wszystkim na
świadczeniu pewnych usług nieodpłatnie, na przykład udostępnieniu sali,
boiska, bazy noclegowej, przeprowadzenie projektów, zakupie nagród
rzeczowych czy ufundowaniu stypendiów, zakupie ubrań, żywności i wielu
innych działaniach. Główną motywacją do ofiarowania pomocy jest potrzeba:
(…) jest jakaś potrzeba sponsorowania kogokolwiek i mamy na to środki
to sponsorujemy. Na zasadzie zrzutek albo zorganizowania jakiegoś
koncertu, albo zorganizowania jakiegoś działania, które przyniesie nam
jakiś pieniądz żebyśmy mogły sponsorować. Na takiej zasadzie. (W12)
(…) taka pomoc (nie nazwałbym tego sponsorowaniem) jaką oferujemy
potrzebującym jest zdecydowanie długotrwała. Jest to pomoc w postaci
żywności, ubrań…, ale również realizujemy różnego typu programy
integracji społecznej skierowane do osób potrzebujących… tak żeby je
wyprowadzać z wykluczenia społecznego. (W13)
Ostatnim etapem wsparcia uzyskanego w ten sposób jest pewnego
rodzaju umowa sponsorska w ramach, której działania sponsora znajdują
szerszy odbiór w społeczeństwie. Uznanie i szacunek szerszego grona wzmacnia
poczucie satysfakcji u sponsora i może zaowocować kolejną pomocą. Darczyńcy
najchętniej wspierają organizacje, które mają już doświadczenie
w prowadzonej działalności a raczej z dystansem podchodzą do młodych
i małych organizacji
4.1.1.7 Porównanie sytuacji NGO w Polsce i na Zachodzie
Znajomość zagranicznych organizacji pozarządowych deklarowało
jedynie 15,3% badanych przedstawicieli podlaskich NGO. Osoby te (N=61)
zostały poproszone o dokonanie oceny i porównania sytuacji polskich
i zagranicznych organizacji pozarządowych.
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Wykres 25. Porównanie warunków funkcjonowania organizacji
pozarządowych w Polsce i na Zachodzie, N=400

Wpływ na poprawę sytuacji
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organizacji pozarządowej
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14,8%

19,7%

13,1%

40%
60%
80%
100%
Raczej lepiej jest w Polsce
Raczej lepiej jest na Zachodzie
Brak oceny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Odpowiedzi respondentów w zakresie porównania sytuacji polskich
i zagranicznych organizacji pozarządowych pozwalają sformułować dwa
wnioski: według znacznej części respondentów nie ma różnicy
w poszczególnych aspektach działalności organizacji pozarządowych w Polsce
czy na Zachodzie. Odsetek wskazań indyferentnych kształtował się na poziomie
od 36,1% dla odpowiedzi chęć do pracy w organizacjach pozarządowych do
47,5% dla odpowiedzi przepisy prawne związane z zakładaniem, prowadzeniem
organizacji pozarządowej. Drugi wniosek, uzupełniający do pierwszego,
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pozwala stwierdzić, iż wysokim odsetkom odpowiedzi neutralnych, towarzyszą
jednak wyższe odsetki wskazań na lepszą sytuację na Zachodzie niż w Polsce.
W przypadku Polski najwięcej pozytywnych odpowiedzi uzyskano w kategorii
chęć do pracy w organizacjach pozarządowych (16,4%), co i tak było wartością
zdecydowanie niższą niż odsetek wskazań dla tej odpowiedzi na rzecz lepszej
sytuacji NGO na Zachodzie (34,5%). Organizacje pozarządowe działające na
Zachodzie znajdują się zdaniem badanych w lepszej sytuacji we wszystkich
z wyróżnionych aspektów. Zachód szczególnie wyróżnia się w możliwościach
wpływu III sektora na poprawę sytuacji ludności na rynku pracy czy
kształtowania kapitału społecznego (niemal po 43% odpowiedzi pozytywnych).
4.1.1.8 Misja i obszary działalności NGO
Badane organizacje pozarządowe prowadzą swoją działalność w oparciu
o zróżnicowane misje. Okazuje się, iż przedstawiciele organizacji
pozarządowych często mieli jednak problem ze zdefiniowaniem misji swojej
organizacji (51 wskazań), co z jednej strony może wynikać z niewiedzy,
a z drugiej z trudności związanej z koniecznością krótkiego przedstawienia
swojej organizacji. Niemniej jednak wśród obszarów zdefiniowanych najczęściej
(45 wskazań) pojawiała się szeroko rozumiana pomoc (także społeczna),
udzielanie wsparcia czy opieki (także społecznej), jak również działalność
w obszarze sportu (42 wskazania). Misją NGO często bywa także działalność
kulturowa (28 wskazań), wypoczynek (27 wskazań), promocja regionu (16
wskazań), działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (14 wskazań) czy
rozwoju obszarów wiejskich (14 wskazań), jak również w obszarze turystyki (12
wskazań), ekologii czy ochrony zdrowia (po 10 wskazań). Wszystkie obszary,
rodzaje misji organizacji wskazane przez przedstawicieli NGO zostały
przedstawione w poniższej tabeli:
Tabela 32. Misja organizacji

Misja organizacji

Liczba
wskazań

Misja organizacji

Liczba
wskazań

trudno powiedzieć

51

integracja społeczna

2

pomoc (w tym społeczna), wsparcie,
opieka (w tym społeczna)

45

pomoc społeczna

2
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działalność sportowa (w tym
organizacja zawodów dla dzieci
i młodzieży, zaangażowanie młodych
w sport, rozwój zainteresowania
sportem, zajęcia z pływania, promocja
sportu, pomoc klubowi pływackiemu,
popularyzacja łucznictwa konnego)

42

ochrona praw i interesów kupców

2

działalność kulturowa

28

pielęgnowanie i rozwój idei
humanizmu

2

wypoczynek

27

pomoc dzieciom

2

promocja regionu (w tym Sokółki,
potraw regionalnych)

16

pomoc ludziom młodym

2

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

14

pomoc bezdomnym

2

rozwój obszarów wiejskich,
wspieranie rozwoju społecznego
i kulturalnego wsi (w tym wsi
Śledzianów), także rozwoju
mieszkańców wsi

14

pomoc najuboższym

2

turystyka

12

relacje społeczno-polityczne

2

ekologia

10

przeciwdziałanie uzależnieniom

2

ochrona zdrowia, opieka zdrowotna

10

wsparcie finansowe

2

działalność edukacyjna, oświatowa
(na rzecz dzieci i młodzieży)

9

wspieranie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego

2

bezpieczeństwo i ochrona,
bezpieczeństwo publiczne,
podnoszenie poziomu
bezpieczeństwa, kreowanie
świadomości i umiejętności w sytuacji
zagrożenia

8

wspieranie rozwoju społecznego
i kulturalnego

2

pomoc i wsparcie psychologiczne

8

zrzeszenie sportowców
niepełnosprawnych

2

wędkarstwo

8

aktywizacja społeczności szkolnej

1

profilaktyka, w tym dzieci i młodzieży

7

bezinteresowna pomoc osobom
potrzebującym i poszkodowanym

1

działalność kulturalno-oświatowa

7

działanie na rzecz poprawy
ruchów charytatywnych

1

pomoc osobom potrzebującym

7

działalność na rzecz zwierząt

1

działalność na rzecz kobiet:
wszechstronny rozwój, wsparcie dla
kobiet z inicjatywą, pomoc w wejściu
na rynek pracy, rozpoczęciu biznesu)

7

ochrona i kształtowanie
środowiska przyrodniczego

1
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działalność na rzecz podtrzymywania,
promocji tradycji

6

ochrona ptaków

1

podejmowanie działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju
regionalnego (w tym Podlasia,
Sokółki)

6

organizacja życia sportowego
i rekreacyjnego, a w szczególności
w środowisku wiejskim.

1

biuro pracy (oferty, dla młodzieży,
osób w trudnej sytuacji)

5

pomoc dzieciom i rodzinom
i osobom wykluczonym

1

działalność charytatywna

5

pomoc diabetykom

1

działalność na rzecz mniejszości

4

pomoc chorym na SM i
niepełnosprawnym

1

działalność muzealna

4

pomoc młodocianym w nauce

1

wyrównywanie szans

4

pomoc dla rodaków z Wilna
i Grodna

1

ochrona kół łowieckich

4

pomoc niewidomym
i niedowidzącym

1

podnoszenie świadomości religijnej
organizacji pielgrzymkowych

4

pomoc osobom polskiego
pochodzenia

1

przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu (np. z powodu
alkoholizmu, bezrobocia, uzależnień)

4

pomoc bezrobotnym, biednym

1

zaangażowanie

4

pomoc w odzyskiwaniu pieniędzy
za pracę w III Rzeszy

1

kontakty z sektorem publicznym

3

pozyskiwanie członków

1

działalność na rzecz rodziny

3

praca na rzecz klubu

1

opieka nad dziećmi (z rodzin ubogich,
patologicznych)

3

propagowanie zdrowego stylu
życia

1

organizacja pożytku publicznego

3

rehabilitacja psychiatryczna

1

organizacja wypoczynku i zajęć dla
dzieci i młodzieży

3

stowarzyszenie

1

pomoc dla firm z regionu

3

szkolenia - przekazywanie wiedzy
i umiejętności

1

pomoc głuchym i niedosłyszącym

3

szkolenia informatyczne

1

pomoc prawna

3

wspieranie działalności
przedszkola

1

praca na rzecz osób starszych

3

wspieranie ludzi zdolnych

1

przeciwdziałanie występowaniu
problemów społecznych

3

wspieranie organizacji
pozarządowych

1

służba obywatelom

3

współpraca z innymi

1

utrzymywanie więzi/kontaktów ze
społecznością lokalną

3

zrzeszenie morsów

1
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Zrzeszenie Działkowców: nauka
upraw, ulepszanie terenów
działkowych, przybliżanie wiadomości
dotyczących upraw

3

Związek Inżynierów i Techników
Budowlanych

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Inaczej przedstawia się sytuacja podlaskich organizacji pozarządowych
pod względem charakteru działalności w przypadku wykorzystania zamkniętej
kafeterii odpowiedzi.
Wykres 26. Główny obszar działania organizacji pozarządowej, N=400
przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, działalność wspierająca;

30,8%

nauka, kultura, ekologia;

26%

sport, turystyka, wypoczynek;

24,8%

ochrona zdrowia;

16,5%

ochrona praw;

10,8%

przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój
gospodarczy;

9%
8,5%

tożsamość, tradycja narodowa;
działalność międzynarodowa, wspólnoty
lokalne, aktywność społeczna;

7%

Inne
bezpieczeństwo publiczne

6,4%
5,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Choć obszary działalności podlaskich organizacji pozarządowych
uczestniczących w badaniu są różne, wyraźnie wyodrębnić można 3 główne
strefy: działalność w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych
i działalność wspierająca (30,8%), nauka, kultura i ekologia (26%) oraz sport,
turystyka i wypoczynek (24,8%). 16,5% NGO działa w obszarze ochrony
196

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

zdrowia, 10,8% - ochrony praw, a pozostałe podejmują zadania z obszaru
przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju gospodarczego (9%), tożsamości
i tradycji narodowej (8,5%), działalności międzynarodowej, wspólnot lokalnych
i aktywności społecznej (7%), a także bezpieczeństwa publicznego (5,6%).
Wśród innych (6,4%) niż wymienione w kafeterii obszarów działalności
organizacji pozarządowych wskazywano: pomoc, wędkarstwo, opiekę nad
swoimi podmiotami gospodarczymi, działalność wychowawczo-opiekuńczą,
nadzór nad prawidłowym działaniem na tym obszarze, ochronę ptaków, pomoc
logistyczną czy pomoc w odzyskaniu pieniędzy na pracę w III Rzeszy.
Specyfika działalności organizacji pozarządowych nie jest przyczyną
jakichkolwiek trudności w działaniu – deklarowało tak, aż 96,3% przedstawicieli
NGO. W pozostałych przypadkach (3,8%, tj. N=15) problemy te wynikają
w przeważającej większości z braku funduszy czy sponsorów (6 wskazań), braku
czasu (3 wskazania), prowadzenia typowej pomocy społecznej (2 wskazania),
niechęci czy lęku ludzi (2 wskazania), ochrony środowiska (2 wskazania), czy też
braku potrzeb kulturalnych społeczeństwa (1 wskazanie) lub odwrotnie –
nadmiaru osób ubiegających się o pomoc (1 wskazanie).
Swoje działania zdecydowana większość organizacji pozarządowych
kieruje do wszystkich mieszkańców regionu – takie deklaracje złożyło trzy
czwarte badanych przedstawicieli podlaskich organizacji pozarządowych
(75,3%). Na konkretnej grupie czy grupach społecznych koncentruje się zatem
niemal co czwarty NGO na Podlasiu. Analiza wybranych grup, którym
oferowane jest wsparcie, pozwala stwierdzić, że organizacje pozarządowe
najczęściej koncentrują swoje działania na osobach niepełnosprawnych oraz
dzieciach, a także młodzieży, osobach ubogich i biednych, mniejszości
białoruskiej czy szkołach i uczniach. Wszystkie wskazania prezentuje poniższa
tabela:
Tabela 33. Grupy społeczne, na których koncentrują się działania organizacji
Wybrane grupy społeczne

Liczba wskazań

niepełnosprawni (także niepełnosprawni sportowcy)

10

dzieci: (ogólnie: 6 wskazań), grające w piłkę nożną (2 wskazania),
ubogie (1 wskazanie), uzdolnione muzycznie (1 wskazanie)

10

dzieci i młodzież (w tym z terenów wiejskich: 3 wskazania)

8
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biedni, ubodzy

7

młodzież

7

mniejszość białoruska

6

szkoły, społeczność szkolna, uczniowie

5

osoby starsze

4

grupy patologiczne, rodziny dysfunkcyjne

4

świadomi katolicy

4

gospodarstwa agroturystyczne

3

kobiety

3

osoby głuche i niedosłyszące

3

alkoholizm i rodziny żyjące z tym problemem

3

bezrobotni młodzi ludzie, szukający pracy

2

branża turystyczna

2

emeryci i renciści

2

kupcy

2

sportowcy

2

budownictwo

1

osoby chore psychicznie i ich rodziny

1

inwalidzi i chorzy na SM

1

kibice

1

ludzie działający w organizacjach

1

ludzie zdolni

1

najbardziej potrzebujący

1

osoby pokrzywdzone przez III Rzeszę

1

osoby polskiego pochodzenia z Białorusi

1

pomoc i wsparcie dla innych

1

osoby potrzebujące stałej opieki

1

przedszkola

1

rodacy z Wilna i Grodna

1

rodziny wielodzietne

1

zagrożeni wykluczeniem społecznym

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Czynniki, które skłaniały organizacje pozarządowe do koncentrowania
swoich działań na określonej grupie społecznej, wynikają w decydowanej
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większości z uprzednio przyjętych założeń, charakteru działalności organizacji,
jej misji i profilu. Często zostało to określone w statucie organizacji, który
determinuje obecne działania. Inne przyczyny koncentracji działań na
określonej grupie społecznej wynikają z indywidualnych przekonań
o konieczności pomocy danej grupie, występowaniu w tej grupie
zapotrzebowania na pomoc czy chęci zmiany pewnych zjawisk w ramach tej
właśnie grupy społecznej. Dokładne wskazania prezentuje poniższa tabela:
Tabela 34. Przyczyny koncentracji działań organizacji pozarządowej na
wybranej grupie społecznej
Przyczyna koncentracji działań na grupie społecznej

Liczba wskazań

taki jest profil, charakter działalności, misja, organizacja została
stworzona w takim celu, takie były założenia

63

"żeby zachować swoją tożsamość"

4

„grupa zagrożona wczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”

3

"zasługują na wsparcie"

3

"zaspokajanie potrzeb intelektualnych seniorów"

3

"to grupa najbardziej potrzebująca pomocy"

3

"wynika to z potrzeby i skali zjawisk społecznych"

3

"żeby zająć się młodzieżą, pokazać jak można spędzać wolny czas"

3

konieczność ograniczenia zakresu działalności

2

"zachowanie tradycji mniejszości białoruskiej"

2

"aby aktywizować społeczność szkolną"

1

łatwość nawiązania współpracy w przypadku dużej ilości pomysłów

1

działalność przy szkole

1

ograniczenia wiekowe

1

organizacja imprez sportowych dla szkół

1

pomoc społeczna

1

"osoby potrzebujące stałej opieki, a nie mają możliwości
zapewnienia jej w inny sposób"

1

organizacja składa się z danej grupy osób (niepełnosprawnych)

1

"trzeba im pomóc, żeby dzieci nie trafiły do domu dziecka"

1

wspieranie i pomoc

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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4.1.1.9 Działalność NGO w obszarze kapitału społecznego
Kolejne pytania kwestionariusza obejmowały zagadnienia kierunków
działań związanych z kapitałem społecznym, rozwijanych przez organizacje
pozarządowe.
Wykres 27. Najważniejszy kierunek działań związanych z rozwojem kapitału
społecznego w organizacjach pozarządowych w województwie podlaskim,
N=400

Rozwijanie dialogu społecznogospodarczego

3,3%
17%
28,3%

18,8%
12,5%

20,3%

Kształtowanie właściwych postaw i
kompetencji dla nowoczesnego
rynku pracy
Partycypacja społeczna i wpływ
obywateli na życie publiczne
Komunikacja społeczna oraz
wykorzystanie potencjału
kulturowego i kreatywnego
Rozwój infrastruktury kultury,
turystyki i sportu
Inny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Według badanych przedstawicieli organizacji pozarządowych nie istnieje
jeden dominujący kierunek działań związanych z rozwijaniem kapitału
społecznego. Stosunkowo najczęściej jako podstawowy wskazywano rozwijanie
dialogu społeczno-gospodarczego (28,3%), rzadziej partycypację społeczną
i wpływ na życie obywateli (20,3%), a także komunikację społeczną
i wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego (18,8%) czy rozwój
infrastruktury kultury, turystyki i sportu (17%). Stosunkowo najrzadziej
wskazywanym kierunkiem działań w obszarze kapitału społecznego
najważniejszym dla organizacji pozarządowych, było kształtowanie właściwych
200

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

postaw i kompetencji dla nowoczesnego rynku pracy (12,5%). Natomiast wśród
innych (3,3%) kierunków działań NGO wskazywano na uzupełnianie działań
innych instytucji, uzupełnienie luki w dziedzinie działalności organizacji czy
zdrowie.
Wykres 28. Kluczowe kompetencje – najważniejsze z punktu widzenia
obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie podlaskim oraz
rozwijane w ramach działalności organizacji pozarządowej, N=400

31,3%

Świadomość i ekspresja kulturalna

30%

Inicjatywność i przedsiębiorczość

44,3%
43%
51,5%

Kompetencje społeczne i obywatelskie

64%

26%
25,8%

Umiejętność uczenia się

15,3%
14,3%
14,5%
9,5%
10,3%
10,5%
8,8%
10,8%

Kompetencje informatyczne
Kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowotechniczne
Porozumiewanie się w językach obcych
Porozumiewanie się w języku ojczystym

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Rozwijane w ramach działalności organizacji
Najważniejsze kompetencje (max. 3)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Z punktu widzenia obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa podlaskiego przedstawiciele organizacji pozarządowych za
najważniejsze uznali kompetencje społeczne i obywatelskie (64%), świadomość
i ekspresję kulturalną (44,3%) oraz inicjatywę i przedsiębiorczość (43%). Te
same kluczowe kompetencje są najczęściej rozwijane w ramach działalności
organizacji, choć odsetki wskazań są wyraźnie niższe i wynoszą odpowiednio
51,5%, 31,3% oraz 30%. Co czwarta (26%) organizacja umożliwia rozwijanie
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umiejętności uczenia się, tyle samo uznało tę kompetencję za kluczową
z punktu widzenia obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.
Dopiero na dalszych miejscach znalazły się kompetencje informatyczne (14,3%
respondentów uznało je za ważne), a także matematyczne i naukowo
techniczne (9,5% wskazań).
Następne pytanie kwestionariusza dotyczyło rodzaju działań
podejmowanych przez organizacje pozarządowe w celu wzmacniania kapitału
społecznego ludności województwa podlaskiego.
Wykres 29. Rodzaj działań w celu wzmacniania kapitału społecznego
podejmowane w organizacji pozarządowej, N=400
Udzielanie informacji

59%

Pomoc psychologiczna

29,5%

Pomoc prawna

24,5%

Pomoc finansowa

20,8%

Inny rodzaj działań

20,7%

Szkolenia zawodowe

15%

Szkolenia kompetencji „miękkich”

4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Odpowiedzi przedstawicieli podlaskich NGO wskazują na koncentrację
działań III sektora w obszarze udzielenia informacji – świadczy je 59% badanych
organizacji. Zdecydowanie mniej udziela różnego rodzaju pomocy:
psychologicznej (29,5%), prawnej (24,5%) czy finansowej (20,8%). Jeszcze mniej
organizacji pozarządowych prowadzi szkolenia zawodowe (15%; prezentowane
są w tabeli poniżej), a zaledwie 4% wspiera kształtowanie tzw. kompetencji
miękkich (przez prowadzenie różnych szkoleń, szkoleń specjalistycznych,
treningi umiejętności, a także Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
targi i działalność wspierającą). Wśród prowadzonych szkoleń zawodowych
przeważają bliżej niesprecyzowane różne szkolenia, a także ogólne działania
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pozwalające na podniesienie kwalifikacji i pogłębienie wiedzy zawodowej.
Istotną część oferowanych szkoleń stanowią również działania w obszarze
sportu.
Tabela 35. Oferowane szkolenia zawodowe
Liczba wskazań

Szkolenia zawodowe
różne

19

działania pozwalające podnieść kwalifikacje i pogłębić wiedzę
zawodową

16

sportowe (łucznictwo konne, trener/instruktor,
sportowych, piłka nożna, siatkówka, szachy)

9

nauka

gier

język angielski, księgowość, obsługa komputera

3

prawnicze

3

dla osób niepełnosprawnych

2

sztuka

2

dla początkujących działkowców

1

dotyczące ruchów charytatywnych

1

kursy medyczne i obsługi sprzętu

1

kursy pierwszej pomocy, szkolenie ze sprytu

1

kursy sędziowskie

1

warsztaty

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Wśród innych rodzajów działań (20,7%) podejmowanych przez NGO
w celu wzmacniania kapitału społecznego znalazło się całe spectrum możliwych
aktywności organizacji pozarządowych: głównie jest to różnego rodzaju pomoc
i wsparcie dla określonych grup społecznych czy też organizowanie różnego
rodzaju wydarzeń. W tej kategorii znalazły się także organizacje pozarządowe,
które nie prowadzą żadnych działań w celu wzmacniania kapitału społecznego.
Szczegółowe rodzaje działań podejmowanych w III sektorze prezentuje
poniższa tabela:
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Tabela 36. Inne działania w celu wzmacniania kapitału społecznego
Inne działania

Liczba wskazań

żadne

31

pomoc i wsparcie (np. niepełnosprawnym, potrzebującym)

12

organizowanie (w tym: wydarzeń kulturalnych,
sportowych, kolonii, zajęć i wypoczynku dla dzieci)

zawodów

7

korepetycje, zajęcia edukacyjne

4

działalność lecznicza

3

różne

3

uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, turniejach

3

dożywianie

2

działalność sportowa dla dzieci i młodzieży

2

ochrona

2

wychowawcze, wypoczynek i rekreacja

2

opieka i pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych

2

zrównoważony rozwój

2

nauka pracy na komputerze

1

pomoc materialna - wsparcie

1

pomoc w nauce i opieka

1

poprawne uprawianie działek

1

rehabilitacja

1

dotyczące społeczności lokalnej

1

warsztaty

1

zachęcanie uczestników do większej mobilności

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Istotne było także poznanie opinii przedstawicieli sektora non-profit na
temat znaczenia wykorzystywanych w ich działalności narzędzi dla zwiększania
kapitału społecznego i poprawy sytuacji na rynku pracy mieszkańców
województwa.
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Wykres 30. Znaczenie działań w zwiększaniu kapitału społecznego oraz dla
poprawy sytuacji na rynku pracy, N=400

42%
20,5%
Zwiększanie kapitału społecznego

8%
4,3%
5,5%
5,5%
14,3%
38,3%
15,8%
5%
6,8%
3,3%
3,3%

Poprawa sytuacji na rynku pracy

27,8%
0,0%

10,0%

Inny rodzaj działań
Pomoc psychologiczna
Pomoc finansowa
Szkolenia zawodowe

20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
Udzielanie informacji
Pomoc prawna
Szkolenia kompetencji „miękkich”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Zdaniem badanych przedstawicieli organizacji pozarządowych do
zwiększania kapitału społecznego i poprawy sytuacji ludności na rynku pracy
najbardziej przyczyniają się inne niż wymienione w kafeterii odpowiedzi
działania NGO. Odsetki wskazań wyniosły odpowiednio 42% i 38,3% (ich lista
została przedstawiona przy analizie poprzedniego pytania). Na drugim miejscu
wśród działań wpływających na zwiększanie kapitału społecznego znalazło się
udzielanie informacji (20,5%), natomiast w przypadku poprawy sytuacji na
rynku pracy bardziej docenione zostały szkolenia zawodowe (27,8%), a dopiero
następnie informowanie (15,8%). Inne działania podejmowane przez
organizacje pozarządowe, w tym różnego rodzaju pomoc czy szkolenie
kompetencji miękkich uzyskały niewielkie odsetki wskazań jako wpływające na
poprawę sytuacji na rynku pracy czy zwiększanie kapitału społecznego.
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Wykres 31. Wzmacniany obszar kapitału społecznego ludności, N=400

W obszarze kultury, wzmacnianie
uczestnictwa w kulturze
10,5%

W obszarze politycznym, wzmacniania
aktywności obywatelskiej

7,5%

30%
W obszarze rynku pracy, wzmacniania
kompetencji potrzebnych na rynku
pracy
W obszarze społecznym, wzmacnianie
umiejętności interpersonalnych,
działania na rzecz relacji międzyludzkich

15,3%

6%

18,3%

12,5%

W obszarze społecznym, działania na
rzecz osób defaworyzowanych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym
W obszarze regionalnym, wzmacniania
tożsamości regionalnej mieszkańców
W innym obszarze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Wyniki badania wskazują, że obszar kapitału społecznego, który jest
najczęściej wzmacniany poprzez działania organizacji pozarządowych na
Podlasiu, to obszar kultury, wzmacniania uczestnictwa w kulturze (30%).
Zdecydowanie rzadziej organizacje pozarządowe wzmacniają obszar społeczny,
tj. umiejętności interpersonalne i działania rzecz relacji międzyludzkich (18,3%).
Inny rodzaj działań w zakresie wzmacniania kapitału społecznego w obszarze
społecznym – na rzecz osób defaworyzowanych czy zagrożonych wykluczeniem
społecznym prowadzi 15,3% podlaskich NGO. Mniej organizacji pozarządowych
(12,5%) wzmacnia kapitał społeczny ludności poprzez obszar rynku pracy
i działania na rzecz zdobywania kompetencji potrzebnych na rynku pracy.
Stosunkowo najrzadziej wzmacnianym obszarem kapitału społecznego jest
obszar regionalny, działań na rzecz zwiększania tożsamości regionalnej
mieszkańców (7,5%) czy obszar polityczny, działań na rzecz zwiększania
aktywności obywatelskiej (6%). 10,5% badanych przedstawicieli NGO wskazało
na inne niż wyróżnione w kafeterii odpowiedzi obszary działań, głównie była to
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ekologia (8 wskazań), sport (7 wskazań) oraz edukacja (6 wskazań), pojedyncze
odpowiedzi obejmowały zdrowie, pomoc społeczną czy uprawę działek.
W badanej populacji znalazły się także odpowiedzi respondentów wskazujące
na brak działań w zakresie wzmacniania kapitału społecznego ludności (17
wskazań).
Badane fundacje najczęściej działają w obszarze kultury i w obszarze
społecznym – na rzecz osób defaworyzowanych i wykluczonych społecznie (po
34,5% wskazań), żadna zaś nie działa w zakresie wzmacniania tożsamości
regionalnej mieszkańców. Organizacje pożytku publicznego prowadzą działania
głównie w obszarze kultury (29,9%), wzmacniania umiejętności
interpersonalnych i działań na rzecz relacji międzyludzkich (22,1%) oraz
w obszarze rynku pracy (20,8%), najrzadziej zaś w obszarze regionalnym (1,3%).
Podobnie stowarzyszenia i zrzeszenia najczęściej podejmują działania
w obszarze kultury (odpowiednio 28,7% i 35%), jednak najrzadziej w obszarze
politycznym, wzmacniania aktywności obywatelskiej (5,5% i 5%), przy czym
żadne ze zrzeszeń nie prowadziło działań w obszarze regionalnym, podczas gdy
dla stowarzyszeń odsetek wskazań w tym obszarze wyniósł aż 11,4% (najwyższy
spośród wszystkich typów organizacji pozarządowych).
Przedstawiciele podlaskich NGO zostali także zapytani o to, czy
w działalności ich organizacji jest jakiś element, który można uznać za przykład
do naśladowania przez inne organizacje. Okazało się, że 77% przedstawicieli
organizacji pozarządowych na Podlasiu żadnego aspektu działalności swojego
NGO nie uznało za wzór dla innych podmiotów. Przykłady działalności swojej
organizacji pozarządowej jako elementu do naśladowania przez inne podmioty
wskazało 23% badanych. Przykłady te obejmowały różne aspekty działalności
organizacji pozarządowej, odnoszące się najczęściej do ogólnej pomocy
i wsparcia świadczonego na rzecz konkretnych grup/osób potrzebujących,
a także do działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Inne godne polecenia
działania własnej organizacji pozarządowej przywoływane były znacznie
rzadziej, wszystkie wskazania prezentuje zaś poniższa tabela:
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Tabela 37. Inne obszary kapitału społecznego wzmacniane przez działalność
organizacji pozarządowej
Rodzaj działań

Liczba wskazań

pomoc i wsparcie (ogólnie, a także konkretnie: diabetykom,
dzieciom, młodzieży, innym ludziom, osobom potrzebującym,
kobietom, osobom starszym, uboższym

24

ekologia i ochrona środowiska

18

zaangażowanie (w tym wolontariuszy, zarządu)

6

czynienie dobra

5

praca z dziećmi i na rzecz dzieci (w tym opieka, organizowanie
wypoczynku)

4

nawiązywanie nowych partnerstw

3

profesjonalne szkolenia członków

3

wpływ na wyższą świadomość społeczną

3

wzmacnianie więzi, dbanie o bezpieczeństwo

3

bezpłatność usług (pomoc prawna, cała działalność)

2

cała działalność

2

kształtowanie świadomości społecznej

2

propagowanie zdrowego trybu życia

2

wymiar duchowy, działanie bractwa

2

częściowo charytatywna praca

1

pracownicy opieki społecznej

1

orkiestra świątecznej pomocy

1

podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego

1

pomoc zdrowotna

1

prężność

1

projekty, wykorzystywanie potencjału członków

1

rozwój

1

uczciwość

1

zawody sportowe

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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w postrzeganiu drugiego człowieka, uwrażliwianie na problemy innych,
tolerancja. Działania te planowane są do realizacji w dłuższej perspektywie
czasowej by ich efekty były długotrwałe. Najczęściej wskazywanym przykładem
misji jest zmiana mentalności mieszkańców Podlasia: Żeby cokolwiek tworzyć
trzeba zmienić mentalność narodu. Jeżeli zmieni się mentalność rozumowania,
myślenia, obserwacji i wyciągania wniosków to automatycznie pójdzie to dalej,
a potem przyjdzie z tego kasa. Ludzie od razu myślą o kasie, bo ona jest
potrzebna w naszym świecie. Ale jak się zmieni tą mentalność to kasa też
przyjdzie (…); Mentalność trzeba zmienić na pewno. Na przykład jeżeli rolnik,
w mojej miejscowości gdzie działamy, dostaje dopłatę 10-15 tys. zł. i mówię do
niego żeby zrobił wóz cygański to będzie parę złotych zarabiał, bo robimy różne
imprezy, a on jedzie i kupuje piękny, wspaniały telewizor i nie ma już za co kupić
tego wozu… to jest właśnie ta mentalność… I co ja muszę zrobić? W imprezie
muszę znaleźć pieniądze, gdzie z innej wsi ktoś przyjedzie z tym wozem i weźmie
te pieniądze (…) Okazuje się, że społeczeństwo w tych małych miejscowościach
ma zupełnie inne podejście do życia niż my sobie zakładamy w naszych
stowarzyszeniach (…)
Poruszając się w ramach opisanej przez uczestników badania
mentalności, należy wnioskować, że społeczeństwo województwa podlaskiego
oczekuje od trzeciego sektora przede wszystkim, by był skuteczny w działaniu,
(…) bo jeśli przynosi pozytywne efekty, to społeczeństwo będzie się dobrze
wypowiadało na jej temat (…) i aby jego działalność była trochę bardziej
komercyjna, czyli aby przynosiła korzyści finansowe: (…) ludzie od razu myślą
o kasie, społeczeństwo chce wszystkiego za darmo.; ( …) chce takich małych,
lokalnych, powiedziałabym, że prywatnych działań (…).
Organizacje mają też niebagatelną rolę do odegrania w kwestii
budowania kapitału społecznego na terenie, na którym działają, pod
warunkiem, że zaangażują w swoją działalność lokalnych mieszkańców. Często
bowiem, na przykład ze względu na profil działalności, skupiają się na arenie
krajowej pomijając społeczność lokalną: Warunkiem jest to, że w takie działania
trzeba właśnie to społeczeństwo wciągnąć (…) i gdyby tak ze swojej wioski tak
przyciągnąć to, to by się dało (…). Pamiętać też powinny, że kapitał społeczny
zbudują ludzie, których będzie coś łączyć na przykład wspólna pasja, misja, cel
i wtedy bez trudu rozszerzą swoje działania o kolejne osoby. Organizacje też
scalają, jednoczą, integrują mieszkańców małych wręcz zapomnianych
miejscowości, które same nie wyszłyby z taką inicjatywą: (…) ludzie chętnie
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pomagają, przynoszą na przykład domowy poczęstunek dla zespołów, które
występują. Ludzie zaczynają się sami w to włączać i jest super, bo
społeczeństwo jakby same tworzy sobie to co chciało (…). Wspólny cel łączy
mobilizuje aktywność tych osób tak, że przenosi się potem na inne sfery życia
całej społeczności.
4.1.1.10 Praca w NGO – aspekt indywidualny
Praca w organizacji pozarządowej, mimo iż z reguły podejmowana
dobrowolnie, także może być dla pracowników źródłem satysfakcji lub stresu.
Zdecydowana większość (82,6%) przedstawicieli podlaskich organizacji
pozarządowych przyznała, że praca w III sektorze daje im satysfakcję. Warto
także zauważyć, iż ponad połowę (57,3%) wskazań pozytywnych stanowiły
odpowiedzi zdecydowane. O braku satysfakcji z pracy w organizacji
pozarządowych mówiło jedynie 1,6% badanych, zaś odpowiedzi indyferentne
były udziałem 16% respondentów.
Mężczyźni cechują się nieznacznie częstszym występowaniem satysfakcji
z pracy w organizacji pozarządowej (86%), jednak również w przypadku kobiet
odsetek ten jest zdecydowanie wysoki (80,4%). Także większość przedstawicieli
osób pełniących różne role w organizacjach pozarządowych deklarowała
satysfakcję z pracy w NGO. O ile jednak wśród pracowników etatowych odsetek
ten wynosił aż 90,2%, to wśród wolontariuszy spadał do poziomu 68,7%. To
właśnie wolontariusze najczęściej udzielali odpowiedzi indyferentnych (28,7%),
wskazywali na brak satysfakcji z pracy w organizacji (2,6%), a jednocześnie
najniższy był wśród nich odsetek wskazań na bardzo dużą satysfakcję
z wykonywanej pracy (36,5%).
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Wykres 32. Satysfakcja z wykonywanej w organizacji pozarządowej pracy,
N=400

Zambrowski

60%

40%

Wysokomazowiecki 10,5%

89,5%

Suwalski

20%

Sokólski

21,7%

Siemiatycki

20%
78,3%

12,5%

87,5%

Sejneński

50%

Moniecki

25%

Łomżyński

22,2%

Kolneński

9,1%

Grajewski

25%

63,6%

31,6%

63,2%
50%

18,8%

18,8%

2,5% 27,5%

52,6%
52,4%

26,1%

Miasto Białystok 1,7% 26,4%

bardzo małą
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Niezależnie od miejsca prowadzenia działalności organizacji
pozarządowej, wśród przedstawicieli NGO ze wszystkich powiatów
województwa podlaskiego przeważały wskazania na satysfakcję z wykonywanej
w ramach organizacji pozarządowej pracy. W przypadku powiatów:
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łomżyńskiego,
sejneńskiego,
siemiatyckiego,
sokólskiego,
wysokomazowieckiego i zambrowskiego odsetek odpowiedzi pozytywnych
wyniósł 100%, tzn. wszyscy przedstawiciele NGO z tych powiatów czerpią
satysfakcję z pracy w III sektorze. O małej satysfakcji z pracy w organizacji
wypowiadali się przedstawiciele tylko 3 powiatów z Podlasia: bielskiego
(18,8%), białostockiego (2,5%) oraz miasta Białegostoku (1,7%). Z kolei
obojętność w zakresie satysfakcji z pracy w organizacji pozarządowej
najczęściej deklarowali przedstawiciele NGO z powiatu grajewskiego (35,7%),
również białostockiego (27,5%) oraz Białegostoku (26,4%), a także powiatów
monieckiego (25%), suwalskiego (20%) i bielskiego (18,8%).
Wysokiej satysfakcji z pracy w organizacji pozarządowej towarzyszą
równie wysokie oceny stopnia własnego zaangażowania w pracę NGO. 84%
badanych deklarowało duży (25,8%) lub bardzo duży (aż 58,3%) stopień
zaangażowania. Wskazania negatywne, o małym zaangażowaniu, stanowiły
marginalną część odpowiedzi (0,8%), niewielki był także odsetek odpowiedzi
indyferentnych – 15,3%.
Swoje zaangażowanie w pracę NGO najwyżej oceniali pracownicy
etatowi – 93,1% przedstawicieli tej grupy wskazało odpowiedzi raczej duży
i bardzo duży. Dla porównania można wskazać, iż wśród wolontariuszy odsetek
wskazań na wysoki stopień zaangażowania w pracę organizacji wyniósł 71,3%.
W tej grupie stosunkowo najwyższy był jednocześnie odsetek odpowiedzi
indyferentnych (odpowiednio 26,1%), a także jedynie wśród wolontariuszy
znalazły się osoby raczej w niewielkim stopniu zaangażowane w pracę
organizacji pozarządowej (2,6%).
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Wykres 33. Ocena stopnia zaangażowania w pracę organizacji pozarządowej,
N=400
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Przedstawiciele organizacji pozarządowych we wszystkich powiatach
województwa podlaskiego wysoko oceniają poziom swojego zaangażowania
w pracę organizacji. Wskazania na małe zaangażowanie były marginalne
i pojawiły się wyłącznie w dwóch powiatach: białostockim (2,5%) i mieście
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Białymstoku (1,7%); w tych samych powiatach najwyższe były odsetki
odpowiedzi indyferentnych. Jednakże w wielu powiatach odsetek wskazań na
raczej duży i bardzo duży stopień zaangażowania w pracę NGO wyniósł 100% sytuacja taka wystąpiła w podmiotach działających w Łomży oraz w powiatach:
łomżyńskim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim, wysokomazowieckim
i zambrowskim.
Wykres 34. Ocena swojej pracy w organizacji pozarządowej, N=400
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Praca w organizacjach pozarządowych jest przez przedstawicieli III
sektora oceniana bardzo pozytywnie we wszystkich wskazanych aspektach.
Sporadycznie pojawiały się oceny negatywne, odpowiedzi indyferentne
stanowiły zaś od 9% (mam poczucie, że moja praca jest ważna i przynosi dobre
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efekty) do 14% (moja praca w organizacji pozarządowej jest dokładnie
zaplanowana, wiem, jak będzie wyglądała w długiej perspektywie czasowej).
Jak wspomniano, we wszystkich aspektach praca w NGO oceniana była
korzystnie, w każdym przypadku odsetki pozytywne stanowiły minimum 85%
ogółu odpowiedzi. Najczęściej pozytywnie oceniano poczucie sensu pracy i jej
dobrych efektów (91%), a także atmosferę panującą w organizacji (90%).
Dokładne odsetki wskazań prezentuje powyższy wykres.
Praca w organizacji pozarządowej nie przyniosła rozczarowania – takie
jest zdanie aż 93% przedstawicieli badanych podlaskich NGO. Opinię przeciwną
wyraziło jedynie 7% respondentów (N=28). Przyczyny ewentualnych
rozczarowań są różne, dotyczyły one przeważnie kwestii braku współpracy
i zaangażowania sektora publicznego (w tym brak współpracy z urzędem
miasta, niechęć sfery budżetowej; 8 wskazań), problemów wynikających
z zachowania innych członków (np. wypalenie zawodowe nauczycieli, brak
zrozumienia dla potrzebujących ze strony zwykłych członków, brak czasu,
nieodpowiedzialność osób, na które się liczyło; 6 wskazań), problemów
związanych z własnymi zachowaniami (np. brak ducha społecznika,
zmniejszające się zaangażowanie i optymizm; 5 wskazań), problemów
związanych z zaangażowaniem innych członków w pracę organizacji (np. mała
współpraca działkowców i innych aktywistów, małe zaangażowanie rodziców;
3 wskazania), małego zainteresowania organizacjami (3 wskazania), a także
braku możliwości, piętrzenia się problemów, pokonywania problemów czy
braku wsparcia w zakresie pozyskiwania środków na wkład do własnych
projektów.
Bardzo ważnym wyznacznikiem oceny pracy w organizacji pozarządowej
są plany na przyszłość w tym zakresie. Okazuje się, iż zdecydowana większość
przedstawicieli NGO (83%) w perspektywie najbliższych lat nadal chciałaby
pracować w organizacjach pozarządowych (w tym aż 65,5% wyraziło swoje
przekonanie w sposób zdecydowany). Niechęć do kontynuacji swojej obecnej
pracy w sektorze non-profit wyraziło 11,3% respondentów, kolejne 5,8% nie
podjęło jeszcze decyzji w tym zakresie. Nie ulega jednak wątpliwości, iż praca
w organizacji pozarządowej sprawia jej wykonawcom satysfakcję, nie przynosi
rozczarowania, a najlepszym wyrazem pozytywnych ocen pracy w NGO jest
chęć kontynuowania zatrudnienia w III sektorze.
Większość kobiet (79,6%) i mężczyzn (88,6%) planuje w najbliższej
przyszłości nadal pracować w organizacji pozarządowej, jednak wśród kobiet
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wyższy niż dla mężczyzn był odsetek wskazań na niechęć do dalszej pracy
w NGO: 14,4% wobec 6%. Na dalszą pracę w organizacji najchętniej
zdecydowaliby się także przedstawiciele fundacji (93,1%) i stowarzyszeń (89%),
jak również pracownicy etatowi (89,2%) i aktywiści (87,2%). Zauważalnie niższe
odsetki wskazań na chęć kontynuacji pracy w NGO wystąpiły wśród
przedstawicieli organizacji pożytku publicznego (62,3%) oraz wolontariuszy
(69,5%).
Wykres 35. Chęć dalszej pracy w organizacji pozarządowej, N=400
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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Na tle badanych powiatów województwa podlaskiego wyróżnia się
negatywnie powiat bielski, w którym aż 43,8% przedstawicieli organizacji
pozarządowych w perspektywie najbliższych lat nie chciałoby nadal pracować
w III sektorze. Wysoki odsetek wskazań na niechęć do pracy w organizacji
wystąpił także w podmiotach z powiatu białostockiego (25%) i miasta
wojewódzkiego (19,8%), zdecydowanie niższy był w Suwałkach (8,7%),
powiecie hajnowskim (5,3%) czy Łomży (4,8%). Wśród badanych organizacji
znalazły się także powiaty, w których wszyscy przedstawiciele NGO chcieliby
dalej pracować w organizacjach pozarządowych. Były to powiaty: łomżyński,
sejneński, siemiatycki, sokólski oraz wysokomazowiecki.
4.1.1.11 Relacje w NGO
Stosunki panujące między personelem a wolontariuszami są istotnym
aspektem działalności organizacji pozarządowych.
Wykres 36. Panujące relacje w organizacji pozarządowej, N=400

Zdecydowanie formalne

14,5%
9%

7,8%
Raczej formalne

14,5%
Częściowo formalne, częściowo
nieformalne
Raczej nieformalne

54,3%
Zdecydowanie nieformalne
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Odpowiedzi przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazują na
dychotomię stosunków panujących w podlaskich NGO. Ponad połowa (54,3%)
badanych przyznała, że w relacjach między personelem a wolontariuszami
przeplatają się stosunki formalne i nieformalne. W 22,3% organizacji dominują
stosunki formalne (w tym 7,8% są to stosunki zdecydowanie formalne),
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przeciwna sytuacja występuje w 23,5% organizacji (w tym aż 14,5% posiada
stosunki zdecydowanie nieformalne).
Wykres 37. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie określonych zadań,
N=400
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Wykonywanie poszczególnych zadań w ramach działalności organizacji
pozarządowych najczęściej należy do prezesa lub rady organizacji, choć odsetek
ten największy jest w przypadku kontaktu z sektorem publicznym (57%),
a najmniejszy w przypadku wyboru rodzaju realizowanych zadań (37%). Bardzo
podobny we wszystkich działaniach jest odsetek wskazujący na wykonywanie
określonych czynności przez wyznaczone osoby, za każdym razem inne (między
8,5% a 9,8%). Korzystanie z zewnętrznych ekspertów jest zjawiskiem
marginalnym w badanych organizacjach pozarządowych. Wyznaczone osoby
z określonym zakresem obowiązków najczęściej zajmują się rekrutowaniem
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pracowników i wolontariuszy (25,5%), kontaktem z innymi organizacjami
pozarządowymi (23,8%) czy pozyskiwaniem funduszy (22,5%), ale udział tych
osób w innych działaniach nie jest drastycznie niższy (min. 19,8%). Znacznie
zmienny jest natomiast udział wszystkich pracowników w poszczególnych
działaniach: brak specjalizacji kadrowej występuje najczęściej w przypadku
rodzaju realizowanych działań (25,5%), najrzadziej zaś – przy kontakcie
z sektorem publicznym (jedynie 9,8%).
Komunikacja między pracownikami organizacji jest w opinii ich
przedstawicieli efektywna – oceny pozytywne były udziałem aż 82,1%
respondentów. Jako że odpowiedzi negatywne były praktycznie nieobecne
(jedynie 0,8%), pozostali badani (17,3%) nie potrafili dokonać oceny
komunikacji między pracownikami swojej organizacji pozarządowej pod
względem efektywności.
Wykres 38. Narzędzia komunikacji wykorzystywane w komunikacji wewnątrz
organizacji, N=400
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W przypadku tak znacznego odsetka pozytywnych ocen komunikacji
między pracownikami organizacji pozarządowych, istotne jest zdefiniowanie
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wykorzystywanych w tym celu narzędzi. Okazuje się, iż najczęściej ma miejsce
komunikacja bezpośrednia, w postaci spotkań grupowych (74%) bądź
indywidualnych (70%). Są to wyraźnie dominujące narzędzia komunikowania
się pracowników III sektora. Rzadziej w tym celu wykorzystywane są możliwości
oferowane przez Internet: przez strony www organizacji komunikuje się 38,5%
NGO, przez profile na portalach społecznościowych – 21,3% NGO, a mailowo –
17,5%. Na równi z komunikacją mailową w podlaskich organizacjach
pozarządowych wykorzystywane są ulotki (17,3%), natomiast tablice
komunikacyjne czy gazetki wewnętrzne wykorzystuje zdecydowanie mniej NGO
(odpowiednio 7,8% i 7,5%). Bardzo rzadko używanymi narzędziami komunikacji
między pracownikami organizacji pozarządowych są newslettery czy telefony
(po 1%).
4.1.1.12 Tradycje rodzinne a działalność w organizacji
Z uwagi na możliwe dziedziczenie określonych działań, postaw
i zachowań, istotne było zbadanie tradycji rodzinnych w zakresie członkostwa
w organizacjach pozarządowych.
W przypadku przedstawicieli badanych podlaskich NGO nie można
mówić o dziedziczeniu takich tradycji w kręgu rodzinnym. Aż 86,5% z nich
deklarowało bowiem, że nikt z rodziny nie pracował w organizacjach
pozarządowych. W przypadku pozostałych 13,5% przedstawicieli podlaskich
NGO wystąpiła możliwość korzystania z wzorów zachowań członków rodziny.
W 3% przypadków w organizacjach pozarządowych działali oboje rodzice
respondenta, w 2% - mama, a w 1,8% - tata. Według 7% badanych
w organizacjach pozarządowych działali inni członkowie ich rodzin, jak:
rodzeństwo (13 wskazań), mąż (8 wskazań), żona (2 wskazania), dzieci
(2 wskazania) czy teść lub teściowa (po 1 wskazaniu).
Nieco inaczej przedstawia się obecna sytuacja w zakresie posiadania
rodziny czy znajomych w organizacji pozarządowej. Niewiele ponad połowa
(54,3%) badanych deklaruje, że w ich organizacji pozarządowej nie pracuje nikt
z rodziny czy znajomych. Zdecydowanie częściej przedstawiciele NGO
współpracują w III sektorze ze znajomymi – 39% badanych wśród
współpracowników ma swoich znajomych. Znacznie rzadziej w organizacjach
pozarządowych ma miejsce współpraca z członkami rodziny: 5,8% pracuje
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z mężem/żoną bądź partnerem/partnerką,
z rodzeństwem, a 1,5% - z dziećmi.

3%

z

rodzicami,

2,3%

4.1.1.13 Ekonomia społeczna
Przedstawiciele organizacji pozarządowych znają pojęcie ekonomii
społecznej głównie dlatego, że uczestniczyli w wielu szkoleniach poświęconych
temu zagadnieniu. Część osób ma bardzo małe doświadczenie, nie spotkała
w swojej działalności podmiotów działających zgodnie z zasadami ekonomii
społecznej. W Sokółce nie ma, ale w Białymstoku, czy w województwie
podlaskim, są chyba dwie organizacje, które działają na zasadach ekonomii.
Wspomniane zostają jeszcze Grajewo, Suwałki i Łomża, na terenie której działa
około ośmiu takich spółdzielni. Ta ekonomia społeczna gdzieś się tam przewija
i jest nam serwowana, jesteśmy zapraszani na szkolenia ale w naszym rejonie,
to co się widzi, i ruszyły, tutaj przykład „Galerii Samku” czy tych spółdzielni (…).
Mimo, że ekonomia społeczna zdaniem respondentów jest potrzebna
i pożądana to jednak duża ich część odnosi się do tego pomysłu z dystansem.
Niektórzy czynią prostą kalkulację zysków i strat: Zależy też jak to ma działać,
bo jeśli będzie tak, że zorganizujemy coś, bo mamy dotację, zatrudniamy ludzi,
coś robimy, a za pół roku kończy się projekt i do widzenia (…) to działania
promujące ekonomię społeczną nie mają uzasadnienia. Trzeba pamiętać, że
często są one kierowane do osób bezrobotnych, wykluczonych, które są już
prawie na marginesie i nie potrafią się zebrać żeby sobie pomóc, na przykład
otwierając taką spółdzielnię. Nie znają przepisów prawa, mają problem
z interpretacją kryteriów takiego działania: gdyby dobrze im się działo
i potrafiły, były mobilne, to by sobie tą pracę same znalazły. Im natomiast
potrzebna jest jeszcze większa pomoc, również na tych dalszy etapach, żeby się
utrzymać, żeby zostać na swoim stanowisku pracy. Mają sobie wypracować
środki przy zaangażowaniu pracy członków, ale z tego co obserwuję funkcjonują
dopóki mają pomoc finansową. Dlatego najważniejsze jest by nie zawieść ludzi,
z myślą o których powołuje się spółdzielnie socjalne dając tym samym nadzieję
na poprawę losu. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje jednak, że z góry już
wiadomo, że jak się przez 3 miesiące uczy szycia, to ludzie i tak nie będę
specjalistami w tej dziedzinie, nikt ich nie pozatrudnia a ileś pieniędzy na to
idzie (…). Monitorowanie i wsparcie dla takich osób kończy się wraz z projektem
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a ludzie są zostawieni sami sobie i albo działają dalej albo się rozwiązuj (…); (…)
i taka osoba ląduje w urzędzie pracy (…).
Spółdzielnie socjalne stwarzają też pole do nadużyć dla nieuczciwych
pracodawców. Jeśli pracownicy takiej spółdzielni przepracują rok i spółdzielnia
się rozwiąże, to mają prawo do zasiłku. Niektóre firmy wykorzystują te
możliwości i specjalnie zwalniają swoich pracowników (wiem, bo pracowałam
przy takim projekcie), zawiązywały spółdzielnie, otrzymywały dofinansowanie
i nie wiadomo czy po roku się rozpadnie i czy właściciel korzysta na tym, że
będzie miał sprzęt. I tak by ci ludzie pracowali ale zostali zwolnieni, żeby
powołać spółdzielnię, żeby ktoś zyskał na doposażeniu. Trudno jest, właściwie
nie można nawet wychwycić takich działań już na starcie ponieważ aplikujący
formalnie spełniają wszystkie warunki.
Założenia ekonomii społecznej są oceniane jako słuszne jednak praktyka
pokazuje, że w obecnym kształcie pozostaje jeszcze wiele do zrobienia aby
mogła ona funkcjonować sprawnie i z korzyścią dla osób potrzebujących takiej
pomocy.
4.1.2 Badania z dorosłymi mieszkańcami województwa podlaskiego
4.1.2.1 Organizacje pozarządowe – wiedza i uczestnictwo
Pierwsza część wywiadu miała na celu określenie poziomu oraz źródeł
wiedzy badanych na temat organizacji pozarządowych w regionie. Poruszono
również kwestie przynależności do podmiotów działających non-profit przez
badanych oraz osoby z ich najbliższego otoczenia.
Na wstępie respondenci proszeni byli o wskazanie, z czym kojarzy im się
pojęcie organizacja pozarządowa. Dominowały zdecydowanie skojarzenia
pozytywne (824 wskazania). Na pierwszym miejscu wymieniali badani pomoc
potrzebującym, niejednokrotnie ze wskazaniem na konkretne grupy
beneficjentów, jak najubożsi, chorzy, dzieci czy osoby starsze. Istotnymi
wyróżnikami tych organizacji dla wielu respondentów były także brak
finansowania ze środków publicznych oraz brak powiązania z rządem i polityką,
wskazywane jako pozytywne charakterystyki. Dość licznie akcentowali badani
także fakt, iż organizacje pozarządowe to inicjatywa obywatelska – działania
często na poziomie lokalnym, oddolne, nastawione na rozwiązanie konkretnych
problemów społeczności lokalnej. Istotne dla respondentów było również to, że
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praca w organizacjach pozarządowych to najczęściej wolontariat, a one same
nie są nastawione na zysk, działają charytatywnie.
Co interesujące, na podstawie bardzo ogólnego pytania o to, z czym
kojarzą się mieszkańcom Podlasia organizacje pozarządowe, stworzyć można
swoisty top of mind organizacji pozarządowych w Polsce. Jako swoje pierwsze
skojarzenie z tym terminem badani wymieniali bowiem Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy oraz Caritas i Polski Czerwony Krzyż (kolejność
nieprzypadkowa). Okazuje się zatem, że w świadomości respondentów
działający od dwóch dekad podmiot pilotowany przez Jerzego Owsiaka zapisał
się mocniej, niż organizacje o znacznie dłuższej tradycji, jednak słabiej obecne
w mediach i działające w sposób mniej widowiskowy.
W opozycji do kilkuset pozytywnych skojarzeń pozytywnych stanęło
zaledwie 27 badanych. W tym gronie organizacje pozarządowe wywołują
nieufność, kojarząc się z defraudacją i niejasnym rozliczaniem posiadanych
środków, nieefektywnym działaniem oraz – znacznie ogólniej – niczym dobrym.
Warto nadmienić również, że ponad 200 badanym termin organizacje
pozarządowe nie kojarzy się w żaden (pozytywny ani negatywny) sposób,
a kolejne 140 osób kojarzy go ogólnie z fundacjami, stowarzyszeniami,
związkami zawodowymi.
Istotnym wnioskiem płynącym z analizy odpowiedzi na pytanie będące
zaledwie wprowadzeniem do badania jest zatem fakt, że dla zdecydowanej
większości Podlasian tematyka organizacji pozarządowych nie jest obca.
Spontanicznie wskazują oni najistotniejsze cechy trzeciego sektora – jego
oddolność, brak powiązania ze strukturami rządowymi oraz skoncentrowanie
na charytatywnych działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznych.
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Wykres 39. Znajomość konkretnych organizacji pozarządowych, N=1061

45,0%
55,0%

Nie
Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Ponad połowa respondentów (55%) zadeklarowała w toku badania, że
potrafi wymienić nazwy konkretnych organizacji pozarządowych. Na wysoką
wartość tego wskaźnika wpłynęły przede wszystkim wypowiedzi badanych
mężczyzn, wśród których aż 60% udzieliło odpowiedzi twierdzących (dla kobiet
wartość ta była aż o 9 punktów procentowych niższa). Nie bez znaczenia dla
rozkładu odpowiedzi okazał się również wiek badanych. Najwyższy odsetek
odpowiedzi twierdzących (ponad 60%) uzyskano w grupach 45-54 lata oraz 2534 lata. Mniej niż połowa respondentów (48%) deklarowała umiejętność
wymienienia nazw konkretnych organizacji non-profit tylko w najstarszej grupie
wiekowej.
Badanych, którzy deklarowali znajomość konkretnych organizacji
trzeciego sektora, poproszono o wskazanie ich nazw. Udzielane odpowiedzi
potwierdziły tezę postawioną wcześniej – w świadomości Podlasian najbardziej
utrwalone podmioty to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, PCK oraz Caritas.
Ciekawe natomiast, iż odwraca się w tej części wywiadu trend „popularności” –
Caritas wskazało 221 badanych, Polski Czerwony Krzyż - 150 osób, a Fundację
WOŚP – 134 respondentów.
W dalszej kolejności wśród wymienianych przez badanych NGO pojawiły
się fundacje powiązane z największymi polskimi komercyjnymi nadawcami
telewizyjnymi – Fundacja Polsat (36 wskazań) oraz Fundacja TVN „Nie Jesteś
Sam” (37 wskazań). Z tą drugą powiązać można również wskazania na
konkretne akcje Fundacji jak „Pomagam” czy „Zielone Drzwi”. Do popularnych
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i często wymienianych organizacji zaliczyć także te zakładane przez rodzimych
celebrytów oraz polityków, jak Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”,
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” i jej program „Budzik” czy Fundacja Jolanty
Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”.
Na liście wymienianych przez respondentów organizacji pozarządowych
pojawiały się również podmioty o zasięgu lokalnym. Za najpopularniejszy
w spontanicznych wskazaniach uznać należy Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga” (29 wskazań). Często wymieniane było także Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinom „Nadzieja” (16 wskazań), Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
i Dzieciom „Szansa” oraz Stowarzyszenie sportowo-edukacyjne "Petrus" im. Ks.
H. Bagińskiego (po 14 wskazań). Łącznie badani wskazali ponad 30 podmiotów
działających na terenie województwa lub poszczególnych jego powiatów.
Wykres 40. Doświadczenie w działaniu w organizacjach pozarządowych,
N=1061

9,3%

Nigdy nie należał(a) do
NGO

13,5%

Obecnie nie należy do
NGO, ale kiedyś należał(a)
77,2%

Tak, należy do NGO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Mimo dość wysokiej świadomości związanej z działaniami organizacji
trzeciego sektora, ponad trzy czwarte (77%) badanych Podlasian przyznaje, że
nie ma doświadczeń związanych z działaniem w podmiotach tego typu. Niemal
14% badanych deklaruje, że wycofało się już z prowadzonej wcześniej
działalności, a niespełna co dziesiąty to aktywny członek NGO.
Rozkład odpowiedzi na to pytanie okazał się być niemal niezależny od
płci respondentów – różnice częstości wskazań nie przekraczały dwóch
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punktów procentowych, przy czym ostrożnie wnioskować można, że
aktywniejsi w pracach organizacji trzeciego sektora są mężczyźni.
Nieco ściślej – lecz również niejednoznacznie – korelowała analizowana
zmienna z wiekiem respondentów. Najwyższy odsetek osób aktywnie
działających w NGO pojawia się w grupach, które najczęściej deklarowały
umiejętność wymienienia nazw takich podmiotów: 45-54 lata (14%) oraz 24-35
lat (12%). Co ciekawe, odsetek „działaczy” wysoki jest również – jeśli
uwzględnimy osoby, które już zrezygnowały z prowadzonej wcześniej
aktywności w NGO – wśród najstarszych badanych; w grupie tej obecnie
w organizacjach udziela się nieco ponad 8% badanych, jednak blisko 16%
deklaruje, że robiło to w przeszłości. Porównywalnie wysoki odsetek takich
wskazań (15%) uzyskano tylko wśród badanych pomiędzy 25 a 34 rokiem życia
oraz w grupie wiekowej 55-64 lata. Brak jakichkolwiek doświadczeń związanych
z aktywnością w NGO najczęściej (ponad 85% wskazań) deklarowali natomiast
respondenci pomiędzy 35 a 44 rokiem życia.
Częściowe wyjaśnienie tak ciekawych zależności pomiędzy wiekiem
badanych a ich aktywnością w organizacjach pozarządowych przynieść może
analiza wskazań konkretnych organizacji, do których należą badani. Najczęściej
wymieniane to – starający się odbudować dawną popularność wśród dzieci
i młodzieży – Związek Harcerstwa Polskiego, a także Polski Czerwony Krzyż.
Częste wskazania związków zawodowych, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
Lokalnych Grup Działania („Tatarski Szlak”, „Brama na Bagna”), a także
Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Klubów Wędkarskich uzasadniają
największą aktywność w organizacjach pozarządowych mężczyzn w średnim
wieku, o stabilnej sytuacji rodzinnej i zawodowej, dysponujących odpowiednią
ilością wolnego czasu na aktywność społeczną oraz towarzyską. Osoby starsze
wymieniały natomiast często Związek Emerytów oraz organizacje związane
z Kościołem Katolickim (na przykład Kółka Różańcowe). Najmłodsi respondenci
działają natomiast w lokalnych klubach sportowych oraz licznych niewielkich
organizacjach, skupiających się głównie na lokalnych inicjatywach kulturalnych.
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Wykres 41. Doświadczenie w działaniu w organizacjach pozarządowych
a powiat, N=1061
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Dekompozycja zebranych wyników z uwzględnieniem powiatu
zamieszkiwanego przez respondentów przynosi interesujące rozstrzygnięcia –
największy odsetek aktywnych działaczy organizacji pozarządowych
odnotowano w powiecie wysokomazowieckim (19% mieszkających tam
badanych) oraz w Suwałkach (blisko 15%). W Białymstoku, będącym siedzibą
większości organizacji o zasięgu wojewódzkim oraz filii organizacji krajowych,
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aktywne działanie w podmiotach trzeciego sektora deklaruje niespełna co
dziesiąty respondent (9%). W dwóch powiatach województwa – siemiatyckim
oraz zambrowskim – w badaniu nie uczestniczył żaden członek organizacji
trzeciego sektora.
Analizę ilościową wymaga dalszego pogłębienia przede wszystkim
w przypadku mieszkańców powiatu kolneńskiego – co czwarty z nich (26%)
deklaruje, że działał kiedyś w organizacji pozarządowej, natomiast już tego nie
robi. Na podstawie zebranych danych nie jest możliwe rozstrzygnięcie
o przyczynach tego stanu rzeczy (aktywnych działaczy odnotowano w tym
rejonie niespełna 6%); warto skonfrontować te dane z informacjami
związanymi z aktywnością poszczególnych organizacji w powiecie. Wysoki
odsetek „byłych działaczy” odnotowano także w powiatach augustowskim
(20%) oraz sokólskim i zambrowskim (po 18% badanych mieszkańców).
Osoby działające w organizacjach pozarządowych ankieterzy pytali
o powody, dla których zdecydowały się na taki sposób spędzania czasu
wolnego. Najpopularniejszy czynnik – przynajmniej na poziomie deklaracji – to
chęć pomocy innym, wskazany przez blisko dwie trzecie (64%) pytanych.
Co piąty (22%) działacz trzeciego sektora przyznał, że kierowała nim chęć
zapełnienia czasu wolnego; porównywalnie liczna grupa mówiła również
o chęci zmiany otaczającej rzeczywistości i zrobienia czegoś dobrego (18%) oraz
chęci bycia potrzebnym (17%).Nie bez znaczenia była również możliwość
poznania nowych ludzi w organizacji (16%). Część badanych uległa namowom
znajomych, którzy już działają w podmiotach trzeciego sektora (13%);
porównywalna grupa podjęła te zobowiązania, by zyskać nowe umiejętności
i kompetencje (12%).
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Wykres 42. Czynniki decydujące o podjęciu działań na rzecz NGO a płeć, N=99
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Zaobserwowano istotne różnice pomiędzy motywacją działania
w organizacjach pozarządowych wśród badanych kobiet i mężczyzn. Dla obu
płci chęć pomocy innym jest najważniejsza, jednak kobiety wymieniają ją
znacznie częściej (różnica aż 18 punktów procentowych). W argumentacji
kobiet dominuje – zgodnie z uwarunkowaniami kulturowymi - aspekt
emocjonalny; niemal co trzecia badana (29%) uzasadnia swoją aktywność
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w NGO chęcią zmiany otaczającej rzeczywistości i zrobienia czegoś dobrego
(wśród mężczyzn odsetek ten jest czterokrotnie niższy). Istotny jest dla kobiet
również aspekt towarzyski – chęć poznania nowych ludzi wskazało jako
decydującą dla podjęcia decyzji o działaniu w NGO 27% kobiet (i tylko 6%
mężczyzn). Mężczyźni natomiast znacznie częściej niż kobiety argumentują tę
decyzję w sposób utylitarny; o pracy w organizacji pozarządowej jako
dodatkowej pozycji w CV wypowiedziało się blisko 13% z nich (i ani jedna
kobieta). Dla mężczyzn również częściej niż dla kobiet działalność społeczna to
sposób na zapełnienie wolnego czasu.
Wykres 43. Aktywność w organizacjach pozarządowych otoczenia
respondentów, N=99
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Większość badanych działaczy organizacji pozarządowych (60,6%)
przyznaje, że również ktoś z ich najbliższego otoczenia angażuje się w prace
społeczne. Co trzeci badany (33,3%) działa w NGO wraz ze znajomymi. Jednemu
na ośmiu (12%) towarzyszą dzieci lub rodzeństwo, a co dziesiątemu – partner
bądź współmałżonek.
Działalność w organizacjach pozarządowych wydaje się być na Podlasiu
aktywnością mocno zindywidualizowaną. W poszukiwaniu swojego rodzaju
„wzorca aktywności” próbowano odnaleźć badanych, którzy działają w NGO
z więcej niż jedną osobą z najbliższego otoczenia. W populacji 99 osób
zidentyfikowano zaledwie 11 takich przypadków. W dwóch spośród nich
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badanemu towarzyszą w pracach charytatywnych znajomi, rodzeństwo
i małżonek lub partner. W pozostałych są to kombinacje „znajomi + małżonek
lub partner”, „znajomi + dzieci” bądź „znajomi + rodzeństwo” (po 3 wskazania).
Wszystkie te sytuacje dotyczą osób młodych; można zatem przypuszczać, że
w niektórych środowiskach działacze społeczni są pozytywną grupą odniesienia,
która promuje tę aktywność w najbliższym otoczeniu. Charakter tych wydarzeń
wydaje się być jednak incydentalny i nie można przyjmować go jako
obowiązującej reguły. Rekomenduje się natomiast pogłębienie analizy poprzez
badanie młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów szkół średnich, dla których grupy
odniesienia normatywnego są znacznie bardziej istotne, niż wśród starszych
osób.
Wykres 44. Czynniki decydujące o braku działań na rzecz NGO a płeć, N=962
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Najczęściej wskazywaną przez badanych przyczyną braku zaangażowania
w działalność organizacji pozarządowych jest brak czasu (43% wskazań) oraz
brak potrzeby i zainteresowania takimi inicjatywami (33%). Wynik badania
zrealizowanego na Podlasiu nie odbiega zatem od wskaźników ogólnopolskich –
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niemal analogiczne wyniki (odpowiednio 43% i 32%) uzyskano w badaniu
Stowarzyszenia Klon/Jawor w 2010 roku92. Warto jednak uwzględnić wysuniętą
przez autorkę opracowania, Jadwigę Przewłocką, argumentację dotyczącą
liczby godzin poświęcanych średnio na pracę społeczną przez wolontariuszy
w ciągu roku – jest ich zazwyczaj maksymalnie kilkanaście. Za istotę braku
zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych można zatem uznać
raczej kwestie wskazywane jako kolejne: brak wiedzy o działających w okolicy
organizacjach (11% badanych Podlasian) oraz tego, jaka pomoc mogłaby być
użyteczna (10%). Uwagę zwraca również fakt, iż w innych niż ujęte w kafeterii
odpowiedzi przyczynach badani wskazują przede wszystkim na to, że nie zostali
poproszeni o pomoc i nikt nie zaoferował im możliwości współpracy z NGO .
Kluczem do niskiej aktywności społecznej mieszkańców Podlasia może zatem
okazać się niewłaściwa komunikacja podmiotów trzeciego sektora; pozostaje
do wykonania ogromna praca związana ze zwiększaniem świadomości
obywateli w zakresie możliwości współpracy z tymi podmiotami oraz tego, na
jakich warunkach się ona odbywa.
Wykres 45. Chęć zaangażowania się w działalność NGO, N=962
9,9%
Zdecydowanie tak
16,7%

Raczej tak
20,5%

26,0%

Trudno powiedzieć
Raczej nie

26,9%

Zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Badani, którzy nigdy nie działali aktywnie w organizacjach trzeciego
sektora bądź zrezygnowali z takiej pracy pytani byli, czy gdyby mieli możliwość,

92

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Zaangażowanie społeczne Polaków w 2010 roku; wolontariat, filantropia, 1%.
Raport z badań, Warszawa 2011, s. 19
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podjęliby się pracy społecznej. Odpowiedzi przeczące pojawiały się częściej, niż
twierdzące (odpowiednio 43% i 30%wskazań). Można również przypuszczać, że
deklaratywne raczej tak co piątego respondenta (21%) jest po części efektem
wpływu ankieterskiego i chęci udzielenia „poprawnej odpowiedzi” na pytanie.
Istotnym wydaje się natomiast, iż co dziesiąty niezaangażowany społecznie
mieszkaniec Podlasia zdecydowanie chciałby podjąć pracę w organizacjach
trzeciego sektora.
Deklaracje związane z chęcią podjęcia działań w trzecim sektorze nieco
częściej składają kobiety (33% wskazań twierdzących) niż mężczyźni (27%). Obie
płcie najczęściej udzielały odpowiedzi przeczących, jednak wśród mężczyzn
opinie indyferentne przeważały nad pozytywnymi (wśród kobiet przeciwnie).
Warto w tym miejscu sięgnąć po wyniki badania zrealizowanego w ubiegłym
roku dzięki środkom Trust for Civil Society in CEE, Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, Fundacji Batorego i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt.
Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2012. Według zebranych
danych, wśród osób zaangażowanych w działalność podmiotów związanych
z pomocą społeczną i humanitarną 56% stanowią kobiety; w obszarach ochrony
zdrowia oraz edukacji i wychowania jest ich jeszcze więcej – odpowiednio 62%
i 61% 93 . Konfrontując tę wiedzę ze świadomością Podlasian w zakresie
organizacji pozarządowych (kojarzonych głównie z pomocą społeczną) nie dziwi
fakt, iż to badane panie są bardziej skłonne do podejmowania pracy na ich
rzecz.
Najbardziej skłonne podjąć aktywność w organizacjach pozarządowych
byłyby – mając taką możliwość – osoby pomiędzy 45 a 54 rokiem życia; 36%
z nich udzieliło deklaracji twierdzącej. W najmłodszej grupie wiekowej (18-24
lata) odsetek ten wyniósł 30%, zaś wśród seniorów – niespełna 25%. Okazuje
się zatem, że to podeszły wiek i zły stan zdrowia stanowią najtrudniejszą do
pokonania (również na poziomie świadomości badanych) przeszkód w podjęciu
aktywności społecznej.

93

Za: Płeć III sektora: Kobieca dobroczynność, męski sport, www.osektorze.ngo.pl (dostęp: 25.04.2013.)
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Wykres 46. Chęć zaangażowania się w działalność NGO a powiat, N=962
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Największym na Podlasiu potencjałem w zakresie rozwoju podmiotów
trzeciego sektora wydaje się dysponować powiat suwalski, w którym aż połowa
badanych deklaruje, że chciałaby podjąć aktywną działalność na rzecz NGO.
Wysoką wartość tego wskaźnika uzyskano także w powiatach zambrowskim
(43% wskazań twierdzących) oraz białostockim (39%). Na przeciwnym biegunie
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umiejscowić można natomiast powiaty bielski (19% chętnych do pracy
w organizacjach non-profit) oraz wysokomazowiecki (14% takich wskazań).
Przyglądając się natomiast odpowiedziom odmownym zauważyć można, że
najwyższy wskaźnik deklarowanej niechęci do pracy w organizacjach
pozarządowych dotyczy powiatu łomżyńskiego, w którym blisko dwie trzecie
badanych (61%) nie chce podejmować tego typu aktywności (w tym aż 27%
zdecydowanie nie). Podobnie wysokie wartości wskaźnika (57% odpowiedzi
odmownych)
odnotowano
również
w
powiatach
sokólskim
i wysokomazowieckim. Trudno na podstawie danych ilościowych wnioskować
o przyczynach tego stanu rzeczy – odpowiedź znaleźć można zapewne w toku
badań jakościowych, gdzie mieszkańcy mają możliwość szerszego
wypowiedzenia się o trzecim sektorze w swoim miejscu zamieszkania.
Badając wzorce aktywności w organizacjach pozarządowych,
poszukiwano również powiązań pomiędzy obecnym zaangażowaniem Podlasian
w pracę społeczną a swego rodzaju „tradycją rodzinną” oraz wzorcami
dominującymi w ich najbliższym otoczeniu.
Na pytanie o osoby z najbliższego otoczenia współpracujące
z organizacjami non-profit aż 87,5% badanych przyznało, że żaden z członków
ich rodziny nie działa w podmiotach trzeciego sektora. Rozkład odpowiedzi na
to pytanie podobny był we wszystkich powiatach; również pomiędzy
respondentami obojga płci zanotowane różnice były statystycznie nieistotne.
Również poszczególne grupy wiekowe nie różniły się w deklaracjach
w zauważalny sposób – bliskich działających w NGO ma co dziesiąty (10,9%)
respondent pomiędzy 55 a 64 rokiem życia, co stanowi najniższą wartość tego
wskaźnika. Najwyższą wartość (14,7%) odnotował on natomiast wśród
najmłodszych badanych (18-24 lata).
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Wykres 47. Osoby w najbliższym otoczeniu, zaangażowane w działalność
NGO, N=133
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Badani, którzy w najbliższym otoczeniu posiadają osoby zaangażowane
w działalność trzeciego sektora najczęściej wskazywały innych niż rodzice lub
rodzeństwo bliskich – współmałżonków, znajomych i przyjaciół, dzieci. Co piąty
wskazywał ojca (21%), a niespełna jeden na sześciu (15%) – matkę.
Ciekawe wnioski przynosi natomiast zestawienie odpowiedzi dotyczących
aktywności badanych w trzecim sektorze z wypowiedziami dotyczącymi ich
najbliższych. Aktywni działacze w ponad jednej trzeciej przypadków (37,4%)
przyznają, że w ich najbliższym otoczeniu są osoby zaangażowane w pracę
społeczną, natomiast wśród tych, którzy nie mają takich doświadczeń odsetek
ten wyniósł zaledwie 8,5% wszystkich wskazań. Można zatem wnioskować, że
w pewnym stopniu działalność charytatywna badanych wynika z otaczającego
ich środowiska; można ten fakt powiązać z lepszym przepływem informacji
o charakterze i możliwościach pracy w trzecim sektorze w otoczeniu tych
respondentów.
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Wykres 48. Posiadana wiedza o aktywności w NGO osób z otoczenia
a zaangażowanie w działalność, N=1061
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Trzy czwarte badanych Podlasian (76%) uważa, że w ich najbliższym
otoczeniu nie ma osób zaangażowanych w działalność organizacji
pozarządowych. Potwierdza się natomiast teza o środowiskowym
uwarunkowaniu tego typu działalności; osoby należące do NGO w blisko dwóch
trzecich (62%) przypadków przyznawały, że w ich najbliższym otoczeniu są
osoby aktywne społecznie (głównie znajomi, czterokrotnie rzadziej – rodzina).
Przeciwnie respondenci, którzy do NGO nie należą – w czterech na pięć
przypadków badanych w otoczeniu tych osób nie ma nikogo aktywnego
społecznie. Weryfikacji natomiast wymaga teza o bezpośrednim wpływie
środowiska na zachowania badanych; przypomnieć w tym miejscu należy, że za
namową innej osoby działającej w NGO pracę społeczną podjęło tylko 13%
działaczy trzeciego sektora.
Co istotne, analizowana zmienna porównywalny rozkład przyjmuje
w dekompozycji na cechy demograficzne oraz miejsce zamieszkania badanych –
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można zatem założyć, iż zjawisko ma charakter ogólny, nieograniczony do
specyficznej grupy społeczno-demograficznej.
Podkreślić należy – na poparcie tezy o związku zaangażowania
społecznego najbliższego otoczenia z aktywnością badanych – iż w blisko 47%
przypadków respondenci wiedzący, że wśród ich bliskich są działacze społeczni
przyznają również, że jest to kilka osób (od dwóch do pięciu). Co czwarty
badany w tej grupie zna jednego aktywistę trzeciego sektora (24%), natomiast
więcej niż pięć takich osób – niespełna 7% tych respondentów.
Aby określić wagę najbliższego otoczenia badanych jako źródła wiedzy
o działaniu organizacji pozarządowych, w toku wywiadu poruszono kwestię
wykorzystywanych przez badanych kanałów komunikacji dotyczących trzeciego
sektora. Co dziesiąty respondent (10%) przyznał, że nie ma żadnej wiedzy
o organizacjach non-profit.
Wykres 49. Wykorzystywane źródła wiedzy o NGO, N=955
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Blisko trzy czwarte (73%) respondentów deklarujących posiadanie wiedzy
o organizacjach non-profit przyznaje, że czerpie ją z telewizji. Wśród
popularnych kanałów informacji wymienić należy również Internet (blisko 40%
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wskazań) oraz radio (38%). Co piąty mieszkaniec Podlasia (20%) wiedzę o NGO
czerpie natomiast od znajomych, a niemal co dziesiąty (9%) – od swojej rodziny.
Nie zaobserwowano istotnych różnic w wykorzystywanych źródłach
informacji pomiędzy płciami. Na tle pozostałych – efektywnych wśród kobiet
i mężczyzn w porównywalnym stopniu – mediów wyróżnia się radio; wiedzę
o organizacjach pozarządowych czerpie z niego 44% badanych panów i o 11
punktów procentowych mniej pań. Pamiętać jednak należy, że ten nośnik
informacji cieszy się ogólną większą popularnością wśród mężczyzn – słuchają
oni programów radiowych częściej i dłużej niż kobiety.
Cztery najważniejsze źródła informacji o organizacjach pozarządowych
poddano również analizie pod kątem wieku ich głównych użytkowników, by
zidentyfikować najskuteczniejsze dla poszczególnych grup odbiorców kanały
komunikacji. Okazuje się, że telewizja najpopularniejsza jest w gronie badanych
pomiędzy 55 a 64 rokiem życia (80,5% wskazań), zaś najmniejszym
zainteresowaniem cieszy się wśród badanych w wieku 18-24 lata. Jest to
naturalnie odtworzenie istniejącego trendu przenoszenia przez młodych ludzi
uwagi i zainteresowania na informacje dostępne w Internecie –globalną sieć
jako swoje podstawowe źródło wiedzy o trzecim sektorze wskazuje ponad
połowa (56,4%) respondentów z najmłodszej grupy wiekowej. Co oczywiste,
informacje ze stron internetowych najrzadziej czerpią badani seniorzy, jednak
również w tej grupie wiekowej blisko co piąta osoba (17,6%) wymienia je jako
wykorzystywane przez siebie źródło wiedzy. Obok telewizji dla podlaskich
seniorów istotnym źródłem wiedzy o NGO okazuje się być radio – wskazuje je
aż 46,8% badanych w tej grupie. Wraz z malejącym wiekiem badanych maleje
również popularność tego medium; w najmłodszym gronie wskazuje je
zaledwie co piąty (22,8%) respondent.
Nie odnotowano natomiast prostej zależności liniowej pomiędzy wiekiem
uczestników badania a częstotliwością czerpania przez nich wiedzy
o podmiotach trzeciego sektora z kontaktów towarzyskich. Znajomych jako
źródło informacji na ten temat wskazują najczęściej badani w wieku 18-24 lata
(23,8%) oraz 55-64 lata (21,4%), najrzadziej zaś – osoby powyżej
sześćdziesiątego czwartego roku życia (15,6%). Kluczowy wniosek to zatem
fakt, iż organizacje pozarządowe pragnące trafić do młodzieży powinny przede
wszystkim ukierunkować działania w globalnej sieci (ze szczególnym
uwzględnieniem mediów społecznościowych, których popularność w Polsce
nieustannie rośnie). Aktywizacja osób w średnim wieku oraz seniorów
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efektywniejsza będzie z zastosowaniem strategii ATL, przy użyciu mediów
tradycyjnych.
Ponad połowa badanych Podlasian przyznaje, że posiada wiedzę na
temat organizacji trzeciego sektora i potrafi wskazać konkretne podmioty
zajmujące się działalnością społeczną. Skojarzenia z organizacjami non-profit są
w województwie lepsze, niż w pozostałych częściach kraju; badani uważają je
zazwyczaj za zjawisko pozytywne i tylko nieliczne osoby nastawione są do nich
nieufnie. Mimo to, blisko czterech na pięciu uczestników badania nigdy nie
działało w organizacjach pozarządowych. Większość z nich usprawiedliwia się
brakiem czasu, jednak nie bez znaczenia pozostaje niska świadomość na temat
funkcjonujących podmiotów i oczekiwanej przez nich pomocy oraz możliwości
zaangażowania się w ich pracę. By efektywniej komunikować te kwestie, trzeci
sektor powinien sięgnąć przede wszystkim po sprawdzone kanały informacji jak
telewizja, radio i Internet. Nie bez znaczenia pozostają również sieci kontaktów
towarzyskich, gdyż zdecydowana większość badanych działaczy organizacji
trzeciego sektora to osoby na co dzień funkcjonujące w środowiskach, gdzie
wolontariat jest aktywnością popularną.
4.1.2.2 Lokalne organizacje pozarządowe – oceny i oczekiwania
Druga część wywiadu koncentrowała się na opiniach badanych
związanych z organizacjami pozarządowymi o zasięgu lokalnym. Respondenci
proszeni byli o ocenę działań NGO, z którymi mieli styczność. W dalszej
kolejności podjęto również próbę scharakteryzowania potrzeb i oczekiwań
mieszkańców Podlasia wobec podmiotów trzeciego sektora.
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Wykres 50. Ogólna ocena organizacji pozarządowych działających
w województwie podlaskim, N=1061
4,1%
7,7%

10,2%
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
32,6%

Ani dobrze, ani źle
Raczej źle

45,4%
Zdecydowanie źle

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Większość badanych Podlasian (45%) nie potrafiła jednoznacznie ocenić
działalności organizacji pozarządowych w regionie – koreluje to w oczywisty
sposób z deklarowanym przez porównywalny odsetek respondentów brakiem
wiedzy na ten temat. Podkreślić jednak należy, że opinie pozytywne na temat
działających lokalnie NGO zdecydowanie przeważają nad negatywnymi
(odpowiednio 43% i 12% wskazań).
Najlepsze opinie o organizacjach pozarządowych mają ich obecni
działacze – respondenci należący do NGO w blisko 64% przypadków ocenili je
raczej dobrze lub zdecydowanie dobrze (opinie negatywne wyraziło 7% tych
badanych). W grupie osób nie mających tego typu doświadczeń dominowały
postawy indyferentne (50% wskazań), zaś opinie pozytywne pojawiały się
najrzadziej ze wszystkich grup wyróżnionych na podstawie aktywności
społecznej (39% wskazań). Najbardziej spolaryzowane opnie mieli natomiast
byli działacze trzeciego sektora – zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze ocenia
NGO połowa z nich, ale jednocześnie aż 18% wypowiada się o tych podmiotach
raczej źle lub zdecydowanie źle.
Analiza opinii na temat działania lokalnych organizacji non-profit
z uwzględnieniem istotnych cech demograficznych respondentów nie
przyniosła znaczących rozstrzygnięć. Oceny okazały się być niemal niezależne
od płci badanych. Również zbliżone były wypowiedzi respondentów we
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wszystkich grupach wiekowych; na tle pozostałych wyróżniają się jednak badani
pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Są oni najlepiej nastawieni do NGO w regionie –
tylko w tej grupie ponad połowa osób (51%) oceniła je raczej dobrze lub bardzo
dobrze.
Wykres 51. Ocena użyteczności działań organizacji pozarządowych dla
społeczeństwa [skala 1-5], N=1013

Cały kraj

4,21

Woj. podlaskie

4,15

Lokalnie (miejscowość)

4,14

Powiat

4,12
4

4,1

4,2

4,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Respondenci proszeni byli także o ocenę w pięciostopniowej skali, gdzie
1 oznaczało zdecydowanie niepotrzebne zaś 5 – zdecydowanie potrzebne
zapotrzebowanie na działalność organizacji pozarządowych na różnych
poziomach. Średnie noty wszędzie wahały się pomiędzy raczej potrzebne
i zdecydowanie potrzebne; największą użyteczność NGO dostrzegają jednak
badani na poziomie krajowym (średnia nota: 4,21). Niewątpliwie jest to
powiązane z funkcjonującymi w świadomości Podlasian organizacjami
o ponadlokalnym zasięgu – najbardziej znane to Caritas, PCK i Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, niosące pomoc potrzebującym na terenie całej Polski.
Z drugiej strony najniżej oceniana użyteczność NGO na poziomie powiatowym
(średnia nota: 4,12) może być efektem swoistego zawieszenia tak
zdefiniowanego obszaru działania pomiędzy większymi i bardziej
spektakularnymi inicjatywami (wojewódzkimi i krajowymi) a małymi
podmiotami, założonymi przez lokalne społeczności dla rozwiązania spraw
codziennych i bliskich inicjatorom tych działań.
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Zróżnicowanie opinii kobiet i mężczyzn w przedmiotowym temacie było
niewielkie. Na poziomie lokalnym użyteczność NGO dla społeczeństwa nieco
wyżej oceniali mężczyźni, jednak różnica średniej ocen wyniosła zaledwie 0,02
punktu. W pozostałych przypadkach to kobiety postrzegały działalność
organizacji trzeciego sektora jako bardziej potrzebną; również tutaj
zróżnicowanie nie było duże (na poziomie powiatu 0,07 punktu, województwa
– 0,06 punktu, krajowym – 0,12 punktu). Po raz kolejny zatem zarysować
można związek pomiędzy płcią a typem aktywności społecznej badanych;
wyniki sugerują, że działające na poziomie ogólnopolskim organizacje
zajmujące się pomocą grupom szczególnie potrzebującym najczęściej
wskazywane przez Podlasian są przez kobiety – bardziej zaangażowane w ten
typ aktywności – oceniane jako bardziej potrzebne społeczeństwu.
Wiek badanych nie różnicował w istotny sposób ich opinii
w przedmiotowym zagadnieniu; różnice ocen w poszczególnych grupach
badanych wyniosły maksymalnie kilka setnych punktu.
Wykres 52. Pożądane obszary działania organizacji pozarządowych w woj.
podlaskim, N=1061

62,9%

Ochrona zdrowia
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
działalność wspierająca
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój
gospodarczy

51,3%
47,6%
30,3%

Ochrona praw

20,5%

Nauka, kultura, ekologia
Sport, turystyka, wypoczynek

13,4%

Bezpieczeństwo publiczne

12,7%

Działalność międzynarodowa, wspólnoty
lokalne, aktywność społeczna

10,7%

7,3%

Tożsamość, tradycja narodowa
Inne obszary

1,4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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Najczęściej wskazywanym przez badanych obszarem, w którym powinny
działać organizacje pozarządowe w województwie podlaskim jest ochrona
zdrowia – wskazało ją blisko dwie trzecie respondentów (63%). Ponad połowa
badanych (51%) przyznaje, że w regionie potrzebne są również organizacje
pomagające osobom w trudnej sytuacji życiowej; niewiele mniej liczna grupa
(48%) podkreśla również konieczność podejmowania przez trzeci sektor działań
związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i stymulowaniem rozwoju
gospodarczego.
Tabela 38. Organizacje pozarządowe działające w woj. podlaskim94

Obszar

Odsetek
organizacji

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność
wspierająca

22%

Ochrona zdrowia

7%

Ochrona praw

4%

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

6%

Nauka, kultura, ekologia

14%

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność
społeczna

10%

Tożsamość, tradycja narodowa

4%

Sport, turystyka, wypoczynek

19%

Bezpieczeństwo publiczne

14%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Dość istotne w tym miejscu wydaje się zestawienie oczekiwań
mieszkańców Podlasia w stosunku do organizacji pozarządowych z ich
rzeczywistą ofertą w województwie. Najbardziej pożądany obszar działania
NGO – ochrona zdrowia – należy do najsłabiej reprezentowanych przez
istniejące podmioty; zajmuje się nim zaledwie 7% organizacji w województwie.

94

Za: www.bazy.ngo.pl (dostęp: 25.04.2013.)
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Nieco lepiej przedstawia się zagadnienie pomocy osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej; ten cel stawia przed sobą aż jedna piąta
działających w województwie podmiotów. Ogromna luka istnieje natomiast
w obszarze przeciwdziałania bezrobociu i stymulowaniu rozwoju
gospodarczego – niemal połowa badanych stawia przed organizacjami zadania,
których realizacji podjęło się tylko 6% z nich.
Zaledwie jeden na 40 badanych (2,4%) jest zdania, że nie ma
w województwie podlaskim osób zasługujących na szczególną pomoc ze strony
organizacji pozarządowych. W pozostałej grupie aż 60% respondentów
przyznało, że pod opieką tych organizacji powinny znaleźć się osoby
z niepełnosprawnością i ich rodziny. W dalszej kolejności wymieniane były
dzieci i młodzież oraz osoby biedne, ubogie (55% wskazań). Średnio co trzeci
respondent przyznawał, że NGO powinny obejmować opieką osoby dotknięte
patologią w rodzinie (37%), a co czwarty - walczące z uzależnieniami (26%).
Wśród spontanicznych, nieujętych w kafeterii odpowiedzi wskazań najczęściej
badani wymieniali osoby starsze i samotne – wspomniało o nich blisko 3%
wszystkich respondentów.
Proszeni o wskazanie najistotniejszego obszaru, na którym powinny
skoncentrować się działania lokalnych organizacji pozarządowych, badani
w zdecydowanej większości (38%) wybierali zagadnienia związane z rynkiem
pracy i wzmacnianiem kompetencji niezbędnych do znalezienia zatrudnienia
przez mieszkańców regionu. W drugiej kolejności wskazywano obszar społeczny
w aspekcie działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
i pochodzących z grup defaworyzowanych (22%) oraz podejmowania inicjatyw
mających na celu poprawę relacji międzyludzkich i wzmacnianie umiejętności
interpersonalnych (19%). Blisko co dziesiąty respondent (9%) był natomiast
zdania, że głównym obszarem działalności podmiotów trzeciego sektora
powinna zostać promocja uczestnictwa w kulturze wśród mieszkańców
województwa. Najmniej pożądany spośród wymienionych celów to
wzmacnianie tożsamości regionalnej Podlasian – wskazało go niespełna 6%
badanych.
Blok pytań dotyczących pożądanych kierunków działania podmiotów
trzeciego sektora w województwie podlaskim poruszał również kwestię
kompetencji kluczowych, na których rozwój wśród beneficjentów powinny
kłaść największy nacisk lokalne NGO. Rozkład odpowiedzi okazuje się być nieco
zaskakujący; pomimo stosunkowo nielicznego wskazywania imigrantów jako
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osób wymagających szczególnej pomocy organizacji non-profit (wskazało ich
zaledwie 17% badanych), wśród kluczowych kompetencji najczęściej
wskazywane było porozumiewanie się w języku ojczystym (43% głosów). Na
Podlasiu, zamieszkiwanym przez liczne mniejszości narodowe, wskaźnik ten
może być interpretowany dwojako; trudno orzec, czy badani postulują pomoc
mniejszościom w utrzymaniu tożsamości narodowej poprzez naukę języka
ojczystego, czy też istotą zagadnienia jest w tym wypadku szerzenie kultury
mowy ojczystej wśród Polaków. W drugiej kolejności wskazano jako
oczekiwane wsparcie w rozwoju umiejętności uczenia się (42% badanych).
Nieco ponad jedna trzecia respondentów (37%) jest zadania, że podmioty
trzeciego sektora powinny wspierać Podlasian w rozwijaniu umiejętności
posługiwania się językami obcymi. Również dla co trzeciego badanego istotne
jest polepszanie kompetencji obywatelskich i społecznych (33%) lub
umiejętności podejmowania inicjatywy i bycia przedsiębiorczym (32%). Co
czwarty respondent (25%) uważa, że organizacje non-profit powinny wspierać
mieszkańców regionu w zakresie rozwijania kompetencji informatycznych a co
piąty (22%) – matematycznych i naukowo-technicznych. Najrzadziej wskazywali
badani na oczekiwanie wsparcia przez podmioty trzeciego sektora w zakresie
świadomości i ekspresji kulturalnej.
Wykres 53. Główna rola organizacji pozarządowych, N=1061

8,4%

Kontrola sektora komercyjnego

3,9% 7,1%

Kompensacja niedostatków
polityki społecznej państwa

24,5%
21,1%

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
Budowanie kapitału społecznego
ludności
Brak specjalnej roli organizacji
pozarządowych

35,0%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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Na zakończenie bloku wywiadu dotyczącego ich oczekiwań wobec
organizacji pozarządowych, badani proszeni byli o wskazanie jednej,
najważniejszej ich zdaniem roli, którą powinny pełnić te podmioty. Po raz
kolejny okazało się, że dla Podlasian kluczowym obszarem działań NGO jest
pomoc społeczna – aż 35% badanych jako główną rolę tych podmiotów
wskazało przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Co czwarty respondent
podkreśla, że istotą działalności trzeciego sektora powinna być kompensacja
niedostatków polityki społecznej państwa (25% wskazań), a co piąty za
ważniejsze uważa budowanie kapitału społecznego ludności (21%).
Płeć badanych niemal nie różnicowała ich opinii na temat głównej roli
organizacji pozarządowych w życiu społecznym. Również wiek respondentów
nie dzielił ich w tym zakresie – zdaniem wszystkich grup wiekowych
najważniejszym obszarem zainteresowania NGO powinno być przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu. Można jednak ostrożnie wnioskować, iż
w najmłodszym pokoleniu rośnie świadomość korzyści płynących z inicjatyw
oddolnych; o ile badani powyżej 24 roku życia jako drugi w kolejności cel
wskazywali uzupełnianie i kompensowanie niedostatków w polityce społecznej
państwa, o tyle w grupie wiekowej 18-24 lata ważniejsze okazało się być
budowanie kapitału społecznego lokalnej ludności.
Podlasianie mają trudności z jednoznaczną oceną działających lokalnie
organizacji pozarządowych – pytani wprost najchętniej uciekają się do
odpowiedzi indyferentnych. Wśród osób wyrażających bardziej konkretne
opinie dominują oceny dobre i bardzo dobre lokalnego trzeciego sektora.
Jednocześnie większość badanych docenia istotną rolę tych podmiotów i ich
działań prospołecznych, szczególnie na szczeblu krajowym. Główne
oczekiwania wobec organizacji pozarządowych to wspieranie państwa
w ochronie zdrowia, niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym oraz przeciwdziałanie bezrobociu. Na szczególną uwagę ze strony
NGO zasługują – zdaniem badanych – przede wszystkim osoby
niepełnosprawne i ich rodziny, a w dalszej kolejności dzieci i młodzież oraz
osoby dotknięte ubóstwem. Również jako pożądane obszary działania
organizacji non-profit wskazywano pomoc mieszkańcom regionu w rozwijaniu
kompetencji niezbędnych do znalezienia zatrudnienia oraz wspieranie osób
defaworyzowanych społecznie. Główną rolą NGO w regionie ma być zatem
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz kompensowanie niedostatków
polityki społecznej na szczeblu rządowym. Konsekwentne koncentrowanie się
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badanych na zagadnieniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
socjalnego mieszkańcom regionu jednoznacznie wskazuje, jakie trudności
najczęściej doskwierają mieszkańcom Podlasia.
4.1.2.3 Wykorzystanie oferty organizacji pozarządowych
Postulowane przez badanych obszary działalności obszary wsparcia ze
strony organizacji pozarządowych skonfrontowano w kolejnej części wywiadu
z rzeczywistym wykorzystaniem przez mieszkańców województwa podlaskiego
oferowanej im przez NGO pomocy.
Wykres 54. Korzystanie z dostępnej oferty organizacji pozarządowych,
N=1061

10,5% 12,5%

Tak
Nie
Nie pamiętam
77,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Tylko co ósmy mieszkaniec województwa podlaskiego korzystał
kiedykolwiek z oferty organizacji pozarządowych; ponad trzy czwarte (77%)
deklaruje, że nie ma takich doświadczeń. Analizując ten wynik należy mieć
w pamięci obraz trzeciego sektora w świadomości badanych Podlasian;
z zebranych danych wyłania się bowiem wizerunek podmiotów zajmujących się
wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Można zatem
przypuszczać, iż dla części badanych korzystanie z „oferty” NGO może być
jednoznaczne z przyznaniem, że znaleźli się oni w sytuacji, gdy musieli przyjąć
wsparcie materialne, co często jest zagadnieniem wstydliwym. Rzeczywisty
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odsetek beneficjentów pomocy organizacji pozarządowej może być zatem
nieco wyższy.
Zaskakujące zróżnicowanie deklaracji w zakresie korzystania z oferty
organizacji pozarządowych w regionie związane jest z wiekiem respondentów;
waha się ono od niespełna 5% w grupie wiekowej 55-64 lata do blisko 22%
wśród osób pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Brak jakiejkolwiek zależności
liniowej nie pozwala jednak na jednoznaczne wnioskowanie o przyczynach tego
stanu rzeczy. Odsetek osób wykorzystujących propozycje NGO w zakresie
wsparcia bądź aktywizacji nie koreluje również w istotny statystycznie sposób
z innymi cechami społeczno-demograficznymi badanych.
Wykres 55. Korzystanie z dostępnej oferty organizacji pozarządowych
a powiat, N=1061
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Analizie poddane zostały również deklaracje badanych dotyczące
korzystania z oferty NGO w poszczególnych powiatach województwa
podlaskiego. Najczęściej zainteresowani nią byli mieszkańcy powiatu
monieckiego (27% odpowiedzi twierdzących), a w dalszej kolejności –
wysokomazowieckiego (25%) oraz Suwałk (24,2%). Istnieje zatem wyraźna
249

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

współzależność pomiędzy poziomem zaangażowania mieszkańców w działania
trzeciego sektora (dla przypomnienia, najwyższe odnotowano w powiecie
wysokomazowieckim) a wykorzystaniem oferty organizacji non-profit.
Badani korzystający z oferty organizacji pozarządowych najczęściej –
według swoich deklaracji – uczestniczyli w szkoleniach zawodowych; wskazało
je aż 64% badanych w tej grupie. Liczne grono osób korzystało z informacji
udzielanych przez NGO (28%), a średnio co piąty respondent (po 22%) sięgnął
po oferowaną mu pomoc prawną lub finansową. Stosunkowo najmniejszym
zainteresowaniem cieszyła się natomiast pomoc psychologiczna (11% wskazań),
a także szkolenia „miękkie”, dotyczące umiejętności interpersonalnych (8%).
Każdy z rodzajów pomocy równie często trafiał do kobiet, jak i do
mężczyzn. Odmienna sytuacja związana była jedynie z poradami prawnymi
udzielanymi przez organizacje pozarządowe – znacznie częściej korzystali z nich
badani respondenci (27% wskazań) niż respondentki (17%).
Dość istotne różnice wykazała również dekompozycja deklaracji
w zakresie korzystania z oferty NGO ze względu na wiek badanych. Najmłodsi
respondenci jako jedyni najczęściej wskazywali najczęściej na przyjmowanie
pomocy finansowej (blisko 46%). Szkolenia zawodowe, „miękkie” oraz
udzielanie przez podmioty trzeciego sektora informacji wymieniane były równie
często (po 27%). Wśród badanych w wieku 25 lat i więcej najczęściej
wskazywane były natomiast szkolenia zawodowe. Pomoc finansową jako drugą
ze względu na częstotliwość wykorzystania odnotowano w grupach wiekowych
25-34 oraz 45-54 lata (w tej drugiej na równi z pomocą prawą i psychologiczną).
Porady prawne oraz działalność informacyjna organizacji pozarządowych jako
drugie w rankingu użyteczności okazały się być dla badanych pomiędzy 55 a 64
rokiem życia. Również badani seniorzy oraz respondenci w wieku 35-44 lata
jako drugie wymieniali wsparcie informacyjne.
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Wykres 56. Wpływ korzystania z oferty NGO na sytuację beneficjentów,
N=133
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Zdaniem badanych największy wpływ na poprawę sytuacji na rynku pracy
mają szkolenia „miękkie” oferowane przez organizacje pozarządowe (70%
wskazań) oraz – w drugiej kolejności – szkolenia zawodowe (66%). Najmniej
użyteczna w tym obszarze okazuje się natomiast pomoc prawna, wskazana
przez 17% respondentów.
W przypadku wpływu korzystania z oferty NGO na budowę kapitału
społecznego beneficjentów wsparcia, opinie badanych są bardziej
zróżnicowane. Połowa badanych jest zdania, że największy wpływ na ich
sytuację w tym obszarze ma pomoc psychologiczna – odpowiedź ta
wskazywana była najczęściej. Co trzeci respondent przyznaje, że na zwiększenie
kapitału społecznego osób korzystających z oferty organizacji pozarządowych
wpływają informacje, których udzielają te podmioty (32%); niewiele mniej
liczna grupa wskazuje także na istotną rolę szkoleń „miękkich” w tym zakresie
(30%). Najsłabszy jest natomiast – zdaniem badanych – wpływ szkoleń
zawodowych na kapitał społeczny uczestników. Sytuacja ta może jednak
wynikać z niezrozumienia samego pojęcia kapitału społecznego, który we
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wszystkich ujęciach teoretycznych (szczególnie zaś propagowanym przez
Pierre’a Bourdieu) opiera się na sieci wzajemnych powiązań poziomych.
4.1.2.4 Finansowanie działalności organizacji pozarządowych
Kolejna część zrealizowanego badania związana była z aspektem
finansowym funkcjonowania organizacji trzeciego sektora. Badani proszeni byli
o wskazanie właściwych w swojej opinii źródeł finansowania tych podmiotów.
Ocenie poddana została także koncepcja wspierania NGO przez fundusze
publiczne.
Zdaniem blisko połowy uczestników badania (49% wskazań), organizacje
pozarządowe powinny być finansowane z budżetu państwa. Warto w tym
miejscu przypomnieć, iż na wstępie wywiadu znaczna część respondentów
podkreślała, że organizacje non-profit charakteryzują się brakiem powiązania
z władzami centralnymi oraz niesięganiem po środki budżetowe. Pozorna
sprzeczność tych wypowiedzi może zostać załagodzona przez dwie
interpretacje. Podstawową wydaje się być, iż w toku wywiadu –
skoncentrowanego na działalności NGO i niesionej przez nie pomocy dla
ludności – respondenci zmieniali nieco nastawienie wobec tych podmiotów;
uświadamiając sobie ich rolę mogli zatem uznać, że zasługują one na wsparcie
ze środków budżetowych. Mniej prawdopodobne wydaje się natomiast, by
brak powiązań trzeciego sektora z rządem i finansami publicznymi był zdaniem
badanych cechą negatywną, wymagającą zmiany. Teza ta wydaje się tym mniej
prawdopodobna, iż zaufanie dla największych organizacji charytatywnych jak
WOŚP, PCK czy Caritas deklaruje ponad 80% dorosłych Polaków, zaś do rządu –
zaledwie 39%95. Warto także podkreślić, iż w roku 2012 aż 61% Polaków
uważało, że organizacje pozarządowe skuteczniej niż instytucje państwowe
dostarczają pomocy potrzebującym96

95
96

Za: Fundacja CBOS, Zaufanie społeczne. Komunikat z badań (BS/33/2012), Warszawa 2012
Za: Stowarzyszenie Klon/Jawor, Polskie organizacje pozarządowe 2012, Warszawa 2013
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Wykres 57. Oczekiwane źródła finansowania organizacji pozarządowych,
N=1061

49,4%
48,3%

Budżet państwa

40,8%
43,1%

Fundusze unijne
Zbiórki publiczne
Fundusze prywatne
Budżet gmin

22,2%
16,1%
19,7%

Programy międzynarodowe

32,8%
32,4%
32,8%
32,2%
30%

1,4%
4,4%

Inne źródła
0%

10%
Kobieta

20%

30%

40%

50%

60%

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Wśród pożądanych źródeł finansowania działalności organizacji
pozarządowych na drugim miejscu wskazywali badani fundusze unijne (42%).
Jest to w dużej mierze efekt działań finansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych; liczne
inicjatywy oparte – częściowo lub w całości – na tych środkach zwiększają
świadomość Polaków związaną z dostępnością oraz możliwościami ich
wykorzystania w działaniach prospołecznych. Co trzeci badany mieszkaniec
Podlasia jest zdania, że działalność trzeciego sektora powinna być finansowana
ze zbiórek publicznych lub funduszy prywatnych, jak sponsoring czy prywatni
darczyńcy (po 33% wskazań). Na czwartym miejscu wymieniane były natomiast
(27% wskazań) jako źródło finansowania organizacji pozarządowych budżety
gmin – zapewne ze względu na fakt, iż zazwyczaj są niewystarczające nawet dla
realizacji podstawowych potrzeb samorządów. Poparcie dla tego źródła
najbardziej różnicowało badanych ze względu na płeć; pieniądze dla trzeciego
sektora w gminnych skarbcach znacznie częściej widzieli mężczyźni niż kobiety
(różnica wyniosła niemal 8 punktów procentowych). Wśród innych niż ujęte
w kafeterii odpowiedzi źródeł wskazywano natomiast odpis 1% podatku
dochodowego czyli de facto finansowanie NGO z budżetu państwa.
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Niezależnie od wieku badanych, jako najważniejsze źródło finansowania
NGO wskazywali oni budżet państwa, zaś jako drugie w kolejności wymieniane
były fundusze unijne. Różnicę zauważyć można dopiero w przypadku trzeciego
ze względu na częstość wskazań sposobu pozyskiwania pieniędzy na działania
organizacji pozarządowych; respondenci do 44 roku życia wymieniali tutaj
zbiórki publiczne, zaś starsi – fundusze prywatne pozyskane poprzez sponsoring
oraz darowizny osób prywatnych.
Wykres 58. Najważniejsze źródła finansowania NGO w 2012 roku97
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Źródło: Stowarzyszenie Klon/Jawor, Polskie organizacje pozarządowe 2012

Znamienne, że wśród badanych Podlasian jako pożądane źródło
finansowania organizacji pozarządowych ani razu nie zostały wymienione
składki członkowskie, będące główną składową budżetu blisko dwóch trzecich
z nich. Budżet państwa oraz fundusze unijne były w 2011 roku niemal
nieistotnym z punktu widzenia NGO źródłem finansowania ich działalności.

97

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Polskie organizacje pozarządowe 2012, op. cit.
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Wykres 59. opinie nt. finansowania organizacji pozarządowych z funduszy
publicznych, N=1061
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Ponad dwie trzecie Podlasian (71%) jest zdania, że organizacje trzeciego
sektora powinny mieć dostęp do funduszy publicznych. Do opinii tej chętniej
przychylają się kobiety niż mężczyźni; różnica częstości wskazań to ponad
7 punktów procentowych. Największe poparcie dla tego rozwiązania
odnotowano w grupie wiekowej 45-54 lata (79% opinii twierdzących); nie dziwi
to w świetle najwyższego wśród tych badanych zaangażowania w działalność
społeczną. Najniższy odsetek odpowiedzi twierdzących (60%) odnotowano
wśród najmłodszych badanych, zaś w grupach wiekowych 25-34 lata oraz 65 lat
i więcej był on identyczny (67%) i również relatywnie niski. Trzeba przy tym
pamiętać, że wśród młodszych badanych niechęć do finansowania NGO ze
środków budżetowych częściej jest wynikiem świadomości niezależności
podmiotów trzeciego sektora od rządu, natomiast opinie seniorów powiązane
są z niższym zaufaniem do organizacji pozarządowych.
Organizacje rządowe zdaniem Podlasian powinny mieć możliwość
czerpania środków na działanie z funduszy publicznych. Wsparcie finansowe ze
strony rządu oraz fundusze unijne to – w opinii respondentów – najbardziej
pożądane źródła finansowania trzeciego sektora. W dalszej kolejności NGO
powinny natomiast czerpać środki ze zbiórek publicznych oraz darowizn osób
prywatnych oraz przedsiębiorstw.
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4.1.2.5 Kapitał społeczny Podlasian
Realizacja wywiadu przebiegała w dwóch podstawowych modułach –
pierwszy związany był z aktywnością organizacji pozarządowych, drugi
natomiast dotyczył kapitału społecznego i kulturowego mieszkańców Podlasia.
Kapitał ten, rozumiany jako wzajemne powiązania obywateli, zaufanie i normy
postepowania przekłada się – zdaniem socjologów i ekonomistów – na
aktywność obywatelską, w tym działania trzeciego sektora. Francis Fukuyama
przez kapitał społeczny rozumie wprost umiejętność współpracy międzyludzkiej
oraz powiązaną z nią możliwość organizowania się przez obywateli w celu
osiągania określonych interesów niemożliwych do zdobycia indywidualnie98.
Należy zatem przyjąć, że to właśnie kapitał społeczny jest podstawą do
tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i powstawania inicjatyw oddolnych,
mających na celu rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych.
Wykres 60. Zaufanie do osób z najbliższego otoczenia, N=1061
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

98

Za: Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa-Wrocław 1997
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Największym zaufaniem Podlasian cieszą się członkowie najbliższej
rodziny – zdecydowanie ufa im aż 70% badanych. Wraz z rosnącym dystansem
społecznym poziom zaufania maleje; w stosunku do sąsiadów zdecydowanie
ufny jest już tylko co piąty respondent (22%). Nie przekłada się to jednak na
bardzo znaczący wzrost postaw nieufnych; równomiernie z malejącym
zaufaniem rosną bowiem postawy indyferentne.
Wyniki badania warto skonfrontować z danymi ogólnopolskimi:
zdecydowanie ufa najbliższej rodzinie 88% dorosłych Polaków (raczej ufa 13%).
W stosunku do znajomych i przyjaciół wskaźniki te wynoszą odpowiednio 22%
i 68%. W przypadku dalszej rodziny zdecydowane zaufanie deklaruje 33%
badanych w próbie ogólnopolskiej, zaś umiarkowane – 56%. W odniesieniu do
sąsiadów wskaźniki osiągnęły natomiast odpowiednio 15% i 60%99. Zestawienie
wyników badania CBOS z danymi uzyskanymi przez Instytut IPC wskazuje
zatem, że kapitał społeczny mieszkańców Podlasia mierzony przez zaufanie do
osób w najbliższym otoczeniu odbiega – niestety negatywnie – od wskaźników
ogólnopolskich.
Zaufanie do osób z najbliższego otoczenia dla celu dekompozycji
z uwzględnieniem cech demograficznych respondentów przełożono na
wskaźnik będący średnią arytmetyczną stosowanych ocen (gdzie 1 oznaczało
zdecydowany brak zaufania, zaś 5 – zdecydowane zaufanie). W efekcie okazało
się, że o ile do najbliższej rodziny zaufanie badanych obu płci jest identyczne
(średnia wartość wskaźnika wyniosła 4,58 punktu), o tyle w pozostałych
kręgach towarzyskich bardziej ufne są kobiety. Podkreślić przy tym należy, iż
odnotowane różnice są niewielkie i sięgają maksymalnie 0,05 punktu.
Najwyższy poziom zaufania społecznego odnotowano wśród badanych
seniorów. Osoby powyżej sześćdziesiątego czwartego roku życia częściej niż
pozostałe ufają dalszej rodzinie (4,25 punktu), znajomym i przyjaciołom (4,04
punktu) oraz sąsiadom (3,77 punktu). Jedynie zaufanie do najbliższej rodziny
wyższe jest wśród najmłodszych respondentów (4,76 punktu). Bliższa i dalsza
rodzina najmniejszym zaufaniem cieszy się w grupie badanych w wieku 35-44
lata (odpowiednio 4,48 i 3,88 punktu); porównywalnie niskie zaufanie do
dalszych krewnych odnotowano również wśród najmłodszych badanych. Oni
również pozbawieni są zaufania do sąsiadów (2,83 punktu), co może być

99

Za: Fundacja CBOS, Zaufanie społeczne, op. cit.
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powiązane ze stylem życia i brakiem bezpośrednich kontaktów i relacji
w środowisku sąsiedzkim.
Wykres 61. Obszary oczekiwanego wsparcia ze strony bliskich [skala 1-5],
N=1061
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Zdecydowana większość badanych była przekonana, że w razie potrzeby
może liczyć na opiekę i pomoc swoich bliskich. Posługując się pięciopunktową
skalą badani oceniali, na ile uzyskanie wsparcia w poszczególnych obszarach
jest prawdopodobne. Najczęściej padały deklaracje związane z udzieleniem
pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków i prac domowych (4,28
punktu) oraz opieką nad mieszkaniem w trakcie nieobecności respondenta
(4,21 punktu), najrzadziej natomiast – pomocy rzeczowej (4,03) oraz finansowej
(4,02). Przyczyn stanu rzeczy doszukiwać się można w niechęci badanych do
obciążania bliskich swoimi problemami i przyjmowania wsparcia w mniej
wymagających i absorbujących obszarach.
Nie udało się w oparciu o zebrane dane uzyskać jednoznacznej korelacji
pomiędzy cechami demograficznymi badanych a ich deklaracjami w zakresie
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pomocy, której mogą oczekiwać od bliskich. Jedyny istotny wniosek to ten, iż
najbardziej w niemal wszystkich obszarach (z wyłączeniem pomocy finansowej)
polegają na swoich bliskich osoby pomiędzy 55 a 64 rokiem życia. Również
uzyskanie wsparcia materialnego ze strony otoczenia jest ich zdaniem bardzo
prawdopodobne (4,18 punktu), jednak w tym wypadku na bliskich bardziej
polegają najmłodsi respondenci (4,32 punktu) – prawdopodobnie ze względu
na to, że często z tej pomocy korzystają.
Badani mieszkańcy Podlasia jawią się w wyniku badania osobami o raczej
wysokim poziomie zaufania społecznego. Respondenci chętniej przychylali się
twierdzeniu, że w stosunkach z innymi lepiej zachować ostrożność niż że ogólnie
rzecz biorąc większości ludzi można ufać (odpowiednio 59% do 41%).
W przytaczanym już badaniu Fundacji CBOS na próbie ogólnopolskiej
uogólnione zaufanie deklarowało zaledwie 19% badanych100. Rozkład głosów
pomiędzy płciami był porównywalny; nie odnotowano dużych różnic również ze
względu na grupy wiekowe (jedynym wyjątkiem są tu badani w wieku 55-64
lata, wśród których aż 72% jest zdania, że nie można ufać ludziom w ogóle).
Pozytywnie wypadają również opinie związane z kapitałem społecznym
respondentów w zakresie kooperacji – 72% badanych uważa, że każdy
powinien pracować dla wspólnego dobra, a aż 90% jest zdania, że ludziom
należy pomagać. Badani dostrzegają także efektywność zrzeszania się – tylko
29% z nich przedkłada działania indywidualne nad współpracę w celu
osiągnięcia pożądanego efektu. Jednocześnie w opiniach badanych odbijają się
lata doświadczeń związanych z życiem przed transformacją ustrojową; aż 77%
respondentów jest zdania, że dla rozwoju społeczno-gospodarczego ważniejsze
niż kolektywistyczne są działania indywidualne.
Nieco gorzej natomiast przedstawia się wynik w aspekcie jednej ze
składowych postaw autorytarnych, mianowicie poparcie dla rządów
niedemokratycznych. Za lepsze od demokracji (w niektórych sytuacjach) uważa
je średnio co trzeci mieszkaniec Podlasia (36%). Odsetek ten nie odstaje jednak
istotnie od wyników krajowych – zgodnie z danymi pozyskanymi w 2012 roku
przez Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we

100

Za: Fundacja CBOS, Zaufanie społeczne, op. cit.
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Wrocławiu, aż 33% dorosłych Polaków dopuszcza bowiem oddanie władzy
w ręce silnej, charyzmatycznej jednostki101.
Wykres 62. Przynależność i sprawowanie funkcji w organizacjach
pozarządowych, N=1061

1,3%

Związek zawodowy
Organizacja, stowarzyszenie religijne (np. koło
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Dwie trzecie mieszkańców województwa podlaskiego (66%) nie należy do
żadnej organizacji obywatelskiej. Co dziesiąty badany deklaruje przynależność
do związków zawodowych (11%) lub organizacji o charakterze religijnym (10%).
Popularne są również organizacje hobbystyczne i koła zainteresowań (9%).
Jeszcze niższą aktywność badanych odnotowano w aspekcie pełnienia istotnych

101

Za: Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej, Otwartość kulturowa oraz poziom
autorytaryzmu Dolnoślązaków na tle innych regionów Polski. Raport z badań, Wrocław 2012
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funkcji w tych podmiotach; najczęściej mieszkańcy Podlasia zajmują istotne
stanowiska w szkolnych komitetach rodzicielskich, jednak również w tym
przypadku sytuacja dotyczy zaledwie trzech na stu badanych.
Rozkład odpowiedzi badanych w zakresie przynależności do NGO okazał
się być niezwiązany z ich płcią i wiekiem. Podkreślić jednak należy, że najwyższy
poziom uzwiązkowienia odnotowano w grupie 45-54 lata (blisko 17% tych
respondentów należy do związków zawodowych), natomiast lokalne
organizacje religijne skupiają przede wszystkim najmłodszych badanych (15%).
Oni również najchętniej angażują się w działalność organizacji charytatywnych
(12%). Dekompozycja na cechy demograficzne wskazań związanych
z pełnieniem funkcji w organizacjach pozarządowych nie była możliwa ze
względu na niewielkie liczebności wskazań poszczególnych odpowiedzi. Warto
jednak w tym miejscu przywołać wyniki badań Stowarzyszenia Klon/Jawor
przywołane na seminarium „Partnerstwo w trzecim sektorze” w maju 2012
roku; według tych danych kobiety stanowią aż 70% wolontariuszek NGO,
natomiast stanowiska etatowe oraz zarządcze w 64% obsadzają mężczyźni102.
Można zatem przypuszczać, że również na Podlasiu sytuacja będzie zbieżna
z istniejącym w całym kraju podziałem ról w organizacjach pozarządowych.
Wykres 63. Podejmowanie działań prospołecznych w 2012 roku, N=1061

Przekazanie 1% podatku na organizacje
pożytku publicznego
Dobrowolna wpłata pieniędzy na rzecz
jakiejkolwiek organizacji społecznej
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32,4%

Podpisanie petycji
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10%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

102

Za: Mężczyźni reprezentują, kobiety harują – tak wygląda równość płci w organizacjach pozarządowych,
www.civicpedia.ngo.pl (dostęp: 26.04.2013.)
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Ponad połowa Podlasian (57%) deklaruje, że w ubiegłym roku przekazała
1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Inicjatywa
ta szczególnie popularna jest wśród badanych pomiędzy 55 a 64 rokiem życia
(70% odpowiedzi twierdzących). W pozostałych grupach wiekowych kształtuję
się na poziomie 54-59%, zaś najniższą wartość (41%) osiąga wśród
najmłodszych badanych – z dużym prawdopodobieństwem ze względu na
nieskładanie rocznych deklaracji podatkowych przez znaczną część z nich.
Co trzeci badany (32%) przyznaje, że w ciągu minionego roku
dobrowolnie przekazał pieniądze na rzecz organizacji społecznej; zrobiła to
połowa respondentów w wieku 55-64 lata i aż o połowę mniej badanych
pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Również co trzeci badany (29%) podpisał
petycję w ważnej dla siebie sprawie. Tutaj – prawdopodobnie w związku
z rosnąca popularnością „petycji internetowych” – prym wiodą najmłodsi
badani (38%); w najstarszej grupie wiekowej odsetek ten jest aż o 13 punktów
procentowych niższy. Co dziesiąty mieszkaniec województwa – i co czwarta
osoba pomiędzy 18 a 24 rokiem życia - pracował w ubiegłym roku jako
wolontariusz; podobnie jak wysoki odsetek osób deklarujących dobrowolne
wpłaty finansowe, fenomen ten w dużej mierze tłumaczyć należy inicjatywą
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trudno natomiast wnioskować
z zebranych danych na temat pracy społecznej wykonywanej przez Podlasian
systematycznie – nie zaś w formie jednodniowego „święta charytatywności”,
jak nazywają inicjatywę Jerzego Owsiaka mniej przychylne mu media.
Trudno jednoznacznie podsumować kapitał społeczny mieszkańców
województwa podlaskiego w obszarze społecznym. Z jednej strony
reprezentują badani nieco wyższy od krajowego poziom uogólnionego zaufania,
z drugiej zaś – mniej ufają osobom w najbliższym otoczeniu. Wierzą, że rodzina
i bliscy zaopiekują się nimi w trudnych chwilach, jednak mniej spodziewają się
otrzymania pomocy finansowej. Częściej niż mieszkańcy innych części kraju
pamiętaj, by przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz OPP, jednak rzadziej
angażują się w wolontariat. W świetle wszystkich tych faktów trzeba zatem
przyjąć , iż kapitał społeczny Podlasian jest na tle pozostałych Polaków
specyficzny; warto promować najlepsze wzorce i pracować nad słabościami.
Badanie kapitału społecznego mieszkańców Podlasia poza wymiarem
towarzyskim poruszało również kwestie dotyczące polityki. Na wstępie
proszono zatem badanych, by ocenili swoje ogólne zainteresowanie sprawami
związanymi z polityką. Większość badanych (41%) uznała ten obszar za
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nieinteresujący, w tym jeden na pięciu badanych zdecydowanie nie interesuje
się polityką. Przeciwne opinie wyraziło 27% respondentów, a średnio co trzeci
(32%) nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Zainteresowanie życiem
politycznym kraju znacznie częściej przejawiali mężczyźni, niż kobiety – różnica
częstości wskazań to około dwunastu punktów procentowych. Nie zaistniał
natomiast wyraźny związek pomiędzy opiniami respondentów a ich wiekiem.
Wykres 64. Zainteresowanie wydarzeniami politycznymi na różnych
szczeblach, N=1061
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Po określeniu ogólnego zainteresowania wydarzeniami politycznymi,
badani proszeni byli o wskazanie, na ile ciekawią ich wiadomości polityczne
z różnych poziomów administracyjnych. Najbardziej interesujące okazały się
informacje o życiu politycznym w kraju oraz najbliższej okolicy zamieszkania
respondentów, najmniej zaś – wiadomości dotyczące całej Unii Europejskiej.
Można wnioskować, że o ile poziom wojewódzki ma dla większości badanych
wymiar pośredni i trudny do określenia, o tyle wydarzenia polityczne dotyczące
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całej Europy wydawać im się mogą zbyt odległe od życia codziennego, by
poświęcać im wiele uwagi.
Podobnie jak w wypadku polityki w ogóle, również na poszczególnych
poziomach lokalności wydarzenia te bardziej interesujące są dla mężczyzn niż
dla kobiet. Zainteresowanie to najwyższe jest wśród badanych pomiędzy 45
a 64 rokiem życia. Badani, którzy nie ukończyli jeszcze 35 lat stosunkowo
najrzadziej interesują się polityka lokalną i regionalną, natomiast poziom
krajowy i europejski najmniej ciekawi pokolenie trzydziestolatków.
Wykres 65. Głosowanie w wyborach, N=1061
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Kolejną miarą zaangażowania politycznego mieszkańców województwa
podlaskiego jest wykorzystywanie przez nich czynnego prawa wyborczego.
Wskaźnik ten zdaje się korelować z funkcjonującym w świadomości zbiorowej
rangowaniem
„ważności”
poszczególnych
głosowań;
największym
zainteresowaniem badanych cieszyły się wybory prezydenckie w 2010 roku,
kiedy do urn poszło czterech na pięciu respondentów. Pozwala to na
wysunięcie wniosku o uczestnictwie w badaniu głównie osób aktywnych
społecznie; frekwencja wyborcza w drugiej turze głosowania w 2010 roku
wyniosła bowiem w województwie podlaskim 54,82% (nieco mniej niż w skali
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kraju, gdzie osiągnęła 55,31% uprawnionych)103. Według deklaracji głosy na
kandydatów na stanowisko Prezydenta RP równie często oddawały kobiety jak
mężczyźni. Najwyższa deklarowana frekwencja (96%) odnotowana została
w grupie wiekowej 55-64 lata, najniższa zaś (60%) wśród najmłodszych
badanych.
W wyborach samorządowych w 2010 roku głosowało, według deklaracji,
trzech na czterech badanych (77%). Odnotowana przez Państwową Komisję
Wyborczą frekwencja w województwie podlaskim to 47,93% uprawnionych; dla
całej Polski wskaźnik osiągnął wartość minimalnie niższą (47,32%) 104 .
Analogicznie do wyborów prezydenckich, obie płcie głosowały ze zbliżoną
częstotliwością. Najwyższa deklarowana w zrealizowanym badaniu frekwencja
dotyczy badanych pomiędzy 55 a 64 rokiem życia (88%) zaś najniższa
respondentów, którzy nie ukończyli jeszcze 25 lat (57%).
Niewiele mniej respondentów niż w przypadku wyborów
samorządowych deklaruje korzystanie z czynnego prawa wyborczego
w głosowaniu wyłaniającym posłów i senatorów w roku 2011 – w tym wypadku
frekwencja badanych sięgnęła aż 73%. Nieco mniej Podlasian głosowało
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się dwa lata wcześniej
(65% odpowiedzi twierdzących), a najmniejszym zainteresowaniem badanych
cieszą się wybory do rad osiedli (37% głosujących).
Tabela 39. Frekwencja wyborcza
Polska

Woj. podlaskie

Parlament Europejski 2009

24,53%

21,67%

Samorząd 2010

47,32%

47,93%

Prezydent RP 2010

55,31%

54,82%

Parlament RP 2011

48,92%

46,57%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

Analiza danych dotyczących rzeczywistej frekwencji wyborczej nie
pozostawia złudzeń – pomimo wysokiego odsetka badanych deklarujących

103
104

Za: www.prezydent2010.pkw.gov.pl (dostęp: 26.04.2013.)
Za: www.wybory2012.pkw.gov.pl (dostęp: 26.04.2013.)
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uczestnictwo w wyborach różnego szczebla, rzeczywiste wykorzystanie
czynnego prawa wyborczego przez mieszkańców województwa podlaskiego nie
odbiega znacząco od danych ogólnokrajowych. Za wyjątkiem wyborów
samorządowych w 2010 roku, odnotowana na Podlasiu frekwencja wyborcza
była niższa niż porównywalne dane dla Polski ogółem.
Wykres 66. Zaufanie do instytucji publicznych [skala 1-5], N=1061
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Kapitał społeczny w wymiarze politycznym mierzony był również poprzez
określenie poziomu zaufania badanych do instytucji publicznych – władz oraz
mediów. Posługując się pięciostopniową skalą, gdzie 1 oznaczało całkowity brak
zaufania, natomiast 5 – pełne zaufanie, respondenci określali swoją postawę
wobec tych podmiotów. Kluczowy wynik tego zabiegu to fakt, iż niemal
wszystkie (poza lokalną władzą w osobie wójta, prezydenta lub burmistrza
miasta) badane instytucje są przez respondentów uważane za niegodne
zaufania. Największą ostrożność i nieufność odczuwają respondenci wobec
władz krajowych – partii politycznych, rządu a także posłów i senatorów. Nieco
większym zaufaniem od polityków cieszy się natomiast Prezydent RP. Wśród
mediów najbardziej ufają badani nadawcom związanym z kościołem katolickim,
natomiast najmniej – komercyjnym.
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Należy również skonfrontować zebrane dane z wynikami ogólnopolskimi.
Budzące największą ostrożność wśród Podlasian partie polityczne, którym ufa
10% badanych na poziomie krajowym budzą zaufanie dwukrotnie większej
liczby respondentów. W przypadku Sejmu i Senatu w przeprowadzonym
badaniu odsetek respondentów „ufnych” to niespełna 14%; na poziomie
krajowym jest to już 29% badanych105. Zaufanie do polityków na szczeblu
ogólnopolskim jest więc wśród Podlasian znacznie niższe niż wśród Polaków
ogółem.
We wszystkich mierzonych aspektach to kobiety przejawiały minimalnie
większe zaufanie do instytucji publicznych; jedyny wyjątek stanowi Prezydent
RP, któremu nieco częściej ufają mężczyźni (jednak wskaźnik jest zróżnicowany
zaledwie pięcioma setnymi punktu). Najniższy poziom zaufania do instytucji
publicznych odnotowano wśród badanych, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku
życia. Osoby te, często defaworyzowane na rynku pracy i pozostające w stałym
poczuciu zagrożenia socjalnego, w najmniejszym stopniu polegają na
obietnicach władz państwowych i lokalnych. Nie można zapominać, iż są to
jednocześnie osoby najczęściej korzystające z Internetu – dostęp do wielu,
często sprzecznych, informacji zawartych w sieci może obniżać poziom zaufania
tej grupy do mediów tradycyjnych, przedstawiających zaledwie wycinek
rzeczywistości społecznej.
Również wskaźnikiem opartym na pięciostopniowej skali mierzone było
poczucie wpływu badanych na wydarzenia w ich otoczeniu. Na wszystkich
poziomach pomiaru wartość wskaźnika wyrażała umiarkowane poczucie
sprawstwa; najsilniej swój wpływ na otoczenie odczuwali badani lokalnie –
w swoim miejscu zamieszkania, na osiedlu lub w gminie (3,70 punktu). Wraz
z rosnącą skalą pomiaru oceny malała wartość wskaźnika – na poziomie
powiatowym osiągnął on 3,28 punktu, w województwie 3,07 punktu, zaś
w skali krajowej – już tylko 3,02 punktu. Co zaskakujące, na wszystkich
poziomach swój wpływ na otaczającą rzeczywistość jako silniejszy określały
kobiety; na poziomie polityki krajowej różnica ta sięgnęła 0,26 punktu.
We wszystkich mierzonych aspektach najlepiej postrzegali własna możliwość
wpływu na otoczenie badani pomiędzy 55 a 64 rokiem życia, najgorzej zaś
respondenci w wieku 25-34 lata.

105

Za: Fundacja CBOS, Zaufanie społeczne, op. cit.
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Ostatnią składową pomiaru kapitału społecznego mieszkańców
województwa podlaskiego jako podstawy do rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w regionie było zaangażowanie badanych w uczestnictwo
w kulturze.
Respondenci proszeni byli o wskazanie, jak na przestrzeni ostatnich
pięciu lat zmieniło się ich uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu.
W przypadku ponad jednej trzeciej badanych (38%) nie nastąpiła w tym
aspekcie żadna istotna zmiana. Co czwarty respondent (25%) przyznaje, że
uczestniczy w życiu kulturalnym częściej niż kilka lat temu, zaś 37% zmniejszyło
swoją aktywność kulturalną. Pozytywny kierunek zmian dotyczył głównie
kobiet, wśród których aż 29% częściej bierze udział w wydarzeniach
kulturalnych niż przed pięcioma laty (dla mężczyzn odsetek ten wyniósł 20%
badanych). Wraz ze wzrostem wieku badanych maleje ich aktywność na tym
polu; ograniczyło swój udział w życiu kulturalnym regionu 28% respondentów
przed 35 rokiem życia i aż 45% badanych seniorów.
Wykres 67. Udział w wydarzeniach kulturalnych w roku poprzedzającym
badanie, N=1061
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Średnio trzech na czterech mieszkańców województwa podlaskiego
(77%) deklaruje, że w roku poprzedzającym badanie przynajmniej raz
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przeczytało książkę dla przyjemności. Jest to wynik na tle kraju bardzo dobry –
według zrealizowanego dla Biblioteki Narodowej badania czytelnictwa w Polsce
w ubiegłym roku blisko 61% Polaków – dwukrotnie więcej niż badanych
Podlasian -określiło się mianem „nieczytających”106. Czytelnictwo wśród kobiet
i mężczyzn jest zbliżone. Najczęściej po książkę sięgali dla przyjemności badani
najmłodsi (87% odpowiedzi twierdzących), najrzadziej natomiast – najstarsi
respondenci (71%).
Ponad połowa (55%) uczestniczących w badaniu Podlasian była w ciągu
minionego roku w kinie (w tym 77% najmłodszych i tylko 31% najstarszych
respondentów), natomiast 42% brało udział w wydarzeniach organizowanych
przez lokalne ośrodki i domy kultury. Prawdopodobnie ze względu na najniższą
dostępność – tak geograficzną jak i ekonomiczną – najmniejszą popularnością
wśród badanych cieszyły się natomiast koncerty w filharmonii (19% wskazań)
oraz spektakle operowe (14%). Uczestnictwo w kulturze jest porównywalne dla
obu płci. Niepokojącym wnioskiem okazuje się natomiast, że we wszystkich
wymienionych wydarzeniach kulturalnych najrzadziej uczestniczą podlascy
seniorzy.
4.1.2.6 Lokalność – otwartość – tożsamość
Ostatni blok pytań zadawanych respondentom miał zróżnicowany
charakter; poruszono aspekty dotyczące postrzegania województwa
podlaskiego jako regionu transgranicznego i związane z tym zagadnienia
dotyczące mniejszości narodowych i tożsamości mieszkańców Podlasia. Uwagę
poświęcono również kwestiom ekonomicznym i sytuacji badanych na rynku
pracy.
Jako pierwszy podjęto temat współpracy międzynarodowej, pytając
badanych na ile – ich zdaniem – jest ona ważna we współczesnym świecie.
Zdecydowana większość respondentów zgodziła się, że kwestia ta jest istotna,
przy czym jako zdecydowanie ważną określiła ją ponad połowa (52%)
badanych, zaś jako raczej ważni – co trzeci (32%). Przeciwnego zdania był
zaledwie jeden na dwudziestu pięciu pytanych (4%). Wypowiedzi te nie były

106

Za: Chymkowski R., Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 roku, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2012
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powiązane z płcią ani wiekiem badanych; wszystkie wyróżnione na podstawie
cech demograficznych grupy okazały się być jednomyślne.
Wykres 68. Pożądane obszary rozwoju współpracy transgranicznej, N=1061
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Niemal dwie trzecie (62%) respondentów uznało, że współpracę
transgraniczną powinno się rozwijać głównie w obszarze gospodarczym, zaś
blisko połowa (48%) chciałaby również kooperacji z zagranicznymi sąsiadami w
zakresie edukacji. Zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn były to kluczowe
obszary współpracy; warto jednak podkreślić, że respondentki znacznie rzadziej
niż respondenci zwracały uwagę na kwestie gospodarcze (różnica częstości
wskazań tej odpowiedzi wyniosła 8 punktów procentowych). W pozostałych
tematach badani obojga płci mieli natomiast bardzo zbliżone opinie. Wszystkie
grupy wiekowe również stawiały na pierwszym miejscu transgraniczną
współpracę gospodarczą. Również istotność edukacji była dla nich
porównywalnie ważna. Na tym tle zarysowały się jedynie dwa wyjątki:
respondenci w wieku 25-34 lata za ważniejszą od edukacji uznali turystykę,
natomiast badani pomiędzy 55 a 64 rokiem życia – współpracę w zakresie
kultury.
W toku wywiadu poruszono również kwestie praw mniejszości w Polsce.
Ponad dwie trzecie respondentów (71%) jest zdania, że mniejszościom
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narodowym, etnicznym czy religijnym należą się takie same prawa, jak grupie
dominującej; przeciwną opinię wyraziło nieco ponad 12% badanych. Najwyższy
poziom otwartości cechował respondentów pomiędzy 55 a 64 rokiem życia –
w grupie tej równych praw dla mniejszości chce aż 4 na 5 pytanych osób. Po
przeciwnej stronie kontinuum umieścić należy natomiast seniorów oraz grupę
wiekową 35-44 lata, gdzie stanowisko to popierało 68% wszystkich badanych.
Za weryfikację wypowiedzi badanych w zakresie praw należnych
mniejszościom posłużyło badanie dystansu społecznego w mikroskali.
Respondenci poproszeni bowiem zostali o określenie, w pięciostopniowej skali,
na ile chętnie zgodziliby się na związek swojego dziecka z reprezentantem
grupy innej niż dominująca narodowościowo lub kulturowo.
Wykres 69. Deklarowany poziom zgody na związek dziecka
z przedstawicielem mniejszości [skala 1-5], N=1061
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Potwierdzenie w zebranych danych zyskała teoria o wpływie bliskości
geograficznej mniejszości na redukcję uprzedzeń wobec jej przedstawicieli –
badani mieszkańcy województwa podlaskiego najłatwiej zaakceptowaliby
związek swojego dziecka z osobą narodowości białoruskiej (3,52 punktu
indeksowego), rosyjskiej (3,41) lub ukraińskiej (3,39). W wypadku Rosjan suma
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częstości wskazań odpowiedzi twierdzących wyniosła 49%; w przywoływanym
już badaniu dotyczącym otwartości kulturowej mieszkańców różnych regionów
kraju w próbie ogólnopolskiej wskaźnik ten przyjął natomiast wartość 68%107.
Można zatem wnioskować, że nawet najbardziej akceptowane na Podlasiu
narodowości wciąż nie cieszą się taką aprobatą w regionie, jak w innych
częściach kraju.
Co interesujące, uzyskane wyniki wskazują – wbrew badaniom
realizowanym w Polsce przez wielu specjalistów w tej dziedzinie (vide: Jan
Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Warszawa 2003) –
że mniejszy dystans społeczny w mikroskali prezentowany jest na Podlasiu
przez kobiety niż przez mężczyzn. Ogólny trend w tym obszarze to większy
dystans mężczyzn w makroskali społecznej zaś kobiet – w najbliższym
otoczeniu. Najwyższy poziom akceptacji dla związku swojego dziecka
z przedstawicielami mniejszości prezentowali badani pomiędzy 45 a 64 rokiem
życia; najniższy natomiast seniorzy i – co godne największej uwagi – najmłodsi
respondenci. Stosunkowo nowe zjawisko społeczne, jakim jest powrót młodych
ludzi do wartości konserwatywnych i odejście od otwartości kulturowej
wyjaśniane jest przez badaczy na kilka sposobów. Najbardziej popularna, acz
ciągle poddawana weryfikacji teza dotyczy rosnącej świadomości młodych ludzi
związanej z konkurowaniem o ograniczone zasoby (jak zatrudnienie czy pomoc
socjalna); wzrastające poczucie zagrożenia wywołuje powrót do tradycyjnych
wartości. Łączy się to z durkheimowską anomią – postępujące zmiany systemu
aksjonormatywnego powodują u młodzieży poczucie zagubienia;
konsumpcjonizm utrudnia wytworzenie spójnego systemu norm i wartości.
Wszystkie te czynniki sprawiają, że młodzi ludzie starają się odnaleźć
w sprawdzonych wzorcach zachowań i poglądów.
Uczestniczący w badaniu mieszkańcy województwa podlaskiego proszeni
byli o samoocenę swojego związku z miejscem zamieszkania. Posłużyć się mieli
pięciostopniową skalą, na której najniższa wartość określała brak poczucia
związku z danym rejonem zaś najwyższa – bardzo silny związek. Uzyskane
wyniki okazały się być – w świetle wcześniej analizowanych danych – dość
zaskakujące: respondenci najsilniejszy związek odczuwają ze swoim krajem,
Polską (wskaźnik osiągnął 4,37 punktu indeksowego). Związek z miejscem

107

Za: Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej, op. cit.
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zamieszkania – miastem czy wsią – był minimalnie słabszy (4,34). Tożsamość
regionalna i identyfikowanie siebie jako mieszkańca Podlasia wskazywane było
jeszcze rzadziej (4,19 punktu). Najsłabszy natomiast związek odczuwają badani
z Europą (3,78 punktu). Charakterystyka tożsamości lokalnej obu płci jest
niemal identyczna. Podkreślenia natomiast wymaga dekompozycja wskaźnika
ze względu na wiek badanych. We wszystkich analizowanych obszarach
najsilniejszy związek z miejscem zamieszkania odczuwają badani pomiędzy 55
a 64 rokiem życia, najsłabszy zaś – młodzież. Potwierdza to poniekąd stawianą
wcześniej tezę o swego rodzaju zagubieniu najmłodszych mieszkańców Podlasia
(przy czym należy mieć świadomość, że trend ma charakter ogólnokrajowy)
i trudności z budową własnej tożsamości.
Wykres 70. Rozważanie wyjazdu z miejsca zamieszkania - perspektywa
trzyletnia, N=1061
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20,9%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Dwie trzecie mieszkańców Podlasia (67%) deklaruje, że w najbliższych
trzech latach nie podejmie decyzji o wyjeździe z miejsca zamieszkania, a 17%
badanych rozważa taką możliwość. Wskaźnik przyjmuje zbliżony poziom dla
kobiet i mężczyzn. Skorelowany jest liniowo z wiekiem badanych; wśród
seniorów wynosi niespełna 5% odpowiedzi twierdzących, natomiast wśród
młodzieży jest blisko ośmiokrotnie wyższy (39% takich wskazań). Nie można
w tym miejscu nie zauważyć, iż po chwilowym spadku w 2009 roku saldo
migracji zagranicznych ludności w wieku produkcyjnym w województwie
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podlaskim nieustannie spada – w 2011 roku wyniosło minus 222 osoby108. Dane
te wskazują, że znaczna część młodych ludzi, którzy dziś rozważają opuszczenie
miejsca zamieszkania rzeczywiście w najbliższych latach zdecyduje się na ten
krok.
Wykres 71. Chęć podjęcia działań na rzecz społeczności lokalnej, N=1061
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

W celu określenia owiązań badanych ze społecznością lokalną proszono
ich o wskazanie, czy i w jakie typy aktywności na rzecz swojego otoczenia
chcieliby się zaangażować. Na poziomie deklaracji respondenci chętnie
podejmą wszystkie działania społeczne; szczególnym zainteresowaniem cieszyć
mogłaby się pomoc sąsiedzka (69% wskazań). Brak istotnych zróżnicowań

108

Źródło: Bank Danych Lokalnych głównego Urzędu Statystycznego
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częstości wskazań poszczególnych odpowiedzi a także brak wzorów rozkładu
głosów w zależności od płci i wieku mieszkańców każą niestety przypuszczać, że
odpowiedzi na to pytanie miały wyłącznie charakter fasadowy i nie mogą być
podstawą do wnioskowania o rzeczywistych związkach badanych ze
społecznością lokalną.
4.1.3 Wyniki badania z młodzieżą z województwa podlaskiego
4.1.3.1 Definicja organizacji pozarządowej i przykłady najlepiej znanych
organizacji tego typu
Większość osób badanych umiało podać definicję organizacji
pozarządowej (59,9%). Odsetek kobiet i mężczyzn, którzy podali definicję
organizacji pozarządowej jest niemal identyczny i wynosi odpowiednio: 60%
i 59,7%. Najwięcej osób potrafiących podać definicję organizacji pozarządowej
zamieszkuje miasto Łomża (93,9%), powiat sejneński (90,9%) i miasto Suwałki
(83,8%). Najwięcej problemów podanie definicji organizacji pozarządowej
sprawiło mieszkańcom powiatu bielskiego (17,9%), białostockiego (39,2%)
i hajnowskiego (45%).

275

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

Wykres 72. Odsetek osób, które podały definicję organizacji pozarządowej
w poszczególnych powiatach/ miastach woj. podlaskiego, N=603
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Ankietowani, którzy podawali definicję organizacji pozarządowej
najczęściej charakteryzowali ją jako „organizację niebiorącą żadnych pieniędzy”
(16,6%). Identyfikowali ją z organizacją charytatywną (10,9%), fundacją (7,5%).
Pojawiały się również takie definicje jak:
v organizacja pomagająca potrzebującym – 6,8%
v organizacja młodzieżowa np. kółko sportowe – 6,5%
v związek, towarzystwo, stowarzyszenie – 3,3%
v organizacja obywatelska – 3,3%
Większość tych charakterystyk zawiera w sobie prawidłowe elementy
definicji organizacji pozarządowej.
Ponad połowa osób badanych umiała też podać przykład organizacji
pozarządowej (54,9%). Nie odnotowano w tym zakresie różnic między
badanymi kobietami i mężczyznami. Natomiast w przypadku zróżnicowania ze
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względu na miejsce zamieszkania to mieszkańcy takich powiatów jak: sejneński
(91%), suwalski (87%) i miasta Łomża (82%) nie mają raczej problemów ze
wskazaniem przykładu organizacji pozarządowej, w przeciwieństwie do
mieszkańców powiatu bielskiego (18%), białostockiego (38%), czy hajnowskiego
(40%).
Wykres 73. Odsetek osób znających przykłady organizacji pozarządowych
w poszczególnych powiatach/ miastach woj. podlaskiego, N=603

Powiat sejneński
Powiat suwalski
Miasto Łomża
Miasto Suwałki
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Powiat augustowski
Powiat zambrowski
Powiat wysokomazowiecki
Powiat sokólski
Miasto Białystok
Powiat moniecki
Powiat grajewski
powiat hajnowski
Powiat białostocki
Powiat bielski
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49%
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40%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Najczęściej jako przykład organizacji pozarządowej podawana była
fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Badani wymieniali również
CARITAS, MONAR, PCK, UNICEF, ZHP, Podlaskie Stowarzyszenie Dzieciom,
fundację TVN, CORDIS i Amnesty International.
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4.1.3.2 Przynależność do organizacji non – profit, motywacja do
podejmowania działań na rzecz organizacji pozarządowych, doświadczenia
rodzinne w tym zakresie, źródła wiedzy o organizacjach
Większość osób badanych nie przynależy do żadnej organizacji
pozarządowej (75,6%). Działalność na rzecz tego typu organizacji deklaruje
17,1%, natomiast 7,3% ankietowanych kiedyś należało do organizacji
pozarządowej, w chwili obecnej jednak nie jest już ich członkami. Odsetek
kobiet i mężczyzn działających na rzecz organizacji pozarządowych jest
porównywalny. Płeć badanych nie różnicuje zaangażowania na rzecz organizacji
pozarządowych.
Wykres 74. Przynależność badanych (kobiet, mężczyzn) do organizacji
pozarządowych, N=603

Nie, obecnie nie należę, ale kiedyś
należałem

7,3%
7,8%
6,8%
75,6%
75,0%
76,3%

Nie, nigdy nie należałem/am
17,1%
17,2%
16,9%

Tak

Ogółem

Mężczyzna

Kobieta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Biorąc zaś pod uwagę różne miejsca zamieszkania osób badanych można
stwierdzić, iż największy odsetek młodzieży działającej w organizacjach
pozarządowych przypada na powiat sejneński (45%), suwalski (39%) i miasto
Białystok (38%). Młodzież takich powiatów jak łomżyński (10%), białostocki
(7%), hajnowski (5%), bielski (4%), augustowski (3%) raczej nie angażuje się
w życie
organizacji
pozarządowych,
natomiast
w
powiecie
wysokomazowieckim, siemiatyckim i mieście Łomży nie odnotowano ani jednej
osoby, która byłaby członkiem organizacji pozarządowej.

278

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

Wykres 75. Przynależność badanych zamieszkujących różne powiaty/ miasta
woj. podlaskiego do organizacji pozarządowych, N=603
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Powiat łomżyński
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14%
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23%

86%

7%

95%
93%

4%

97%
100%

Powiat siemiatycki

92%

8%

Miasto Łomża

91%

9%

20%
40%
60%
80%
Tak 0%
Nie, nigdy nie należałem/am
Nie, obecnie nie należę, ale kiedyś należałem

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Osoby badane będące członkami organizacji pozarządowej najczęściej
działają na rzecz WOŚP (35,1%). Część ankietowanych nie sprecyzowało nazwy
organizacji, dla której działa mówiąc jedynie o wolontariacie szkolnym (14,9%).
8,5% działa na rzecz CARITAS – u, taki sam odsetek na pytanie „Do jakiej
organizacji non – profit należysz?” odpowiedziało „ZHP” (8,5%). Pojawiło się
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dużo pojedynczych nazw organizacji, które zostały skategoryzowane pod
etykietą „inne” (33%).
Wykres 76. Motywacja osób badanych (kobiet, mężczyzn) do zastania
członkiem organizacji pozarządowej, N=603

27%
26%
28%

zapełnienie wolnego czasu
chęć pomocy innym

15%
10%

poznanie nowych ludzi

4%

zdobycie nowych
umiejętności/kompetencji

6%

7%
9%
4%

chęć zmiany otaczającej rzeczywistości,
zrobienia czegoś dobrego

6%
8%
4%

uzyskanie zatrudnienia, zdobycie
doświadczenia zawodowego
Inne przyczyny (chęć pomocy sobie)
Ogółem

15%

4%
4%
4%

chęć bycia potrzebnym

namowa przez inne osoby
niedziałające w organizacji

40%

10%
13%

namowa przez inne osoby działające w
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27%

4%
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2%
3%
2%
4%
2%
4%
1%
2%
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Kobieta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Zapełnienie wolnego czasu (27%), chęć pomocy innym (27%) oraz
możliwość poznania nowych ludzi (10%), zdobycia nowych umiejętności,
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kompetencji (10%) to główne motywy członkostwa w organizacjach
pozarządowych. Motywacja kobiet i mężczyzn nieco różni się w tym zakresie.
Dla kobiet bycie członkiem organizacji pozarządowych to przede wszystkim
możliwość niesienia pomocy innym (40%), dla mężczyzn działanie w tego typu
organizacjach jest w pierwszej kolejności sposobem na zapełnienie wolnego
czasu (26%), a dopiero w drugiej kolejności możliwością pomocy potrzebującym
(15%), a także sposobem na nawiązanie nowych znajomości (15%). Na
podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż motywacja młodych
mężczyzn podejmujących pracę na rzecz organizacji pozarządowych ma
bardziej charakter egocentryczny, w przypadku kobiet mamy do czynienia
z przewagą motywów empatycznych.
Zaangażowanie znajomych, rodziny w działalność danej organizacji
pozarządowej zwiększa prawdopodobieństwo nawiązania współpracy z taką
organizacją. W 71,8% przypadków członkowie organizacji pozarządowych
w swoim najbliższym otoczeniu mają jakąś osobę (członka rodziny, znajomego),
która również wspiera tę samą organizację, co oni. Najczęściej taką osobą jest
znajomy, rzadziej rodzeństwo, dziewczyna/ chłopak, czy też rodzice albo
dziadkowie.
Osoby, które nie wspierają żadnej organizacji pozarządowej najczęściej
tłumaczą się brakiem czasu (37,8%). 21,2% osób uważa, że nie ma takiej
potrzeby, aby angażować się w życie organizacji non – profit. Ponadto, aż 13,4%
młodych ludzi twierdzi, iż nie lubi pomagać innym. Jednocześnie jednak
w przypadku 27,4% badanych, ich brak zaangażowania w działalność na rzecz
organizacji pozarządowych wynika z braku wiedzy. 17,4% nie wie, jakie
organizacje działają w ich okolicy, a 10% nie za bardzo wie w co mogłoby robić
w tego typu organizacjach. Jedna osoba (0,2%) wskazała na jeszcze inny powód
braku swojej przynależności do organizacji non – profit – własne problemy
zdrowotne. Tłumaczenia młodych kobiet i mężczyzn odnośnie braku
zaangażowania w działalność na rzecz organizacji charytatywnych nie różnią
się, tak samo jak nie różnią się deklaracje odnośnie ewentualnego nawiązania
takiej współpracy. Większość młodych ludzi nie wie, czy gdyby miało taką
możliwość, chciałoby działać w organizacji pozarządowej (44,2%). 21,6% bierze
taką możliwość pod uwagę (4,8% odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz 16,8%
odpowiedzi „raczej tak”). Osób niezainteresowanych taką współpracą jest nieco
więcej - 34,2% (8% odpowiedzi „zdecydowanie nie” i 26,2% odpowiedzi „raczej
nie”). Najwięcej jest ich w mieście Łomża (97%) oraz w powiecie siemiatyckim
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(88%) i sejneńskim (88%). Natomiast największy potencjał wsparcia organizacji
pozarządowych przez młodych ludzi występuje w mieście Suwałki (45%),
w powiecie sokólskim (42%) oraz mieście Białystok (42%). Tu najwięcej osób
deklaruje, iż gdyby miało taką możliwość wsparłoby działania organizacji non –
profit.
Wykres 77. Wskaźnik ewentualnego przystąpienia do organizacji
pozarządowej (odsetek odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”) wśród
osób zamieszkujących różne powiaty/ miasta województwa podlaskiego ,
N=603
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Miasto Białystok
Powiat sokólski
Powiat bielski
Powiat suwalski
Powiat wysokomazowiecki
Powiat zambrowski
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Powiat białostocki
Powiat hajnowski
Powiat siemiatycki
Powiat łomżyński
Powiat moniecki
Powiat augustowski
Powiat sejneński
Miasto Łomża
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Zaktywizowanie młodych ludzi do podjęcia działań na rzecz organizacji
pozarządowych może być trudne, ze względu na brak wzorców w najbliższym
otoczeniu. 81,9% młodych ludzi nie ma w swoim najbliższym otoczeniu
znajomych, przyjaciół, członków rodziny, którzy byliby aktywnymi działaczami
w obszarze organizacji non – profit. Dotyczy to przede wszystkim powiatu
siemiatyckiego (100% badanych deklaruje, że żadna z bliskich ich osób nie
współpracuje z żadną organizacją pozarządową), wysokomazowieckiego (97%),
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bielskiego (96,4%), hajnowskiego (95%), augustowskiego (93,8%) i miasta
Białystok (91,9%). Osoby, które mają w swoim najbliższym otoczeniu
aktywnych działaczy organizacji pozarządowych zamieszkują przede wszystkim
powiat grajewski (51,9% badanych deklaruje, iż wśród swoich bliskich ma osobę
współpracującą z organizacją pozarządową), moniecki (43,5%) oraz suwalski
(30,4%). Najczęściej jako przykład bliskiej osoby działającej na rzecz organizacji
pozarządowych podawany jest znajomy, przyjaciel. Takich osób w najbliższym
otoczeniu badanych nie ma jednak dużo. Najczęściej jest ich kilka (44%),
a często nawet jedna (40,4%). Tylko 11% badanych, którzy stwierdzili, iż
w swoim najbliższym otoczeniu mają osoby działające na rzecz organizacji nonprofit, potrafiło wymienić ponad 5 takich osób. Ponadto, 4,6% miało problem
z doprecyzowaniem ilu ich znajomych, przyjaciół, członków rodziny
współpracuje z organizacjami non-profit.
Wykres 78. Odsetek osób badanych z różnych miast/ powiatów województwa
podlaskiego posiadający wśród swoich najbliższych osób działaczy organizacji
pozarządowych, N=603
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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Zarówno młode kobiety, jak i mężczyźni wiedzę na temat organizacji non
– profit czerpią przede wszystkim z telewizji (30%). Drugim pod względem
popularności źródłem informacji jest Internet (21,6%). Istotni są również
znajomi (16,1%). Wg młodych ludzi szkoła raczej nie dostarcza wiedzy nt.
organizacji pozarządowych (8,3%), podobnie jak reklama radiowa (7,6%),
rodzina (6,5%), ulotki (3,5%), Kościół (2%), czy bilbordy (0,8%). 3,3% badanych
stwierdziło, że wiedzę o organizacjach pozarządowych czerpię jeszcze z innych
źródeł, ale nie umieli oni doprecyzować co to są za źródła.
4.1.3.3 Opinia
pozarządowej

na

temat

pożądanej

działalności

organizacji

Większość młodych kobiet i mężczyzn ma ambiwalentny stosunek do
organizacji pozarządowych działających w województwie podlaskim (54,9%).
Wg 39% działalność organizacji należy ocenić raczej dobrze. Ponadto, 1,7%
badanych uznało, że organizacje pozarządowe na terenie województwa
podlaskiego radzą sobie zdecydowanie dobrze. Negatywną ocenę wystawiło
tylko 4,5% badanych. Nie odnotowano ani jednej oceny, wg której działalność
organizacji pozarządowych na terenie województwa podlaskiego jest
zdecydowanie zła. Najwięcej ocen negatywnych odnotowano w powiecie
łomżyńskim (12,9%), sejneńskim (9,1%), kolneńskim (8,2%) i białostockim
(8,1%). Natomiast najlepiej działalność organizacji ocenili (największy odsetek
odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze”) mieszkańcy powiatu
suwalskiego (78,3%), samego miasta Suwałki (64,9%) oraz powiatu
sejneńskiego (63,6%), co wskazuje, że ocena działalności organizacji
pozarządowych wśród mieszkańców ostatniego z tych powiatów jest mocno
spolaryzowana.
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Wykres 79. Odsetek pozytywnych ocen działalności organizacji
pozarządowych wśród mieszkańców różnych powiatów / miast woj.
podlaskiego , N=603
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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Wykres 80. Odsetek negatywnych ocen działalności organizacji
pozarządowych wśród mieszkańców różnych powiatów/ miast woj.
podlaskiego, N=603
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Zdecydowana większość młodych kobiet i mężczyzn (73,4%) uważa, że
organizacje pozarządowe są potrzebne w ich miejscu zamieszkania (46,3%
odpowiedzi „raczej potrzebne” i 27,1% odpowiedzi „zdecydowanie
potrzebne”). Oceniając zapotrzebowanie na organizacje pozarządowe
z perspektywy powiatów, opinii typu „raczej potrzebne” i „bardzo potrzebne”
odnotowano już nieco mniej (53,9%) (odpowiednio: 38,9% odpowiedzi „raczej
potrzebne” i 15% odpowiedzi „bardzo potrzebne”). Najwięcej w powiecie
sejneńskim (90,9%), suwalskim (87%) (ponadto 45,9% mieszkańców Miasta
Suwałki również zasygnalizowało potrzebę funkcjonowania organizacji
pozarządowych na terenie ich powiatu) i monieckim (82,6%). Biorąc pod uwagę
zaś całe województwo podlaskie, 61,9% badanych stwierdziło, że brakuje na
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jego terenie organizacji pozarządowych. Zapotrzebowanie na organizacje
pozarządowe w województwie podlaskim jest wg badanych porównywalne
z zapotrzebowaniem na tego typu organizacje w całym kraju (60,1%).
Wykres 81. Zapotrzebowanie na organizacje pozarządowe w poszczególnych
powiatach województwa podlaskiego w ocenie mieszkańców tych powiatów
oraz mieszkańców trzech miast powiatowych (Łomży, Suwałk i Białegostoku),
N=603

Powiat sejneński
Powiat suwalski
Powiat moniecki
Miasto Białystok
Powiat łomżyński
Powiat bielski
Powiat siemiatycki
Powiat wysokomazowiecki
Powiat sokólski
Miasto Suwałki
Powiat hajnowski
Miasto Łomża
Powiat białostocki
Powiat kolneński
Powiat augustowski
Powiat grajewski
Powiat zambrowski
0,0%

90,9%
87,0%
82,6%
68,6%
65,5%
64,3%
56,0%
54,5%
54,1%
45,9%
45,0%
43,3%
41,1%
37,5%
30,0%
29,6%
17,4%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Wg badanych kobiet i mężczyzn na szczególną pomoc ze strony
organizacji pozarządowych zasługują przede wszystkim osoby ubogie, biedne
(27,9%). W dalszej kolejności osoby walczące z uzależnieniami (24%) oraz dzieci
i młodzież (20,6%). Działania organizacji pozarządowych powinny również
przede wszystkim koncertować się na pomocy osobom niepełnosprawnym
(15,6%) i ofiarom patologii rodzinnych (8,8%). Tylko 1% badanych uznał,
że organizacje pozarządowe powinny w sposób szczególny wspierać
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imigrantów, a 0,7% ankietowanych uznało, iż działalność organizacji
pozarządowych powinna się koncertować na pomocy innym osobom np.
bezdomnych, bezrobotnych, ale także na działaniach mających na celu ochronę
praw zwierząt i ochronę przyrody. Tylko 1,5% respondentów uznało, że żadna
z grup nie zasługuje na szczególną pomoc organizacji pozarządowych.
Obszar, na którym przede wszystkim powinny szczególnie mocno działać
organizacje pozarządowe to wg młodych kobiet i mężczyzn obszar rynku pracy,
wzmacniania kompetencji potrzebnych na rynku pracy (26,2%) oraz obszar
polityczny, wzmacniania aktywności politycznej (22,4%). Na obszar społeczny,
wzmacniania umiejętności interpersonalnych, działania na rzecz relacji
międzyludzkich wskazało tylko 19,4% ankietowanych. Nieco mniej osób uznało,
iż organizacje pozarządowe powinny przede wszystkim podejmować działania
na rzecz kultury (17,1%). Wg 11% obszarem działalności organizacji
pozarządowych powinny być przede wszystkim działania na rzecz osób
defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na obszar
regionalny, wzmacnia tożsamości regionalnej wskazało tylko 3,3%
ankietowanych .
Wybierając trzy najważniejsze kluczowe kompetencje, na których
powinny skupić się działania organizacji pozarządowych funkcjonujących na
terenie województwa podlaskiego ankietowani wybrali: umiejętność uczenia
się (43,1%), kompetencje informatyczne (36,15%) i kompetencje matematyczne
oraz podstawowe kompetencje naukowotechniczne (33,5%). Porozumiewanie
się w językach obcych (29,9%), kompetencje społeczne i obywatelskie (26,4%)
zyskały mniejsze grono zwolenników. Natomiast w przypadku takich
kompetencji jak inicjatywność i przedsiębiorczość (12,4%), porozumiewanie się
w języku ojczystym (11,6%), a także świadomość i ekspresja kulturalna (2,2%)
zapotrzebowanie jest nikłe.
4.1.3.4 Korzystanie z oferty organizacji pozarządowych
Większość młodych kobiet i mężczyzn nigdy nie korzystało z oferty
organizacji pozarządowych (86,9%). Najwięcej osób, które skorzystały
z działalności organizacji pozarządowych zamieszkuje powiat moniecki (21,7%),
grajewski (18,5%) oraz sejneński (18,2%).
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Wykres 82. Odsetek osób badanych z różnych powiatów/ miast woj.
podlaskiego korzystający z oferty organizacji pozarządowych, N=603

Powiat moniecki
Powiat grajewski
Powiat sejneński
Powiat kolneński
Miasto Białystok
Powiat bielski
Powiat sokólski
Powiat białostocki
Miasto Suwałki
Powiat łomżyński
Powiat hajnowski
Powiat zambrowski
Powiat augustowski
Powiat wysokomazowiecki
Powiat suwalski
Powiat siemiatycki
Miasto Łomża

21,7%
18,5%
18,2%
16,7%
15,7%
14,3%
10,8%
8,1%
8,1%
6,5%
5,0%
4,3%
3,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Najczęściej badani korzystali z pomocy finansowej (45,6%). Rzadziej ze
szkoleń w zakresie kompetencji miękkich (22,8%), pomocy prawnej (19,3%)
i szkoleń zawodowych (19,3%). Dla 10,5% badanych organizacje pozarządowe
były źródłem informacji, 5,3% skorzystało z pomocy psychologicznej, a 1,8%
było beneficjentami jeszcze innego rodzaju działań.
4.1.3.5 Poziom kapitału społecznego
Ponad połowa młodych kobiet i mężczyzn uważa, że większości ludzi
można ufać (56,5%). Największy odsetek tego typu odpowiedzi odnotowano
w powiecie suwalskim (100%), sejneńskim (100%), monieckim (100%)
i augustowskim (100%), najmniej w powiecie zambrowskim (0%), mieście
Białystok (25%), powiecie sokólskim (36%), bielskim (40%) i białostockim
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(46,9%). W tych 4 powiatach i mieście Białystok mamy do czynienia z przewagą
osób uważających, iż w stosunkach z innymi ludźmi lepiej zachować ostrożność.
Ogólnie opinie tego typu wyraziło 43,5% wszystkich badanych.
Wykres 83. Odsetek osób zamieszkujących poszczególne powiaty,
miejscowości woj. podlaskiego uważający, iż większości ludzi można ufać,
N=603

Powiat Suwalski

100,0%

Powiat Sejneński

100,0%

Powiat Moniecki

100,0%

Powiat Augustowski

100,0%

Powiat Łomżyński

95,0%

Miasto Łomża

89,3%

Powiat Siemiatycki

88,9%

Powiat Wysokomazowiecki

87,5%

Powiat Kolneński

78,6%

Miasto Suwałki

68,8%

Powiat Hajnowski

50,0%

Powiat Białostocki

46,9%

Powiat Bielski

40,0%

Powiat Sokólski

36,0%

Miasto Białystok
Powiat Zambrowski

25,0%
0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Zdecydowana większość młodych kobiet i mężczyzn ma zaufanie do
członków swojej najbliższej rodziny (rodziców, rodzeństwa) (92,8%). Ponad
połowa badanych stwierdziła, że zdecydowanie ufa swoim najbliższym (54,7%),
a 38,1% raczej ma zaufanie do swoich rodziców, czy rodzeństwa. Najniższy
poziom zaufania względem członków najbliższej rodzinny (najniższy odsetek
odpowiedzi „raczej mam zaufanie” i „zdecydowanie mam zaufanie”)
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odnotowano w powiecie monieckim (78,3%), białostockim (81,1%) oraz
grajewskim (81,5%), najwyższy zaś w powiecie wysokomazowieckim (100%),
sokolskim (100%), sejnieńskim (100%), augustowskim (100%) i mieście Łomża
(100%).
Wykres 84. Poziom zaufania (odsetek odpowiedzi „raczej mam zaufanie”
i „zdecydowanie mam zaufanie”) do rodziny w poszczególnych powiatach/
miastach woj. podlaskiego, N=603

Powiat sejneński
Miasto Łomża
Powiat sokólski
Powiat wysokomazowiecki
Powiat augustowski
Miasto Białystok
Powiat bielski
Powiat siemiatycki
Powiat kolneński
Powiat suwalski
Powiat zambrowski
Powiat łomżyński
Powiat hajnowski
Miasto Suwałki
Powiat grajewski
Powiat białostocki
Powiat moniecki
0,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,3%
96,4%
96,2%
95,8%
95,7%
95,7%
90,3%
84,2%
83,3%
81,5%
81,1%
78,3%
20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Wskaźnik zaufania do dalszej rodziny (odsetek odpowiedzi
„zdecydowanie mam zaufanie” i raczej mam zaufanie”) jest nieco niższy
(68,2%) (26,5% odpowiedzi „zdecydowanie mam zaufanie” i 41,7% stwierdzeń
„raczej mam zaufanie)”. Najwyższy w powiecie sejneńskim (100%), mieście
Łomża (97%) i powiecie augustowskim (96,9%), najniższy w powiecie
zambrowskim (26,1%), bielskim (39,3%) i hajnowskim (40%). 30% badanych ma
291

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

ambiwalentny stosunek do dalszej rodziny. 1,8% badanych raczej nie ma
zaufania.
Wykres 85. Poziom zaufania (odsetek odpowiedzi „raczej mam zaufanie”
i „zdecydowanie mam zaufanie”) do dalszej rodziny w poszczególnych
powiatach/ miastach woj. podlaskiego, N=603

Powiat sejneński
Miasto Łomża
Powiat augustowski
Powiat suwalski
Miasto Białystok
Miasto Suwałki
Powiat białostocki
Powiat kolneński
Powiat sokólski
Powiat siemiatycki
Powiat moniecki
Powiat łomżyński
Powiat wysokomazowiecki
Powiat grajewski
Powiat hajnowski
Powiat bielski
Powiat zambrowski
0,0%

100,0%
97,0%
96,9%
95,7%
81,0%
75,7%
64,4%
62,5%
62,2%
61,5%
60,9%
60,0%
57,6%
40,7%
40,0%
39,3%
26,1%
20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Nieco więcej badanych ufa swoim znajomym i przyjaciołom (75,2%).
52,2% ma raczej zaufanie do swoich znajomych i przyjaciół, a 22,9%
zdecydowanie ma zaufanie. Najwięcej osób darzących zaufaniem znajomych,
przyjaciół przypada na powiat łomżyński (96,7%), miasto Łomża (90,9%) oraz
miasto Suwałki (90,3%), najmniej na powiat hajnowski (50%), sejneński (62,5%)
oraz białostocki (64,9%). 22,3% badanych ma ambiwalentny stosunek do
swoich znajomych, przyjaciół. 2,4% raczej nie ma zaufania, a 0,2%
zdecydowanie nie ufa swoim znajomym, przyjaciołom.
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Wykres 86. Poziom zaufania (odsetek odpowiedzi „raczej mam zaufanie”
i „zdecydowanie mam zaufanie”) do znajomych, przyjaciół w poszczególnych
powiatach/ miastach woj. podlaskiego, N=603

Powiat łomżyński
Miasto Łomża
Miasto Suwałki
Powiat grajewski
Powiat augustowski
Powiat siemiatycki
Powiat sokólski
Powiat suwalski
Powiat bielski
Powiat kolneński
Powiat moniecki
Powiat wysokomazowiecki
Miasto Białystok
Powiat zambrowski
Powiat białostocki
Powiat sejneński
Powiat hajnowski
0,0%

96,7%
90,9%
90,3%
87,5%
84,4%
80,8%
80,0%
78,3%
75,0%
75,0%
73,7%
69,7%
68,6%
65,2%
64,9%
62,5%
50,0%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Zaufanie do sąsiadów przejawia tylko 47,2% badanych (odsetek
odpowiedzi „raczej mam zaufanie” (29,2% ) i „zdecydowanie ma zaufanie”
(18%)). Najbardziej sąsiadom ufają mieszkańcy powiatu grajewskiego (87,5%),
monieckiego (83,3%) oraz bielskiego (78,6%). Najmniej odpowiedzi „raczej
mam zaufanie” i „zdecydowanie ma zaufanie” odnotowano w powiecie
siemiatyckim (19,2%), mieście Łomża (21,2%) i powiecie augustowskim (21,9%).
33,8% badanych ma ambiwalentny stosunek do swoich sąsiadów, 16,5% raczej
im nie ufa, a 2,5% w ogóle nie darzy ich zaufaniem.
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Wykres 87. Poziom zaufania (odsetek odpowiedzi „raczej mam zaufanie”
i „zdecydowanie mam zaufanie) do sąsiadów w poszczególnych powiatach/
miastach woj. podlaskiego, N=603

Powiat grajewski
Powiat moniecki
Powiat bielski
Powiat hajnowski
Powiat łomżyński
Miasto Suwałki
Powiat kolneński
Powiat zambrowski
Powiat sejneński
Powiat wysokomazowiecki
Powiat sokólski
Powiat białostocki
Miasto Białystok
Powiat suwalski
Powiat augustowski
Miasto Łomża
Powiat siemiatycki
0,0%

87,5%
83,3%
78,6%
73,7%
73,3%
62,5%
58,3%
57,9%
50,0%
46,9%
44,4%
39,7%
34,7%
30,8%
21,9%
21,2%
19,2%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Podsumowując, ponad połowa młodych ludzi zamieszkujących
województwo podlaskie ma zaufanie do innych osób (56,5%). Najwyższy
poziom odnotowano w powiecie suwalskim (100%), sejneńskim (100%),
monieckim (100%) i augustowskim (100%), najniższy w powiecie zambrowskim
(0%), mieście Białystok (25%), powiecie sokólskim (36%), bielskim (40%)
i białostockim (46,9%). Młodzi ludzie ufają przede wszystkim swoim najbliższym
(92,8%), znajomym, przyjaciołom (75,2%). Wskaźnik zaufania do dalszej rodziny
jest nieco niższy (68,2%). Zaufanie do sąsiadów przejawia tylko 47,2%
badanych.
Większość badanych twierdzi, że każdy powinien pracować dla
wspólnego dobra (76,7%). Nieco częściej uważają tak kobiety (83,3%) niż
mężczyźni (71,2%). Pogląd, iż każdy powinien pracować wyłącznie dla swojego
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dobra wyraziło 23,3% wszystkich badanych Odpowiedzi osób zamieszkujących
różne powiaty, miasta województwa podlaskiego nie różniły się w tym zakresie.
Natomiast w przypadku stwierdzenia „Innym ludziom należy pomagać”
większość badanych kobiet i mężczyzn się z nim nie zgodziła (35,2%). Badani
uważają, iż każdy powinien troszczyć się o siebie (64,8%). Tego typu pogląd jest
szczególnie popularny w powiecie zambrowskim (100%), wysokomazowieckim
(92,3%), grajewskim (87,5%) i bielskim (87,5%).
Wykres 88. Odsetek osób zamieszkujących poszczególne powiaty,
miejscowości woj. podlaskiego uważający, iż każdy powinien troszczyć się
o sobie, N=603

Powiat zambrowski
Powiat wysokomazowiecki
Powiat grajewski
Powiat bielski
Powiat hajnowski
Powiat augustowski
Powiat białostocki
Powiat sokólski
Powiat kolneński
Powiat siemiatycki
Miasto Łomża
Miasto Białystok
Powiat łomżyński
Miasto Suwałki
Powiat sejneński
Powiat suwalski
Powiat moniecki

100,0%
92,3%
87,5%
87,5%
83,3%
76,5%
67,4%
64,3%
61,5%
55,6%
47,1%
43,8%
36,4%
36,4%
20,0%
11,1%
0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Ponadto, 59,7% badanych kobiet i mężczyzn uważa, iż w obecnych
czasach ważniejsze są działania indywidulane niż działania zbiorowe, wspólne.
Pogląd tego typu wyrażają przede wszystkim mieszkańcy powiatu
augustowskiego (90,9%), zambrowskiego (87%) i siemiatyckiego (84,2%).
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Wykres 89. Odsetek osób zamieszkujących poszczególne powiaty,
miejscowości woj. podlaskiego uważający, iż w obecnych czasach ważniejsze
są działania indywidualne niż działania zbiorowe, wspólne, N=603

Powiat augustowski

90,9%

Powiat zambrowski

87,0%

Powiat siemiatycki

84,2%

Powiat wysokomazowiecki

78,3%

Miasto Łomża

72,2%

Miasto Białystok

72,1%

Powiat kolneński

66,7%

Powiat grajewski

66,7%

Powiat bielski

66,7%

Powiat białostocki

51,7%

Powiat sokólski

50,0%

Powiat łomżyński

35,3%

Powiat sejneński

33,3%

Powiat hajnowski

33,3%

Powiat suwalski

30,8%

Miasto Suwałki

Powiat moniecki

16,0%

0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

O indywidualistycznej postawie mieszkańców województwa podlaskiego
świadczy również pogląd, wg którego dla rozwoju społeczno-demograficznego
ważniejsze są działania indywidualne niż działania kolektywistyczne (53,9%).
Taki pogląd jest charakterystyczny przede wszystkim dla mieszkańców miasta
Białystok (87,9%), powiatu siemiatyckiego (83,3%) i miasta Łomża (82,6%).
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Wykres 90. Odsetek osób zamieszkujących poszczególne powiaty,
miejscowości woj. podlaskiego uważający, iż dla rozwoju społecznodemograficznego ważniejsze są działania indywidualne niż działania
kolektywistyczne, N=603

Miasto Białystok
Powiat siemiatycki
Miasto Łomża
Powiat bielski
Powiat sokólski
Powiat augustowski
Powiat wysokomazowiecki
Powiat białostocki
Powiat zambrowski
Powiat kolneński
Miasto Suwałki
Powiat hajnowski
Powiat suwalski
Powiat łomżyński
Powiat sejneński
Powiat moniecki
Powiat grajewski

87,9%
83,3%
82,6%
71,4%
56,3%
50,0%
38,5%
34,5%
33,3%
33,3%
26,1%
20,0%
15,4%
11,1%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Większość kobiet i mężczyzn uważa, iż demokracja to najlepszy sposób
rządzenia (64,7%). Najwięcej zwolenników demokracji znajduje się w powiecie
suwalskim (91,7%), mieści Białystok (80,5%) i mieście Suwałki (78,3%).
Natomiast skupisko przeciwników demokracji stanowi powiat grajewski (100%),
łomżyński (22,2%), bielski (25%), hajnowski (25%), wysokomazowiecki (30%)
oraz kolneński (33,3%). W tych powiatach większość osób badanych uznała, iż
niekiedy rządy niedemokratyczne są lepsze niż demokratyczne. Ogólnie pogląd
tego typu wyraziło 35,3% wszystkich badanych.
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Wykres 91. Odsetek osób zamieszkujących poszczególne powiaty,
miejscowości woj. podlaskiego uważający, iż demokracja to najlepszy sposób
rządzenia, N=603
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

71,4% młodych ludzi, zarówno kobiet, jaki i mężczyzn, uważa, że dzięki
rządom demokratycznym ludzie mają rzeczywisty wpływ na to co dzieje się
w ich najbliższym otoczeniu, sąsiedztwie (odpowiednio 42% odpowiedzi „raczej
tak” i 29,4% „zdecydowanie tak”). Nieco mniej osób jest przekonanych, iż ma
taki wpływ w wymiarze funkcjonowania gminy, miasta, które zamieszkuje.
Odsetek odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak” wyniósł w tym
przypadku 53,4% (40,9% odpowiedzi „raczej tak” i 12,5% odpowiedzi
„zdecydowanie tak”). Najwyższy jest powiecie sokólskim (73%), sejneńskim
(70%) i monieckim (69,6%), najniższy w mieście Łomża (12,5%), powiecie
siemiatyckim (17,4%) oraz augustowskim (29%).

298

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

Wykres 92. Popularność opinii, iż dzięki rządom demokratycznym ludzie mają
rzeczywisty wpływ na to, co dzieje się na terenie gminy, mieście zamieszkania
(odsetek odpowiedzi „raczej duże zainteresowanie” i „bardzo duże
zainteresowanie” ) wśród mieszkańców różnych miast/ powiatów woj.
podlaskiego, N=603
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Natomiast, przekonanie, iż dzięki rządom demokratycznym ludzie mają
rzeczywisty wpływ na to, co dzieje się w kraju wyraziło 58,8% (40,7%
odpowiedzi „raczej tak” i 18,1% odpowiedzi „zdecydowanie tak”). Pogląd ten
częściej wyrażają kobiety (61,3%) niż mężczyźni (56,3%).
Podsumowując, młodzi ludzie zamieszkujący województwo podlaskie
najczęściej mają przekonanie, iż rządy demokratyczne umożliwiają im
wywieranie wpływu na wydarzenia mające miejsce w ich najbliższym otoczeniu,
sąsiedztwie (71,4%), w mniejszym stopniu natomiast na to co dzieje się w kraju
(58,8%), czy w gminie, miejscu zamieszkania (53,4%).
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Wykres 93. Popularność opinii, iż dzięki rządom demokratycznym ludzie mają
rzeczywisty wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższym miejscu
zamieszkania, sąsiedztwie, gminie, mieście zamieszkania i kraju (odsetek
odpowiedzi „raczej duże zainteresowanie” i „bardzo duże zainteresowanie”),
N=603

W najbliższym otoczeniu, sąsiedztwie
W kraju
W gminie, mieście zamieszkania
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Większość osób badanych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn nie należy do
żadnej organizacji. Ci, którzy przynależą do jakieś organizacji najczęściej działają
na rzecz samorządu klasowego, szkolnego (15,72%). 13,79% młodych ludzi
zamieszkujących województwo podlaskie działa w organizacjach
hobbystycznych, kolach zainteresowań. Tego typu działalność jest szczególnie
popularna w mieście Suwałki, gdzie do kół hobbystycznych należy 40,5%
młodych ludzi, w powiecie sejneńskim (36,4%) oraz grajewskim (26,9%). Do
organizacji regionalnych przynależy 11,42% młodzieży. Są to w dużej mierze
osoby z powiatu suwalskiego (52,2%), a także powiatu monieckiego (38,9%)
i sejneńskiego (36,4%). Podobnym zainteresowaniem jak organizacje
regionalne cieszą się stowarzyszenia religijne (11,42%). Przynależą do nich
przede wszystkim mieszkańcy powiatu suwalskiego (56,5%) oraz miasta Suwałk
(51,4%) i powiatu sejneńskiego (45,5%). Do młodzieżowej partii politycznej lub
stronnictwa politycznego należy 10,82% badanych. I ponownie są to przede
wszystkim mieszkańcy powiatu suwalskiego (60,9%), miasta Suwałk (48,6%)
oraz powiatu sejneńskiego (45,5%). W organizacjach charytatywnych działa
9,98% przebadanej młodzieży i owy odsetek jest charakterystyczny, dla
wszystkich przebadanych powiatów, miast województwa podlaskiego.
W organizacjach działających na rzecz mniejszości narodowych działa 6,92%
ankietowanych, głównie z powiatu monieckiego (33,3%), sejneńskiego (27,3%)
oraz grajewskiego (23,1%). Organizacje kulturalne lub artystyczne cieszą się
300

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

zainteresowaniem tylko 6,47% badanych i przynależą do nich osoby z powiatu
suwalskiego (34,8%), miasta Suwałk (32,4%) oraz powiatu monieckiego (22,2%).
Ponadto, 4,68% osób zadeklarowało, iż przynależy do jeszcze innej organizacji
nie wyszczególnionej w przygotowanej kafeterii odpowiedzi.
Wykres 94. Odsetek osób badanych należących do danych organizacji, N=603
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Najczęściej podejmowanym działaniem przez młodych ludzi,
świadczącym o ich gotowości do zrzeszania się jest podpisywanie petycji.
Na przestrzeni ostatniego roku (2012) aż 53,4% badanych podpisało jakąś
petycję. W mieście Łomża byli to wszyscy ankietowani (100%), w powiecie
wysokomazowieckim 96,2%, a w powiecie augustowskim 93,3%. Jednocześnie
np. w powiecie siemiatyckim, żadna z osób badanych nie podpisała żadnej
petycji (0%), w mieście Białystok było to zaledwie 17,9% ankietowanych,
a w powiecie łomżyńskim 25%. Oprócz podpisywania petycji, popularnym
działaniem w wymiarze stowarzyszeniowego kapitału społecznego był udział
w demonstracji, manifestacji, proteście (24,7%). Najczęściej w tego typu
działania angażowała się młodzież z powiatu suwalskiego (85,7%), monieckiego
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(76,9%) i samego miasta Suwałk (65,4%). W ogóle w protestach nie brała
udziału młodzież z miasta Łomża, powiatu augustowskiego, hajnowskiego,
łomżyńskiego, monieckiego i siemiatyckiego. Dobrowolnych wpłat pieniędzy na
rzecz jakiejkolwiek organizacji społecznej w minionym roku (2012) dokonało
14% badanych, głównie mieszkający w Białymstoku (59%), powiecie sokólskim
(44,4%%) oraz sejneńskim (16,7%). Badani z Łomży, powiatu augustowskiego,
hajnowskiego, łomżyńskiego, monieckiego, siemiatyckiego nie dokonali
żadnych wpłat na rzecz organizacji społecznych. Pracę jako wolontariusz
podjęło 10,4% badanych, byli to badani z miasta Białystok (53,8%), powiatu
suwalskiego (14,3%), białostockiego (11,3%), miasta Suwałk (7,7%), powiatu
hajnowskiego (7,1%) i augustowskiego (6,7%). Badani z pozostałych miast/
powiatów województwa podlaskiego w minionym roku (2012) nie podjęli pracy
jako wolontariusze.
Wykres 95. Najpopularniejsze działania bazujące na wymiarze
stowarzyszeniowym kapitału społecznego podejmowane przez osoby badane,
N=603
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Najczęściej młodzież ma ambiwalentny stosunek do kwestii politycznych
(39,5%). 31,8% wyraża zainteresowanie polityką (31,5% swoje zainteresowanie
kwestiami politycznymi oceniło jako raczej duże, a 0,3% stwierdziło, że jest ono
bardzo duże), 28,7% nie jest zainteresowanych sprawami politycznymi (20,4%
swoje zainteresowanie kwestiami politycznymi oceniło jako raczej małe, a 8,3%
stwierdziło, że jej ono bardzo małe). Zainteresowanie kobiet i mężczyzn
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sprawami politycznymi jest takie same. Natomiast biorąc pod uwagę miejsce
zamieszkania osób badanych stwierdza się, iż osoby, które najbardziej
interesują się sprawami politycznymi zamieszkują przede wszystkim powiat
sejneński (81,8%), suwalski (60,9%) oraz miasto Białystok (59,5%) i Suwałki
(59,5%).
Wykres 96. Wskaźnik zainteresowania kwestiami politycznymi (odsetek
odpowiedzi „raczej duże zainteresowanie” i „bardzo duże zainteresowanie”)
wśród mieszkańców różnych miast/ powiatów woj. podlaskiego, N=603
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Największe zainteresowanie młodych ludzi wzbudzają lokalne
wydarzania polityczne. 67,4% ankietowanych stwierdziło, iż kwestie polityczne
dotyczące ich miejsca zamieszkania raczej ich interesują (35,9%), a niektórych
nawet bardzo (31,5%). Mniejsze zainteresowanie wzbudza polityka regionalna.
Odsetek odpowiedzi „raczej mnie interesuje” i „bardzo mnie interesuje” wynosi
49,7% i jest nieco wyższy w przypadku mężczyzn (52,7%) niż kobiet (46,4%).
Powiatami, miastami gdzie uzyskano najwyższy wskaźnik odpowiedzi „raczej
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mnie interesuje” i „bardzo mnie interesuje” były powiaty: moniecki (82,6%),
miasto Białystok (73,6%) oraz powiat Suwalski (65,2%). Natomiast powiaty,
miasta, gdzie odnotowano najniższy odsetek tego typu odpowiedzi
w kontekście polityki regionalnej było miasto Łomża (7,1%), powiat siemiatycki
(11,1%) i zambrowski (13%).
Wykres 97. Wskaźnik zainteresowania polityką regionalną (odsetek
odpowiedzi „raczej duże zainteresowanie” i „bardzo duże zainteresowanie”)
wśród mieszkańców różnych miast/ powiatów woj. podlaskiego, N=603
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Polityką na szczeblu krajowym interesuje się zaś 59% młodych ludzi
zamieszkujących województwo podlaskie (odpowiednio: 37,8% raczej się
interesuje, a 21,3% bardzo się interesuje). Zainteresowanie kobiet jest w tym
przypadku nieco wyższe (62,9%) niż mężczyzn (55,2%). Natomiast
zainteresowanie polityką Unii Europejskiej jest takie same w przypadku kobiet

304

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

i mężczyzn. Odsetek odpowiedzi wskazujących na zainteresowanie tymi
kwestiami („raczej mnie interesuje”, „bardzo mnie interesuje”) wyniósł 51,3%.
Podsumowując, młodzi ludzie zamieszkujący województwo podlaskie
interesują się przede wszystkim polityką na szczeblu lokalnym (67,4%),
w mniejszym stopniu kwestiami politycznymi na szczeblu krajowym (59%), czy
polityką Unii Europejskiej (51,3%). Natomiast najmniejsze zainteresowanie
wyrażają wobec polityki regionalnej (49,7%).
Wykres 98. Wskaźnik zainteresowania wydarzeniami politycznymi na szczeblu
lokalnym, regionalnym, krajowym i Unii Europejskiej (odsetek odpowiedzi
„raczej duże zainteresowanie” i „bardzo duże zainteresowanie”), N=603
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Młodzi ludzie zamieszkujący województwo podlaskie w minionym roku
(2012) raczej rzadko byli uczestnikami wydarzeń kulturalnych. Wyjątkiem jest
uczestnictwo w seansie kinowym. 80,4% badanych, w 2012 roku, było w kinie.
Tego typu rozrywka jest popularna szczególnie w powiecie zambrowskim
(100%), mieście Białystok (97,5%) oraz powiecie siemiatyckim (96,2%).
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Wykres 99. Udział badanych w poszczególnych wydarzeniach kulturalnych
w minionym roku (2012), N=603
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

39,1% badanych uczestniczyło w spektaklu teatralnym i znowu
najczęściej były to osoby zamieszkujące powiat zambrowski (100%), a także
augustowski (90,6%) i miasto Łomżę (75,8%). Książkę dla przyjemności
przeczytało 27,9% młodych ludzi, częściej były to kobiety (31,3%) niż mężczyźni
(24,6%). Miejsce zamieszkania nie różnicowało poziomu czytelnictwa wśród
badanych osób. W imprezie sportowej, meczu wzięło udział 24,5%
ankietowanych, najczęściej z miasta Białystok (45,5%), powiatu grajewskiego
(41,2%) oraz miasta Suwałki (28,1%). W przedstawieniu operowym wzięło zaś
udział tylko 11,4% badanych, większość z nich pochodziło z powiatu
białostockiego (21,3%), sokólskiego (20,6%) i miasta Białystok (16,7%). Niecałe
10% badanych (8,4%) było uczestnikami koncertu, to przede wszystkim
mieszkańcy powiatu sejneńskiego (33,3%), grajewskiego (21,1%) oraz
hajnowskiego (15,8%). Udział w wystawie w galerii sztuki zadeklarowało 7,3%
ankietowanych i byli to w głównej mierze mieszkańcy powiatu sejneńskiego
(33,3%), miasta Białystok (10,5%) i powiatu zambrowskiego (9,5%). Najmniej
zaś osób wzięło udział w koncercie filharmonii (5,7%), częściej były to kobiety
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(7,1%) niż mężczyźni (4,3%). W tym przypadku mamy do czynienia z dominacją
mieszkańców powiatu suwalskiego (31,6%), sejneńskiego (25%) oraz
monieckiego (15,8%). Ponadto, 1,1% badanych zadeklarowało, iż wzięło udział
w jeszcze innym wydarzeniu kulturalnym w minionym roku kalendarzowym
(2012).
Wg ponad połowach osób badanych (63,3%), zarówno kobiet jaki
i mężczyzn, we współczesnym świecie ważna jest współpraca międzynarodowa
z innymi krajami. Odpowiednio 56,7% odpowiedzi „raczej ważna” i 6,6%
odpowiedzi „bardzo ważna”. Tego typu przekonanie jest przede wszystkim
charakterystyczne dla mieszkańców Łomży (90,9%), powiatu suwalskiego (87%)
i miasta Białystok (84,3%). Osoby, które nie zaznaczyły odpowiedzi „raczej
ważna” i „bardzo ważna” zazwyczaj miały ambiwalentny stosunek do
współpracy międzynarodowej (34,3%). Tylko 2,3% badanych stwierdziło, że
w dzisiejszych czasach współpraca międzynarodowa jest raczej nieważna.
Wykres 100. Wskaźnik oceny ważności współpracy międzynarodowej we
współczesnym świecie (odsetek odpowiedzi „raczej duże zainteresowanie”
i „bardzo duże zainteresowanie”) wśród mieszkańców różnych miast/
powiatów woj. podlaskiego, N=603

Miasto Łomża
Powiat suwalski
Miasto Białystok
Powiat sejneński
Miasto Suwałki
Powiat siemiatycki
Powiat łomżyński
Powiat hajnowski
Powiat wysokomazowiecki
Powiat kolneński
Powiat augustowski
Powiat zambrowski
Powiat sokólski
Powiat białostocki
Powiat bielski
Powiat moniecki
Powiat grajewski

0,0%

90,9%
87,0%
84,3%
81,8%
78,4%
73,1%
67,7%
65,0%
63,6%
62,5%
59,4%
56,5%
54,1%
43,2%
42,9%
21,7%

7,4%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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Badani uważają, iż współpraca transgraniczna powinna zostać nawiązana
w obszarze edukacji. Uważają tak przede wszystkim mieszkańcy powiatu
zambrowskiego (69,6%), sokólskiego (54,1%) oraz monieckiego (52,2%). Na
drugim miejscu badani mówili o potrzebie współpracy gospodarczej (35,7%).
Ten rodzaj współpracy zyskał zwolenników głównie w Łomży (93,9%), powiecie
augustowskim (71,9%) oraz powiecie siemiatyckim (61,5%). Pożądana jest
również współpraca w zakresie turystyki (33,5%). Za taką współpracą
opowiedzieli się w dużej mierze mieszkańcy powiatu grajewskiego (55,6%),
sejneńskiego (54,5%), monieckiego (52,2%). Ochrona środowiska jest
priorytetem we współpracy transgranicznej wg 29,5% badanych, głównie
z miasta Białystok (48%), Łomża (39,4%) i powiatu sejneńskiego (36,4%).
O nawiązaniu współpracy w zakresie kultury wspomniało 26,4%
ankietowanych. Taki typ współpracy interesuje przede wszystkim mieszkańców
powiatu suwalskiego (65,2%), samego miasta Suwałki (45,9%) oraz powiatu
sejneńskiego (45,5%). Za wykorzystaniem środków unijnych, programów
międzynarodowych w ramach współpracy transgranicznej opowiedziało się
24,2% respondentów, głównie z Łomży (57,6%), powiatu łomżyńskiego (54,8%)
i powiatu siemiatyckiego (53,8%). Współpraca w zakresie transportu
(indywidualnego, tranzytu) okazała się mało popularnym obszarem współpracy
transgranicznej (9%). Najczęściej wskazywali na niego mieszkańcy Łomży
(42,4%), powiatu augustowskiego (21,9%) oraz powiatu siemiatyckiego (11,5%).
Najmniejsze zainteresowanie wzbudziła możliwość wspólnych działań
w zakresie zagospodarowania przestrzennego (2,3%), mówili o niej tylko
mieszkańcy powiatu kolneńskiego (8,3%), siemiatyckiego (7,7%),
wysokomazowieckiego (6,1%), białostockiego (5,3%) oraz samego miasta
Białystok (3,3%). Ponadto, 0,5% wskazała na jeszcze inne obszary w zakresie,
których powinna zostać nawiązana współpraca transgraniczna, badani jednak
nie doprecyzowali jakich zagadnień owa współpraca miała by dotyczyć.
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Wykres 101. Najważniejsze obszary, w jakich wg badanych powinna wystąpić
współpraca transgraniczna, N=603

Edukacja

35,8%

Gospodarka

35,7%

Turystyka

33,5%

Ochrona środowiska

29,5%

Kultura

26,4%

Wykorzystanie środków unijnych, programów
międzynarodowych

24,2%

Transport (indywidualny oraz tranzyt)

9,0%

Wspólne działania w zakresie
zagospodarowania przestrzennego

2,3%

Innym

,5%
,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

O średnim poziomie otwartości osób badanych świadczy fakt, iż 46,4%
z nich uważa, że mniejszościom narodowym, etnicznym, religijnym należy
przyznawać takie same prawa jak przedstawicielom większości. Odpowiednio
43,8% odpowiedzi „raczej tak” i 2,3% odpowiedzi „zdecydowanie tak”. 44,6%
badanych ma ambiwalentny stosunek do grup mniejszościowych i ich praw.
8,5% wyraziło opinie, iż mniejszości narodowe, etniczne, religijne nie powinny
mieć raczej tych samych praw co przedstawiciele większości, natomiast 0,5%
badanych stwierdziło, że zdecydowanie nie powinni mieć oni tych samych praw
co większość. Najwięcej osób przychylających się do stwierdzenia,
iż mniejszością narodowym, etnicznym, religijnym należy przyznawać takie
same prawa jak przedstawicielom większości (największy odsetek odpowiedzi
„zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”) odnotowano w powiecie sejneńskim
(81,8%), mieście Białystok (73,6%) oraz Suwałki (70,3%). Najniższy zaś
w powiecie grajewskim (0%), zambrowskim (13%) i monieckim (21,7%).
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Wykres 102. Poparcie dla poglądu, wg którego mniejszością narodowym,
etnicznym, religijnym powinny przysługiwać takie same prawa co
przedstawicielom większości (odsetek odpowiedzi „raczej duże
zainteresowanie” i „bardzo duże zainteresowanie”) wśród mieszkańców
różnych miast/ powiatów woj. podlaskiego, N=603

Powiat sejneński
Miasto Białystok
Miasto Suwałki
Powiat suwalski
Powiat siemiatycki
Miasto Łomża
Powiat hajnowski
Powiat kolneński
Powiat sokólski
Powiat augustowski
Powiat łomżyński
Powiat wysokomazowiecki
Powiat białostocki
Powiat bielski
Powiat moniecki
Powiat zambrowski
Powiat grajewski

81,8%
73,6%
70,3%
69,6%
61,5%
57,6%
55,0%
54,2%
45,9%
37,5%
29,0%
27,3%
25,7%
25,0%
21,7%
13,0%
,0%
,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Badani nie są też do końca otwarci wobec nawiązania bliżej relacji
z osobami będącymi przedstawicielami innych krajów, kultur, grup społecznych.
Największy stopień akceptacji mają wobec osób pochodzących z Białorusi
(60,4%). Białorusina, Białorusinkę jako swojego przyjaciela raczej bez problemu
zaakceptowaliby mieszkańcy powiatu zambrowskiego (91,3%), sokólskiego
(89,2%) i grajewskiego (80%). W przypadku ponad połowy badanych ich
przyjacielem mógłby zostać również Ukrainiec, Ukrainka (58,4%). Ponownie
najbardziej pozytywnie do przyjaciół tej narodowości odnoszą się mieszkańcy
powiatu sokólskiego (78,4%), powiatu suwalskiego (72,7%), sejneńskiego
(72,7%) oraz miasta Białystok (70,8%). Rosjanina, Rosjankę za swojego
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przyjaciela chciałoby mieć 56,7% młodych ludzi, głównie z powiatu
sejneńskiego (81,8%), miasta Białystok (67,8%) oraz powiatu suwalskiego
(65,2%) i monieckiego (65,2%). 53,1% nie widzi problemu, aby ich przyjacielem
była osoba niepełnosprawna. Szczególnie nie przeszkadza to mieszkańcom
powiatu sejneńskiego (77,8%), hajnowskiego (73,7%) suwalskiego (70%).
W ocenie 51% badanych ich przyjacielem mógłby zostać przedstawiciel
społeczności żydowskiej. Na tego typu kontakty szczególnie otwarci są również
mieszkańcy powiatu suwalskiego (72,7%), sejneńskiego (62,5%) i miasta
Suwałki (65,7%). Przeciwko przyjacielowi pochodzącemu z Niemiec nie ma nic
przeciwko 50,8% badanych, w szczególności mieszkańcy powiatu suwalskiego
(77,3%), sejneńskiego (70%) i monieckiego (69,6%). Kontrowersje wzbudza
przyjaciel muzułmanin. Tylko 49,7% chciałoby takiego przyjaciela, są to
w głównej mierze mieszkańcy powiatu suwalskiego (81%), sejneńskiego (72,7%)
i miasta Suwałk (69,4%). Podobne opory budzi posiadani przyjaciela będącego
przedstawicielem społeczności romskiej (49,1%) i kultury azjatyckiej (49,1%).
Ponownie najmniej oporów wobec relacji z Romę, Romką odnotowano
w powiecie suwalskim (77,3%), sejneńskim (70%) i mieście Suwałki (68,6%). Tak
samo było w przypadku relacji z przedstawicielem kultury azjatyckiej (powiat
suwalski 77,3%, sejneński 70% oraz miasta Suwałki 68,6%). Przeciwko
przyjacielowi o ciemnym kolorze skóry nie miałoby nic przeciwko 46%
badanych. Szczególnie nie przeszkadza to mieszkańcom powiatu suwalskiego
(77,3%), sejneńskiego (72,7%) i miasta Suwałki (64,7%). Najmniej osób za
swojego przyjaciela chciałaby mieć osobę homoseksualną (39,7%) i znowu
najbardziej otwarci na tego typu znajomość są mieszkańcy powiatu suwalskiego
(63,2%), samego miasta Suwałki (61,3%) oraz powiatu sejneńskiego (60%).
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Wykres 103. Gotowość badanych do zaakceptowania danej osoby w roli
swojego przyjaciela (odsetek odpowiedzi „raczej duże zainteresowanie”
i „bardzo duże zainteresowanie”), N=603

Białorusin/ Bialorusinka

60,4%

Ukrainiec/ Ukrainka

58,4%

Rosjanin/ Rosjanka

56,7%

Osoba niepełnosprawna

53,1%

Żyd/ Żydowka

51,0%

Niemiec/ Niemka

50,8%

Muzułmanin/ Muzułmanka

49,7%

Rom/ Romka

49,1%

Przedstawiciel kultury azjatyckiej

49,1%

Osoba o czarnym kolorze skóry

46,0%

Osoba homoseksualna
0,0%

39,7%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0% 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

26,7% badanych rozważa wyjazd ze swojego miejsca zamieszkania.
Odpowiednio 26,5% odpowiedzi „raczej tak” i 0,2% odpowiedzi „zdecydowanie
tak”. Najczęściej wyjazd rozważają mieszkańcy powiatu suwalskiego (73,9%),
miasta Suwałki (70,3%) i powiatu sejneńskiego (54,5%). Większość osób ma
jednak ambiwalentny stosunek do ewentualnego wyjazdu z miejsca
zamieszkania (54,7%). Natomiast, 13,6% ankietowanych raczej nie ma zamiaru
wyjeżdżać, a 5% zdecydowanie nie bierze pod uwagę takiej ewentualności.
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Wykres 104. Gotowość badanych do wyjazdu ze swojego miejsca
zamieszkania (odsetek odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie”) wśród
mieszkańców różnych miast/ powiatów woj. podlaskiego, N=603

Powiat suwalski
Miasto Suwałki
Powiat sejneński
Miasto Łomża
Powiat sokólski
Powiat augustowski
Powiat zambrowski
Miasto Białystok
Powiat wysokomazowiecki
Powiat moniecki
Powiat kolneński
Powiat bielski
Powiat białostocki
Powiat hajnowski
Powiat siemiatycki
Powiat łomżyński
Powiat grajewski
0,0%

73,9%
70,3%
54,5%
33,3%
32,4%
31,3%
30,4%
28,9%
24,2%
21,7%
16,7%
14,3%
12,2%
10,0%
7,7%
6,5%
3,7%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

77,6% badanych czuje się związanych ze swoim miejscem zamieszkania
rozumianym jako miejscowość, miasto, wieś. Odpowiednio 61,4% odpowiedzi
„raczej mocno” i 16,3% odpowiedzi „bardzo mocno”. 19,6% ma ambiwalentny
stosunek do swojego miejsca zamieszkania (miasta, miejscowości, wsi),
natomiast 2,8% czuje się raczej słabo związanych z miejscem zamieszkania.
Najmocniej ze swoim miejscem zamieszkania – miastem, miejscowością, wsią
(największy odsetek odpowiedzi „raczej mocno” i „bardzo mocno”) są osoby
z powiatu sejneńskiego (100%), zambrowskiego (95,7%) i sokólskiego (91,9%),
najmniej mieszkańcy powiatu monieckiego (26,1%), suwalskiego (47,8%) oraz
hajnowskiego (55%).
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Wykres 105. Wskaźnik identyfikacji z miejscem zamieszkania – miastem,
miejscowością, wsią (odsetek odpowiedzi „raczej duże zainteresowanie”
i „bardzo duże zainteresowanie”) wśród mieszkańców różnych miast/
powiatów woj. podlaskiego, N=603

Powiat sejneński
Powiat zambrowski
Powiat sokólski
Miasto Białystok
Powiat siemiatycki
Powiat augustowski
Powiat białostocki
Powiat bielski
Powiat grajewski
Powiat wysokomazowiecki
Powiat łomżyński
Powiat kolneński
Miasto Suwałki
Miasto Łomża
Powiat hajnowski
Powiat suwalski
Powiat moniecki
0,0%

100,0%
95,7%
91,9%
90,9%
88,5%
84,4%
82,4%
82,1%
81,5%
78,8%
71,0%
66,7%
62,2%
60,6%
55,0%
47,8%

26,1%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Z regionem (Podlasiem) czuje się związanych nieco mniej osób – 52,4%.
Częściej są to mężczyźni (59,5%) niż kobiety (45,1%). Najczęściej mieszkańcy
powiatu sejneńskiego (81,8%), monieckiego (78,3%) i hajnowskiego (68,4%),
najrzadziej mieszkańcy powiatu grajewskiego (22,2%), wysokomazowieckiego
(27,3%) i augustowskiego (40,6%). Ci, którzy nie zaznaczyli ani odpowiedzi
„raczej tak” i „zdecydowanie tak” mieli ambiwalentny stosunek do swojego
regionu (42,6%). Tylko 5% osób badanych uznało, iż jest raczej słabo
związanych ze swoim regionem.
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Wykres 106. Wskaźnik identyfikacji z regionem (odsetek odpowiedzi „raczej
duże zainteresowanie” i „bardzo duże zainteresowanie”) wśród mieszkańców
różnych miast/ powiatów woj. podlaskiego, N=603

Powiat sejneński
Powiat moniecki
Powiat hajnowski
Powiat zambrowski
Powiat sokólski
Powiat białostocki
Miasto Białystok
Powiat łomżyński
Powiat kolneński
Powiat siemiatycki
Miasto Łomża
Powiat bielski
Powiat suwalski
Miasto Suwałki
Powiat augustowski
Powiat wysokomazowiecki
Powiat grajewski
0,0%

81,8%
78,3%
68,4%
65,2%
62,2%
59,5%
56,2%
54,8%
54,2%
53,8%
45,5%
44,4%
43,5%
43,2%
40,6%
27,3%
22,2%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Z krajem czuje się związanych 64,3% badanych. Odpowiednio 43,9%
odpowiedzi „raczej mocno” i 20,4% „bardzo mocno”. 31,5% ma ambiwalentny
stosunek do swojego kraju. Tylko 4% jest raczej słabo związanych z Polską,
a zaledwie 0,2% ankietowanych zdecydowanie nie identyfikuje się z Polską.
Najsilniej z Polską (największy odsetek odpowiedzi „raczej mocno” i „bardzo
mocno”) związani są mieszkańcy powiatu sejneńskiego (100%), grajewskiego
(85,2%) i augustowskiego (81,3%), najsłabiej mieszkańcy powiatu
zambrowskiego (43,5%), białostockiego (43,8%0 oraz monieckiego (47,8%).
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Wykres 107. Wskaźnik identyfikacji z krajem (odsetek odpowiedzi „raczej
duże zainteresowanie” i „bardzo duże zainteresowanie”) wśród mieszkańców
różnych miast/ powiatów woj. podlaskiego, N=603

Powiat sejneński
Powiat grajewski
Powiat augustowski
Powiat suwalski
Powiat siemiatycki
Powiat bielski
Powiat łomżyński
Powiat kolneński
Powiat hajnowski
Miasto Suwałki
Powiat sokólski
Miasto Białystok
Miasto Łomża
Powiat wysokomazowiecki
Powiat moniecki
Powiat białostocki
Powiat zambrowski
0,0%

100,0%
85,2%
81,3%
78,3%
76,9%
75,0%
75,0%
75,0%
70,0%
67,6%
66,7%
62,8%
57,6%
48,5%
47,8%
43,8%
43,5%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Europejczykami czuje się 63,1% badanych. Ambiwalentny stosunek do
tego kontynentu ma 29,1%. Raczej słabo związanych z Europą jest 7,5%
respondentów, natomiast 0,3% w ogóle nie czuje się związanych z Europą.
Najsilniej z Europą identyfikują się (największy odsetek odpowiedzi „raczej
mocno” i „bardzo mocno”) mieszkańcy powiatu sejneńskiego (100%), miasta
Łomża (93,9%), powiatu siemiatyckiego (92,3%) oraz grajewskiego (92,3%),
najsłabiej mieszkańcy Białegostoku (33,9%), powiatu hajnowskiego (41,2%)
i sokólskiego (45,9%).
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Wykres 108. Wskaźnik identyfikacji z Europą (odsetek odpowiedzi „raczej
duże zainteresowanie” i „bardzo duże zainteresowanie”) wśród mieszkańców
różnych miast/ powiatów woj. podlaskiego, N=603

Powiat sejneński

100,0%

Miasto Łomża

93,9%

Powiat siemiatycki

92,3%

Powiat grajewski

92,3%

Powiat moniecki

87,0%

Miasto Suwałki

86,7%

Powiat augustowski

74,2%

Powiat suwalski

72,7%

Powiat wysokomazowiecki

69,7%

Powiat kolneński

65,2%

Powiat bielski

64,3%

Powiat zambrowski

63,6%

Powiat łomżyński

63,3%

Powiat białostocki

55,6%

Powiat sokólski

45,9%

Powiat hajnowski

41,2%

Miasto Białystok
0,0%

33,9%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Podsumowując, młodzi ludzie zamieszkujący województwo podlaskie
przede wszystkim identyfikują się ze swoim miejscem zamieszkania (77,6%).
Ponad płowa z nich czuje się związana z krajem i Europą (odpowiednio: 64,3%
i 63,1%). Najsłabsza wieź łączy ich z regionem (52,4%). Większość do
ewentualnego wyjazdu ze swojego miejsca zamieszkania ma ambiwalentny
stosunek (54,7%).
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Wykres 109. Wskaźnik identyfikacji badanych (ogółem) z miejscem
zamieszkania, regionem, krajem i Europą (odsetek odpowiedzi „raczej duże
zainteresowanie” i „bardzo duże zainteresowanie”), N=603
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

5. Studia przypadków
W ramach realizacji badania zostały także przygotowane studia
przypadków, które ukazują zróżnicowanie w działalności organizacji
pozarządowych z województwa podlaskiego. Studia przypadków obejmują opis
instytucji, opis działań, dobre praktyki realizowane przez NGO, sposób
zarządzania organizacją, przepływ informacji i sposoby efektywnej komunikacji
oraz formy integracji z innymi podmiotami.

5.1 Studium przypadku nr 1
Opis instytucji

NGO z powiatu siemiatyckiego, którego celem jest
aktywowanie i organizowanie środowiska naukowego w
regionie nadbużańskim. Organizacja działa od 2006
roku.

Opis działań

Główne zadania NGO to wspieranie twórczości
naukowej, literackiej i artystycznej związanej
z wielokulturową tradycją regionu oraz umacnianie
więzi
chrześcijańskich
środowisk:
naukowych,
artystycznych i inteligenckich.
Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
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- organizowanie działalności naukowej i oświatowej:
konferencji, zjazdów, spotkań, odczytów,
- wydawanie własnych publikacji i czasopism,
- opracowywanie analiz i ekspertyz dotyczących:
edukacji środowiskowej, bezpieczeństwa człowieka,
ekologii,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
wielokulturowej tradycji,
- pomoc w prowadzeniu regionalnej działalności
naukowej oraz dbanie o miejsca pamięci narodowej,
- nawiązywanie współpracy z innymi towarzystwami
naukowymi,
- gromadzenie zbiorów bibliotecznych i archiwizowanie
materiałów związanych z działalnością statutową
Towarzystwa,
- przyznawanie nagród: instytucjom, wybitnym
uczonym, twórcom literackim, artystom i autorom prac
naukowych za realizację wartości, które wynikają
z wielokulturowych tradycji,
- prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie:
średnim, wyższym oraz podyplomowym.
Organizacja współpracuje z wieloma lokalnymi i poza
lokalnymi instytucjami. Członkowie organizacji oraz
osoby z nią współpracujące to przedstawiciele świata
akademickiego i kulturalnego, mający na koncie wiele
znaczących sukcesów. Działalność NGO wzmacnia
w znaczący sposób lokalną i ponadlokalną społeczność.
Dobre praktyki

Wpieranie twórczości naukowej poprzez organizację
konferencji, seminariów oraz publikowanie wydawnictw
naukowych. Wspieranie badań naukowych dotyczących
kultury lokalnej i regionalnej.

Sposób zarządzania
organizacją

Organizacja zarządzana przez wykwalifikowaną kadrę
związaną ze światem akademickim. Wysokie
kompetencje w zdobywaniu środków na działalność
organizacji. Stowarzyszenie zarządzane jest przez
stosunkowo mocno rozwinięty zarząd, posiada własną
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komisję rewizyjną, a także sąd koleżeński.
Przepływ informacji i
sposoby efektywnej
komunikacji

Stowarzyszenie aktywnie komunikuje się z podmiotami,
z którymi współpracuje. Komunikacja pomiędzy
stowarzyszeniem oraz współpracującymi podmiotami
jest na bardzo wysokim poziomie. Stowarzyszenie
w ramach swoich prac statutowych współpracuje
z wieloma podmiotami, szczególnie z uczelniami oraz
innymi organizacjami o podobnym charakterze.

Formy integracji

Stowarzyszenie współpracuje z innymi podmiotami,
tworząc sieć współpracy. Szczególnie silne związki
posiada z instytucjami edukacyjnymi, szczególnie
kształcącymi na poziomie wyższym, a także
z organizacjami o podobnym profilu z innych
województw.

5.2 Studium przypadku nr 2
Opis instytucji

Fundacja z miasta Łomży, której celem jest wspieranie
różnorodnych
form
kształcenia,
sprzyjających
podnoszeniu bądź zmianie kwalifikacji, zawodowych
a także ogólnemu rozwojowi człowieka oraz wzrostowi
jego aspiracji życiowych. Fundacja istnieje od 2005
roku.

Opis działań

Fundacja wspiera osoby oraz instytucje poprzez m.in.:
- wspieranie finansowe programów stypendialnych dla
pracowników nauki oraz studentów,
- wspieranie finansowe międzynarodowej wymiany
studentów i programów rozwoju współpracy
kulturalnej i sportowej,
- wspieranie finansowe i rzeczowe uczelni, szkół
i bibliotek,
- propagowanie integracji europejskiej oraz współpracy
międzykulturowej,
wspieranie
działalności
naukowej
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i popularnonaukowej.
Fundacja wspiera rozwój lokalnej społeczności i jej
kapitału społecznego poprzez działania głównie
edukacyjne, ale także organizacje warsztatów,
w ramach których ich uczestnicy mogą poznać sposób
pracy np. dziennikarzy, oraz poprzez przyznawanie
stypendiów dla najzdolniejszych uczniów i studentów.
Dobre praktyki

Wspieranie finansowe i pozafinansowe uczniów
i studentów z terenu Łomży. Wspieranie młodych ludzi
w nauce pozwala na pozytywne budowanie kapitału
społecznego lokalnej społeczności.

Sposób zarządzania
organizacją

Organizacja została stworzona przez rodziców i jest
zarządzana przez nich do tej pory. Sposób organizacji
wymusza współpracę na poziomie lokalnym (wśród
mieszkańców
Łomży)
oraz
dużą
integrację
mieszkańców.

Przepływ informacji i
sposoby efektywnej
komunikacji

Organizacja dość intensywnie komunikuje się z lokalną
społecznością poprzez przede wszystkim uczestnictwo
w lokalnym życiu. Organizacja nie podejmuje szerokich
działań informacyjno-promocyjnych, komunikuje się
głównie za pomocą lokalnych mediów.

Formy integracji

Organizacja współpracuje głównie z lokalnymi
podmiotami, takimi jak miejscowe władze oraz firmy,
które fundują stypendia dla podopiecznych organizacji.
Dzięki temu budowany jest silny lokalny kapitał
społeczny.

5.3 Studium przypadku nr 3
Opis instytucji

Stowarzyszenie z Białegostoku, którego celem jest
skupianie przedstawicieli środowiska akademickiego
i związanego z szeroko rozumianą sferą edukacyjną.
Stowarzyszenie powstało w 2011 roku.

Opis działań

Choć staż stowarzyszenia nie jest zbyt długi, działa ono
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bardzo prężnie, m.in. poprzez organizowanie
seminariów nt. roli kobiet w życiu publicznym oraz
warsztatów ze skutecznej komunikacji.
Celem stowarzyszenia jest m.in.:
- propagowanie wiedzy z zakresu studiów kobiecych
i problematyki pokrewnej w środowisku lokalnym,
regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
- prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wpierania i pomocy
w przedsięwzięciach
edukacyjno-kulturalnych,
w szczególności z zakresu problematyki kobiecej,
- działalność naukowo-badawcza, w tym prowadzenie
badań i upowszechnianie wyników badań z zakresu
udziału kobiet w życiu publicznym, miejsca kobiet
w społeczeństwie w dziejach i współczesności oraz ich
wkładu w dziedzictwo kulturowe Polski, Europy
i świata,
- integrowanie środowiska organizacji pozarządowych
oraz
środowisk
akademickich,
oświatowych
i młodzieżowych wokół problematyki równości kobiet
i mężczyzn,
- uwrażliwienie w szczególności reprezentantów
jednostek samorządowych i rządowych oraz wymiaru
sprawiedliwości na problematykę równości kobiet
i mężczyzn.
Stowarzyszenie wydaje różnego rodzaju publikacje,
w tym także naukowe. Stowarzyszenie intensywnie
współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi,
samorządem, instytucjami wspierającymi działania na
rzecz upowszechniania problematyki kobiecej.
Dobre praktyki
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Dobre praktyki przejawiają się głównie poprzez
integrowanie regionalnego środowiska (w tym głównie
środowiska naukowego) wokół tematyki feministycznej
i gender studies, co niezmiernie silnie wpływa na wzrost
kapitału społecznego.
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Sposób zarządzania
organizacją

Organizacja jest zarządzana przez osoby związane
środowiskiem
akademickim.
Zarządzanie
charakteryzuje
się
silnym
demokratyzmem
w podejmowaniu decyzji, osoby zaangażowane
w działalność organizacji, nawet te, które dopiero
zaczęły z nią współpracować, mogą uczestniczyć
w pracach zarządczych.

Przepływ informacji i
sposoby efektywnej
komunikacji

Organizacja komunikuje się dość intensywnie ze
środowiskami naukowymi, zarówno na poziomie
województwa jak i Polski, a nawet innych krajów.
Wykorzystywane są w ramach komunikacji nowoczesne
media oraz sieci społeczne, w ramach których pracują
członkowie organizacji.

Formy integracji

Organizacja integruje się silnie ze środowiskami
naukowymi, zarówno na poziomie województwa jak
i Polski, a nawet innych krajów.

5.4 Studium przypadku nr 4
Opis instytucji

Stowarzyszenie z powiatu sokólskiego, którego celem
jest wpieranie społeczno-gospodarczego rozwoju
regionu. Organizacja istnieje od 2007 roku.

Opis działań

Organizacja wspiera rozwój społeczno-gospodarczy
głównie
poprzez
wyrównywanie
szans
osób
zagrożonych wykluczeniem: dzieci i młodzieży, osób
niepełnosprawnych lub bezrobotnych.
Celem stowarzyszenia jest m.in.:
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- zapobieganie demoralizacji i patologii społecznej
wśród dzieci i młodzieży,
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- wyrównywanie szans osób mieszkających na terenie
powiatu znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.
Stowarzyszenie organizuje różnego rodzaju szkolenia,
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w tym współfinansowane z Unii Europejskiej.
Organizacja współpracuje z innymi podmiotami
działającymi
lokalnie
i
regionalnie,
zarówno
samorządowymi jak i pozarządowymi.
Dobre praktyki

Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Pomoc
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w wyjściu
z niej. Pomoc nie odbywa się na zasadzie wsparcia
głównie finansowego, ale poprzez działania integrujące
z lokalną społecznością.

Sposób zarządzania Organizacja jest zarządzana w sposób demokratyczny,
organizacją
poprzez kadencyjny zarząd. Zarządzanie ma charakter
spłaszczony, sieciowy.
Przepływ informacji i Organizacja komunikuje się głównie z lokalną
sposoby efektywnej społecznością za pomocą lokalnych mediów oraz
komunikacji
poprzez swoją stronę internetową. Kontakt ma bardzo
często także charakter bezpośredni z osobami, które nie
są członkami organizacji, ale z nią współpracują.
Formy integracji

Organizacja współpracuje z lokalnym środowiskiem
(władze lokalne, inne organizacje, firmy) oraz innymi
organizacjami o podobnym profilu.

5.5 Studium przypadku nr 5
Opis instytucji

Stowarzyszenie z miasta Suwałki, którego celem jest
podejmowanie działań na rzecz dzieci i rodzin.
Organizacja powstała w 2010 roku.

Opis działań

Organizacja wspiera rodziny i dzieci m.in. poprzez:
- podejmowanie działań na rzecz pomocy dziecku
i rodzinie,
- wspieranie doskonalenia kompetencji
wychowawczych etc.,
- rozwijanie wiedzy o problemach rodzin i dzieci
poprzez inicjatywy o charakterze badawczym,
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- organizowanie pomocy edukacyjnej dzieciom
z trudnościami w uczeniu się oraz wspieranie dzieci
szczególnie uzdolnionych.
Stowarzyszenie wspiera rozwój kapitału społecznego
poprzez realizację projektów wspierających osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym w związku
z posiadanymi chorobami oraz innymi niedostatkami,
np. wadami słuchu czy udzielanie kompleksowej
pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom.
Dzięki takim działaniom dzieci i ich rodziny nie
zamykają się w swoim świecie.
Dobre praktyki

Wspieranie osób z ubytkami zdrowotnymi poprzez ich
integrację ze społecznością. Wzmacniany jest w ten
sposób kapitał społeczny zarówno osób wspieranych
przez organizację jak i zaangażowanych w sposób
bezpośredni i pośredni w pomoc osobom
niepełnosprawnym.

Sposób zarządzania
organizacją

Organizacja jest zarządzana w sposób sieciowy, dość
spłaszczony, przez rodziców dzieci niepełnosprawnych
oraz lokalnych liderów społecznych.

Przepływ informacji i
sposoby efektywnej
komunikacji

Organizacja komunikuje głównie w sposób bezpośredni
z osobami, które otrzymują od niech wsparcie.
Z pozostałymi interesariuszami organizacja kontaktuje
się za pomocą nowoczesnych środków komunikacji,
a także spotkań bezpośrednich.

Formy integracji

Organizacja współpracuje z lokalnym środowiskiem
(władze lokalne, inne organizacje, firmy) oraz innymi
organizacjami o podobnym profilu.

5.6 Studium przypadku nr 6
Opis instytucji

Stowarzyszenie z powiatu grajewskiego zajmujące się
prowadzeniem działalności edukacyjnej szczególnie
wśród seniorów. Organizacja powstała w 2012 roku.
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Opis działań

Stowarzyszenie powstało by zajmować się głównie:
- prowadzeniem form działalności edukacyjnej,
zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczoturystycznej dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- podnoszeniem poziomu intelektualnego i komfortu
życia ludzi starszych poprzez wszechstronną
aktywizację społeczną,
- propagowaniem wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych
obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe życie.
Organizacja została powołana, by prowadzić
Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego celem jest
poprawa jakości życia osób starszych. NGO powstał
w wyniku prac przedstawicieli JST, współpracuje
z ośrodkami i instytucjami działającymi lokalnie. Od
2012 roku prowadzi zajęcia obejmujące m.in.
informatykę, języki obce, taniec, Tai Chi i inne. Dzięki
takim działaniom wzrasta kapitał społeczny osób, które
są szczególnie silnie narażone na wykluczenie
społeczne, tj. osób starszych.

Dobre praktyki

Włączanie (ponowne włączanie) seniorów w życie
społeczne. Zwiększanie kapitału społecznego poprzez
integrację osób starszych z lokalną społecznością.

Sposób zarządzania
organizacją

Organizacja jest zarządzania poprzez osoby związane
z lokalnymi władzami. Decyzje są podejmowane
odgórnie, organizacja charakteryzuje się niskim
poziomem demokracji.

Przepływ informacji i
sposoby efektywnej
komunikacji

Organizacja wykorzystuje w dużej mierze kanały
komunikacji, które posiada z racji swoich założycieli, tj.
władz lokalnych.

Formy integracji

Organizacja ścisłe współpracuje z instytucjami
publicznymi i głównie z nimi realizuje swoje działania.
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6. Etnografia
6.1 Cel i problematyka badania
Zasadniczym celem badania było uzyskanie charakterystyki
mechanizmów działania organizacji non profit w sferze rozwoju kapitału
społecznego, analiza sposobu zarządzania organizacjami typu non profit,
a także rozpoznanie form integracji badanych podmiotów; celem było również
wskazanie przykładów dobrych praktyk możliwych do powielenia przez inne
podmioty trzeciego sektora, ze szczególnym uwzględnieniem tych praktyk,
które w sposób najbardziej efektywny przyczyniają się do rozwoju kapitału
społecznego wśród lokalnych społeczności. Analiza została przeprowadzona
w oparciu o etnografię działań trzech wybranych organizacji trzeciego sektora
w województwie podlaskim.
W tej części badania postawiono następujące pytania problemowe:
v Jaka jest charakterystyka działalności organizacji non profit
w województwie podlaskim?
v Jakie są sposoby wykonywania działań w organizacjach pozarządowych
w województwie podlaskim?
v Jakie są problemy organizacji pozarządowych w województwie
podlaskim?
v Jaka jest charakterystyka współpracy organizacji pozarządowych
w województwie podlaskim?
Pytania te miały za zadanie skupić uwagę na problemach takich jak
kapitał społeczny organizacji w kontekście głównych obszarów jej działania,
charakterystyka pracowników organizacji oraz form i sposobów wykonywania
zadań wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Ważne były również problemy
organizacji pozarządowych i sposoby ich przezwyciężania, a także
charakterystyka współpracy organizacji pozarządowych z uwzględnieniem
sektora publicznego i prywatnego w tym sposobów efektywnej komunikacji
między nimi i wreszcie poszukiwanie dobrych praktyk w działalności tych
organizacji.
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6.2 Metoda badania
Metody i techniki badawcze stosowane podczas badania etnograficznego
to obserwacja jawna nieuczestnicząca, analiza dokumentów i materiałów
zastanych, wywiady z przedstawicielami organizacji w celu rozszerzenia
informacji zebranych w trakcie głównej obserwacji oraz wywiady z klientami,
tam gdzie to możliwe.

6.3 Narzędzie badawcze
Badanie etnograficzne, które polegało na obserwacji zjawisk
zachodzących w ich naturalnym kontekście, nie było prowadzone w oparciu
o specjalnie zbudowane do tego celu narzędzie a jedynie ze świadomością
określonych wcześniej obszarów badawczych, miedzy innymi za pomocą pytań
problemowy.

6.4 Czas, miejsce i uczestnicy badania
W ramach tej fazy badania przeprowadzono trzy obserwacje jawne
nieuczestniczące w siedzibach organizacji pozarządowych będących
przedmiotem badania etnograficznego. Były to Prawosławny Ośrodek
Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, „Eleos”, Fundacja Na Rzecz
Rozwoju Powiatu Monieckiego w Mońkach, oraz Fundacja Domów Kultury
Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w Bielsku Podlaskim.
„Eleos” z siedzibą w Białymstoku powstał w 1996r na mocy umowy
Państwo-Kościół, na swoją misję wybrał organizowanie pomocy charytatywnej
i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. „Eleos” wspiera
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych poprzez pomoc społeczną, pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
a także ochronę i upowszechnianie praw: wolności i praw człowieka, swobód
obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego z siedzibą w Mońkach
założona została w roku 2004r. Przedmiotem jej działalności są szeroko
rozumiane zagadnienia społeczne i gospodarcze takie jak przeciwdziałanie
bezrobociu, wspieranie rozwoju regionu, działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji,
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rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także ochrona i promocja
zdrowia, rozwój nauki, oświaty, wychowanie dzieci i młodzieży,
upowszechnianie sportu, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynek dzieci
i młodzieży oraz kultura, sztuka i ekologia.
Fundacja Domów Kultury Prawosławnej z siedzibą w Bielsku Podlaskim,
powstała w 2009r. Działania fundacji koncentrują się wokół nauki, kultury,
sztuki, ekologii, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego109.
Organizacje zostały dobrane w sposób celowy. Istotnym kryterium był
rok założenia organizacji, ze względu na jej doświadczenia w prowadzeniu
działalności; ważne było również by organizacje prowadziły swoją działalność
w różnych częściach województwa – wybrano jedną na każdy podregion:
„Eleos” (podregion białostocki), Fundacja Na Rzecz Rozwoju Powiatu
Monieckiego (podregion suwalski), Fundacja Domów Kultury Prawosławnej
(podregion łomżyński). Do badania dobrano też organizacje różniące się ilością
członków i rodzajem prowadzonych działań110 oraz zasięgiem działania – dwie
mniejsze organizacje oraz jedną z największych i najstarszych w województwie.
Obserwacje zostały przeprowadzone w kwietniu 2013.

6.5 Prezentacja wyników badania
6.5.1 Początki działalności charytatywnej. Charakterystyka działań
prowadzonych przez badane organizacje.
Organizacje non profit powstają w odpowiedzi na potrzeby
w najbliższym otoczeniu ich założycieli. Celem nadrzędnym jest zawsze pomoc
osobom w trudnej sytuacji życiowej. Najczęściej są to osoby ubogie, bezdomne,
chore, głodne, dotknięte problemami społecznymi takimi jak bezrobocie,
alkoholizm, bezdomność, patologia w rodzinie i inne. Działania podejmuje
zawsze jedna osoba, która inspiruje kolejne, tak samo wrażliwe na ludzkie

109

Charakterystyka wybranych organizacji opracowana została w oparciu o informacje zamieszczone przez te
organizacji w internetowych bazach organizacji i instytucji pozarządowych http://bazy.ngo.pl/
110
W przypadku Fundacji Domów Kultury Prawosławnej dopiero w trakcie badania etnograficznego okazało
się, że działania, które wykonuje w momencie prowadzenia badania zbieżne są z działaniami innej badanej
organizacji i traktowane na równi z działaniami prowadzonymi w głównych obszarach jakie wytyczyła sobie
Fundacja.
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nieszczęście. Moment przełomowy jest wtedy kiedy osoby te zdają sobie
sprawę, że nie mogą pozostawić drugiego człowieka bez pomocy i muszą się
w tym celu zorganizować, bo wtedy zrobią więcej. Od takich nieformalnych
działań zaczyna swą działalność każda organizacja pozarządowa i w takiej
formie często trwa ona dłuższy czas, nawet kilka lat. Kiedy obejmuje pomocą
coraz większa grupę osób i kiedy już nie jest w stanie poradzić sobie sama
z trudnościami funkcjonowania na dotychczasowych, nieformalnych zasadach,
organizuje się w stowarzyszenie lub fundację. Jednym z najsilniej motywujących
do tego bodźców są ograniczenia związane z pozyskiwaniem funduszy na dalsze
prowadzenie nieformalnej działalności. Kilkuosobowa grupa ludzi dobrej woli
nie może ubiegać się o różnego rodzaju środki przewidziane na wspieranie
prowadzonej przez nie działalności natomiast grupa legitymująca się wpisem do
Krajowego Rejestru Sadowego już tak. Ponadto taki fakt podnosi rangę działań,
rozdziela odpowiedzialność wewnątrz grupy, pozwala też na wyjście poza
wąskie grono osób wspierających organizację i jest pierwszym krokiem do
budowania wizerunku wśród adresatów dobroczynnych działań ale też wśród
przyszłych darczyńców. Białostocki „Eleos” kiedy powstał za cel postawił sobie
sfinansowanie kilkorgu dzieciom zupy w szkole, dziś jest jedną z największych
organizacji pozarządowych w województwie. Fundacja Domów Kultury
Prawosławnej powstała przy parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku
Podlaskim by zmobilizować ludzi dobrej woli do ofiarowania pomocy
najuboższych. Nie chodziło o pieniądze. Parafianie przynosili produkty
żywnościowe, które w tygodniu ksiądz rozdawał potrzebującym. Na początku
przychodziły dwie, trzy osoby, ale szybko tych ofiar przestało starczać, bo rosła
liczba potrzebujących. Aby sprostać ich potrzebom trzeba było wyjść poza krąg
parafii i prosić o wsparcie instytucji i darczyńców ale do tego potrzebna była już
formalna organizacja.
Organizacje kiedy się już zawiążą mają szereg nowych wyzwań, bo
potrzebna jest księgowość i osoba by ją prowadzić; potrzebny jest lokal – jedno
z największych wyzwań młodej organizacji typu non-profit, oraz potrzebne są
środki finansowe.
Ważnym elementem wizerunku tworzącej się organizacji jest jej nazwa.
Ma ona przede wszystkim komunikować misję organizacji, ale też przyczyniać
się do jej rozpoznawalności w środowisku lokalnym i szerszym. Nawet jeżeli
organizacja przyjmuje nazwę, która bezpośrednio nie oddaje charakteru jej
działalności to wybór ten nie jest przypadkowy. Tak właśnie stało się
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w przypadku Fundacji Domów Kultury Prawosławnej, która przyjęła nazwę ze
względu na kapitał społeczny już skupiony wokół Domu Kultury Prawosławnej,
należącego do parafii prawosławnej: parafia liczy około 1000 wiernych,
w budynku mają miejsce ważne dla miasta wydarzenia kulturalne, mieści się też
przedszkole. Wszystko to sprawia, że Fundacji Domów Kultury Prawosławnej od
początku kojarzona jest ze słusznym działaniem, wiadomo też na jakie cele
będą szły przekazane na konto Fundacji środki: bo jeżeli coś się robi to ludzie
gotowi są wesprzeć a jeżeli nic się nie robi a tylko żąda pieniędzy no to na
krótką metę, twierdzi dyrektor Fundacji. Tym samym nowo powstała
organizacja ma o wiele łatwiejszy start ze swoją działalnością.
Organizacje typu non profit nie mieszczą się w reprezentacyjnych
budynkach. Ich siedzibą są skromne, niewielkie pomieszczenia, użyczone
bezpłatnie przez właściciela budynku, np. starostwo, parafię, miasto.
Pomieszczenia te, najczęściej jednopokojowe, usytuowane są przeważnie
w wygospodarowanej na ten cel części budynku, nierzadko w piwnicy czy na
zapleczu. Wszystkie w momencie przekazania wymagały gruntownego
remontu, niektóre wciąż czekają na remont, który zawsze wykonywany jest
własnoręcznie przez członków organizacji. Pomieszczenia, w których mieści się
siedziba organizacji są niewielkie, wręcz ciasne – wystarczające, by zmieścić
podstawowe sprzęty biurowe (biurko, komputer(y), urządzenie wielofunkcyjne:
drukarka, skaner, faks) kilka krzeseł; są też regały z segregatorami a w nich
dokumentacja działalności organizacji, głównie projekty bieżące i zakończone;
jest czajnik i kilka filiżanek – dla gości. Znamienne jest, że na ścianach wiszą
tablice korkowe a na nich liczne podziękowania za wsparcie i organizowane
akcje dobroczynne oraz uzyskane przez organizację certyfikaty. Ważne jest, że
niektóre działania statutowe organizacji nie mogą być w tych pomieszczeniach
prowadzone ponieważ budynki nie spełniają wymogów Sanepidu.
W przypadku większej organizacji zajmującej się pomocą bezdomnym
pomieszczeń jest kilka; oprócz biura-siedziby jest jeszcze mała stołówka, mała
kuchenka, malutka łaźnia i malutki pokój, w którym odbywa się terapia.
Wszystkie te pomieszczenia są bardzo skromnie urządzone ale przytulne,
w ciepłych barwach i wszystkie wyposażone w meble pochodzące sprzed
kilkudziesięciu lat, tak zwane „gierkowskie”: regały, fotele, stoliki. Wszędzie
gdzie przebywają bezdomni są książki, które mogą wypożyczać, oraz broszury
informacyjne np. Twój Obrońca Rzecznik Praw Obywatelskich oraz informator
dotyczący organizacji i instytucji świadczących pomoc osobom bezdomnym
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w Białymstoku. Zawiera on cenną mapą miasta z zaznaczonymi miejscami, do
których mogą się udać po pomoc (17 miejsc), oraz informacje dotyczące
rodzaju pomocy jaką mogą w nich uzyskać. Dla podopiecznych jest też
specjalna tablica, na której zamieszczone są informacje o: dyżurach kuratora
sądowego, programach w jakich uczestniczy aktualnie organizacja, zajęciach
odbywających się na terenie organizacji: np. komputerowych, grupy wsparcia
oraz regulamin korzystania z pomocy np. duża kartka informująca, że „osoby
pod wpływem alkoholu nie mogą korzystać z łaźni i pralni”, lub, że „Ładowanie
komórek jest możliwe raz w tygodniu po wcześniejszym ustaleniu
z pracownikami Ośrodka”. Pomieszczenia utrzymane są w porządku i czystości.
6.5.2 Zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych
Organizacje objęte badaniem składają się z kilkuosobowego (4-6)
Zarządu, który podejmuje decyzje strategiczne oraz kilkuosobowej (6) Rady
Fundacji. W przypadku jednej z organizacji członków Rady i Zarządu powołuje
Starostwo – założyciel fundacji i sprawuje nad nią pieczę. Decyzje mniejszej
wagi wystarczy uzgodnić z dyrektorem Zarządu. Badane organizacje posiadają
status organizacji pożytku publicznego (OPP), dzięki temu, między innymi,
korzystają ze środków uzyskanych z wpłat 1% podatku co z kolei obliguje je do
zamieszczania na internetowej stronie sprawozdania ze zrealizowanych
projektów. Organizacje nie prowadzą działalności gospodarczej prowadzą
natomiast księgowość. Funkcjonują na zasadzie fundacji, tylko jedna na
zasadzie umowy Państwa z Kościołem. Z tego względu też nie mogą zatrudniać
pracowników, nikt nie jest zatrudniony w fundacji na etacie. Wyjątek stanowi
organizacja będąca instytucją kościelną, która może i zatrudnia na etacie
pracownika socjalnego. Organizacje pożytku publicznego nie są źródłem
dochodu dla swoich pracowników, mogą natomiast dostarczyć źródła
dochodów wtedy kiedy pracownicy pełnią określone funkcje w projektach,
które wygrała ich fundacja.
Organizacje pozarządowe funkcjonują na zasadzie wolontariatu –
łańcucha ludzi dobrej woli jak określa to prezes jednej z nich, oraz wiary, która
bez uczynków jest martwa, jak dodaje członkini innej. Zwłaszcza w przypadku
mniejszych organizacji ich funkcjonowanie opiera się właściwie w całości na
wypracowanych kontaktach społecznych ich członków z różnymi osobami
i środowiskami. Ma to liczne dobre strony przede wszystkim podczas
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organizowania większych akcji charytatywnych. Poprzez takie kontakty dociera
się do większej liczby darczyńców oraz osób, które wesprą swoim autorytetem
działania fundacji. Na przykład, dobre stosunki jednego z członków fundacji
z przedstawicielem Starostwa Powiatowego pozwoliły sprawnie i korzystnie
rozwiązać problemy lokalowe fundacji skutkiem czego nie płaci ona czynszu za
użytkowane pomieszczenie. Jej członkowie mają jednak świadomość, że
sytuacja ta może ulec zmianie z chwilą, gdy wzajemne kontakty ulegną zmianie,
na przykład na skutek zmian personalnych w Starostwie.
Generalnie organizacje pozarządowe posiadają wszystkie wymagane do
funkcjonowania dokumenty i bardzo skrupulatnie dokumentują swoich działań.
Księgowość prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej, wszystko
musi być transparentne, przejrzyste, księgowa ma u siebie w zbiorach
oryginalne dokumenty, ale żeby pokazać, że projekt zrealizowany to kopiujemy
i trzymamy ksero w fundacji, żeby można było od razu zobaczyć … do tego
przelewy, faktury, opisane, wszystko razem … zapewnia członkini. Podobnie
przestrzegane są zasad prowadzenia projektów, w których organizację
uczestniczą. Program żywnościowy, w którym uczestniczą dwie z badanych
organizacji wymaga prowadzenia specjalnej informacyjnej karty dystrybucji
artykułów spożywczych na której podczas wydawania zaznaczane są produkty,
które uczestnik otrzymał. W ten sposób przestrzegane są limity wynikające
z regulaminu programu, oraz kontrolowane są ewentualne nadużycia ze strony
uczestników. Program ten jest bowiem znany i prowadzony przez wiele
organizacji pozarządowych więc konieczne jest sprawdzenie czy uczestnik nie
pobiera tej pomocy w kilku miejscach. W tym celu organizacje komunikują się
między sobą na bieżąco, wypracowały też system pisemnej weryfikacji poprzez
odpowiednie zaświadczenia dla uczestników. W organizacji, która prowadzi
świetlicę prowadzony jest też rejestr osób korzystających z niej. Uczestnicy
składają własnoręcznie podpis w specjalnym zeszycie – jednego dnia jest
kilkanaście podpisów. Organizacje przeważnie posiadają też własne logo.
Co charakterystyczne, informacje o możliwości odliczenia 1% podatku oraz
potrzebne do tego dane drukowane są na kieszonkowych kalendarzykach
z ilustracją najbardziej reprezentatywnych działań organizacji, na przykład
prestiżowej imprezy kulturalnej o zasięgu ogólnopolskim. Są na nich też
symbole nawiązujące do charakteru działalności: dobrze znane logo fundacji
czy budynek zabytkowej cerkwi. W ten sposób przyszły darczyńca najszybciej
poinformowany będzie o celu na jaki ofiarowuje datki.
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Jednym z dokumentów organizacji jest statut. W bazach NGO organizacje
podają statut, który odbiega, w niektórych przypadkach znacznie, od
realizowanych działań. Jest tak dlatego, że podczas zgłaszania organizacji
w bazie podano działania, które zamierzano wykonywać, a które w praktyce
realizowane są z różnym nasileniem i skutkiem, niektóre z nich stały się
priorytetowymi a inne, z przyczyn obiektywnych, pozostają w cieniu tych
pierwszych. Często też podawano działania, które pierwotnie miały być
wiodącymi, lub które zdaniem założycieli organizacja powinna wykonywać.
Statut jest też zdeterminowany przez obiektywne kryteria związane z miejscem
wykonywanej działalności. Na przykładzie Fundacji Domów Kultury
Prawosławnej w statucie (i w nazwie) jako priorytetowa wskazana jest ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w dużej mierze ze względu na siedzibę
fundacji – Dom Kultury. Fundacja natomiast za działanie priorytetowe ma
wyjście do ludzi ubogich z braterską pomocą i wsparciem materialnym.
Podobnie w przypadku innej organizacji zajmującej się potrzebami powiatu,
w którym została założona statut wskazuje na wszelkie możliwe działania.
Praktyka weryfikuje ich liczbę i hierarchię natomiast wpis w bazach NGO ujmuje
je wszystkie.
6.5.3 Pracownicy organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe liczą sobie kilku zaangażowanych
pracowników – w praktyce aktywnych członków fundacji jest średnio czterech,
pięciu. Najczęściej osoby te dobrze się znają, współpracowały już ze sobą
wcześniej na zasadach nieformalnych. Pracę w organizacji traktują jako
realizację potrzeby niesienia pomocy. Pracownicy organizacji na co dzień
wykonują pracę zawodową, najczęściej w instytucjach państwowych:
Powiatowym Urzędzie Pracy, Urzędzie Miasta, w Starostwie, w Urzędzie Gminy,
w bibliotece, w szkole, w parafii. Osoby pracują w różnych działach, które
okazują się wręcz strategiczne dla pracy w organizacji, na przykład
w księgowości (wiedza, doświadczenie, znajomość bieżących przepisów
podatkowych), w dziale promocji (umiejętności i doświadczenie w pisaniu
projektów), w ewidencji ludności (umiejętności informatyczne). Kolejną
korzyścią, zwłaszcza w przypadku osób pracujących w szkole czy w parafii jest
dostęp do bardzo szerokiego grona osób potrzebujących pomocy oraz osób,
które można zaangażować w działania pomocowe. W przypadku dużej fundacji,
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która prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, zatrudnione są jeszcze dwie
wychowawczynie oraz wolontariusze, przeważnie jest dwoje stałych oraz
wolontariusz z zagranicy. W momencie prowadzenia badania jest to osoba
z Bułgarii, ale były też osoby z Niemiec, Francji, Holandii. Pomoc takiego
wolontariusza trwa tyle ile jego kontrakt w ramach programu European
Voluntary Service (EVS) czyli pół roku. Wolontariusze w świetlicy to osoby
młode, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jedna osoba rekrutuje się spośród
wychowanków świetlicy. Wykonują swoja pracę powodowani prawdziwą
potrzebą serca – jeden z nich pomaga już dwa i pół roku; ich pomoc jest
nieoceniona.
Relacje między pracownikami są bardzo ciepłe, oparte, jak sami
przyznają na ogromnym zaufaniu. Mimo lidera, każdy z członków organizacji
jest jej „prawą ręką”; my działamy jak dobrze naoliwione trybiki maszyny – nie
wiem jak to się stało, ale my się rozumiemy bez słów, mówi dyrektor jednej
z organizacji. Jest podział obowiązków i odpowiedzialności, nie ma czasu na
wzajemne kontrolowanie siebie, to wszystko opiera się na ogromnym zaufaniu:
ja muszę ufać swoim pracownikom, bo nie ma innej możliwości, twierdzi ten
sam dyrektor. Każda osoba jest specjalistą w wybranej dziedzinie, jest to też
pole do realizacji własnych zainteresowań (jedna pani jest fotografem,
kronikarzem, autorem bloga i strony internetowej, redaguje teksty, odpowiada
za grafikę), pan jest organizatorem ogromnego wydarzenia muzycznego (zna
osobiście ważnych muzyków), inni też działają tak by najwięcej pomóc. Osoby
te realizują też w ramach pracy w organizacji swoje pasje oraz zyskują szacunek
i uznanie w oczach szerokiego grona. Co charakterystyczne, zapytani o rodzinę
niechętnie się wypowiadają, jest ona raczej obowiązkiem kiedy konkuruje
z misją w fundacji Rodzinę? Czasem zapraszamy (…), jak już jest podsumowanie
działań, na kiełbaskę (…), komentują zgodnie pracownicy jednej z nich.
W relacjach pomiędzy pracownikami kluczową role odgrywa osoba lidera
– najczęściej dyrektora/prezesa organizacji. Jego stanowisko jest tu jasne: ja
znam ludzi, to są moi parafianie, ja wiem na kogo mogę liczyć, człowiek, który
nie ma takiego kontaktu z ludźmi stałego, pół roku jak się znacie to się nie da
(…). Widać jednak, że choć relacja pomiędzy współpracownikami jest ciepła,
przyjacielska to osoba dyrektora wzbudza respekt; jest on też tym, który ma
ostatnie zdanie, z którym liczą się pozostali członkowie. Nie podejmują sami
decyzji, chętnie słuchają rady lidera, zwracają się z zapytaniem. Prezes fundacji
również nie podejmuje decyzji samodzielnie lecz konsultuje ją z pozostałymi
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osobami. Funkcja kierownicza jest też trochę funkcją pełnioną z konieczności –
wyznają osoby pełniące tę funkcje. Na pewno nie koncentrują się na
korzyściach płynących z tego faktu – na prestiżu i władzy, jak można byłoby
sądzić: bo to fajnie jest być prezesem TAKIEJ fundacji – komentuje społeczny
odbiór tej funkcji prezes jednej z badanych organizacji. Przeciwnie, z pełnioną
funkcją wiąże się duża odpowiedzialność i świadomość wagi podejmowanych
decyzji, bo ich konsekwencje dotyczą nie tylko samej organizacji ale przede
wszystkim celów, dla których została powołana. Często jest to świadomość, że
od tych decyzji zależą losy konkretnych potrzebujących osób, czasem nawet
życie. Prezesa organizacji nie omijają też czynności zwykłe, wykonywane przez
pozostałych członków. Jest też kierowcą, nauczycielką, „ekipą remontową”,
dyrektorem, pielęgniarką, kucharką, psychologiem, pracownikiem fizycznym;
pełni wszystkie role jakich wymaga od niego sytuacja: kiedy ustawia się kolejka
po żywność to wszyscy wydają paczki, ksiądz proboszcz też staje sam do
rozdawania żeby zmobilizować innych, bo innym wtedy nie wypada (…) –
opowiada jedna z pracownic fundacji.
Pracownikami organizacji są również wolontariusze. Relacje pomiędzy
personelem i wolontariuszami są tak samo serdeczne jak relacje pomiędzy
członkami organizacji. Osoby te są bardzo cenione i szanowane ponieważ
bezinteresownie ofiarują swoje wsparcie, a często jest nim na przykład
specjalistyczna wiedza (psycholog, lekarz), ale też ciężka fizyczna praca. Każda
ze stron bardzo dobrze rozumie sytuację drugiej – wolontariusze między innymi
dlatego właśnie są, żeby ułatwiać pracę członkom organizacji ponieważ
rozumieją znaczenie i odpowiedzialność związaną z ich pracą. Godne uwagi jest
natomiast rozumiejące podejście pracowników organizacji. Wyraźnie
podkreślają, że praca wolontariuszy jest darem i aktem dobrej woli, której nie
mogą nadużywać i co do której nie mogą mieć żadnych roszczeń. Rozumieją
zatem osoby, które nie są w stanie podjąć niektórych zadań i to, że niektórzy
z czasem wycofują się z działalności charytatywnej.
Relacje między osobami korzystającymi ze wsparcia organizacji
a pracownikami organizacji są również ciepłe, rodzinne. Podczas badania tylko
w jednej organizacji pojawiły się osoby korzystające z jej pomocy. Z szacunkiem
zwracały się do pracowników, witały się, pytały czy mogą zostać, wejść,
skorzystać z konkretnej pomocy: łaźni, posiłku, paczki żywnościowej.
Pracownicy organizacji dobrze znają swoich podopiecznych, z każdym
rozmawiają o ich sytuacji życiowej, problemach, stanie zdrowie; rozmawiają
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z życzliwością, wesoło ale stanowczo. Starają się każdemu poświęcić choć
chwilę uwagi. Z rozmów tych wynikach, że rzeczywiście dobrze znają swoich
podopiecznych, ich usposobienie i ich problemy, są też w stanie przewidzieć ich
reakcję, potrafią z nimi rozmawiać, co ważne, komunikują się ich językiem,
starają się zrozumieć tych ludzi i ich rodziny, jak sami twierdzą. Widać też, że
podopieczni znają zasady, dzięki którym mogą korzystać z pomocy organizacji,
bo były one od nich nie raz stanowczo egzekwowane.
6.5.4 Charakterystyka pracy w organizacjach pozarządowych
Praca w fundacji jest zorganizowana wokół jej działań i celów
statutowych. Ze względu na jej wolontariacki charakter w małych organizacjach
raczej nie ma stałych godzin pracy. W jednej z nich w momencie badania jest
praktykant, który bardzo wspiera ją swoją wiedzą prawniczą, oraz od
poniedziałku do piątku w stałych godzinach przebywa w siedzibie fundacji, ale
staż ten ma trwać tylko kilka miesięcy. W ustalonych godzinach pracują te
organizacje, których charakter tego wymaga np. stołówki dla bezdomnych czy
świetlicy socjoterapeutycznej. Większość osób organizacji pracuje zawodowo
i pracę społeczną może wykonywać dopiero w czasie wolnym od tych
obowiązków. Zatem większość organizacji działa na zasadzie umowy
i elastycznego grafiku. Kiedy organizują ważne wydarzenia częściej przebywają
w siedzibie; mają również ustalone dni pracy w przypadku pomocy cyklicznej
czy wydarzeń na stałe wpisanych do grafiku i rocznego planu działań.
Generalnie jednak praca wynika z umowy pomiędzy pracownikami oraz
podziału obowiązków. Jeżeli osoby mają taką możliwość to starają się
wygospodarować w ciągu tygodnia czas, który mogą na te działania poświęcić.
W praktyce jednak jest to praca dwudziestoczterogodzinna, zwłaszcza, że dużą
jej część stanowi ciągła wymiana informacji pomiędzy członkami odbywająca
się drogą internetową czy telefoniczną, a ta nie zna ograniczeń czasowych.
Do podstawowych działań organizacji należy obserwacja i wsłuchiwanie
się w potrzeby osób w najbliższym otoczeniu, a potem próby wyjścia naprzeciw
tym potrzebom. Każda organizacja ma swoje działania główne, które na stałe
goszczą w jej grafiku i z których jest dobrze znana. Są to: kierowana do
najuboższych, bezdomnych pomoc żywnościowa, materialna, doraźna,
medyczna, terapeutyczna, prawna; pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych;
działalność edukacyjna, prozdrowotna, w tym profilaktyka uzależnień; jedno
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lub kilkudniowe imprezy sportowe i kulturalne mające na celu integrację
i aktywizację społeczności lokalnej oraz promocję regionu w skali województwa
i kraju. Ponadto organizacje prowadzą szereg działań równoległych,
o mniejszym zasięgu, które polegają na wspieraniu inicjatyw innych organizacji
lub pojedynczych osób poprzez wymianę swoich doświadczeń i użyczenie
swoich kontaktów, a czasem tylko wzmocnienie i motywację do działania. Inne
zadania to pisanie projektów, prowadzenie aukcji i zbiórek na cele
dobroczynne, organizowanie świątecznych spotkań dla bezdomnych czy zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży połączonych z promowaniem zdrowego stylu
życiu. Organizowane są warsztaty etnograficzne, wycieczki do muzeów
i teatrów, koncerty oraz spotkania z ekspertami, artystami, znanymi osobami.
Podczas tych działań szczególną wagę przykłada się do aktywizacji osób
starszych, emerytów. Czynione są także działania promocyjne, które mają na
celu dotarcie do jak największej grupy: żeby się dobrze pokazać, pokazać,
że jesteśmy inni, apolityczni, że chcemy działać zupełnie inaczej, tłumaczą.
Każda organizacja pozarządowa wypracowała sobie własny system
wykonywania i prowadzenia działań. Jest on podyktowany specyfiką
działalności oraz celami statutowymi. System taki jest pewnego rodzaju umową
pomiędzy stronami zaangażowanymi w funkcjonowanie organizacji.
Organizacje, które świadczą pomoc stałą dbają o to by ich podopieczni znali
harmonogram tych działań ale też planują go tak, by nie zakłócał rytmu pracy
organizacji. Jeśli jest to pomoc żywnościowa osoby wiedzą wcześniej w jakim
dniu mogą się jej spodziewać (w przypadku organizacji, które wyznaczają grafik
dystrybucji produktów) i dokąd powinny się udać; inna organizacja świadczy to
samo działanie w zupełnie innych sposób – osoby przychodzą w dowolnie
wybranym terminie, mogą też pobierać pomoc etapami i jednocześnie
korzystać z innych działań pomocowych organizacji. Zadaniem pracowników
jest odnotowanie i dopatrzenie by wszystko odbywało się zgodnie z wytycznymi
projektu.
Istotnym elementem koordynacji takich działań jest ich kontrola.
Członkowie organizacji stworzyli w tym celu cały zestaw narzędzi ułatwiających
jej sprawne sprawowanie. W przypadku świetlicy socjoterapeutycznej
narzędzia kontroli spisane są w postaci regulaminu, który podopieczni znają
i akceptują, podobnie jak wychowankowie świetlicy dla dzieci przestrzegają
kontraktu grupowego, którego są autorami. Innym narzędziem kontroli jest
system weryfikacji osób potrzebujących oparty na komunikacji pomiędzy
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organizacjami. Pracownicy znają ich liczbę i starają się nikogo nie zostawiać
w potrzebie jednak mają świadomość nadużyć jakich dopuszczają się ich
podopieczni, bo ludzie są tylko ludźmi, tłumaczą. W pierwszej kolejności
kontaktują się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej by
upewnić się, czy dana osoba nie pobrała już swojego przydziału w innych
organizacjach świadczących podobną pomoc. Taką pomoc można uzyskać tylko
z jednego źródła w danym cyklu – to również element systemu, umowy
pomiędzy organizacjami. Zdarzały się bowiem przypadki, w których pomoc
trafiała do tych, którzy nie potrzebowali jej pilnie oraz była wykorzystywana
niezgodnie z przeznaczeniem. Komunikacja pomiędzy organizacjami ma też
funkcję opiekuńczą – jeżeli jedna organizacja nie ma aktualnie środków
i możliwości pomocy to stara się umieścić osobę tam gdzie te możliwości
aktualnie są, tak aby nikomu nie odmawiać.
Elementem działań pomocowych jest też aktywizacja podopiecznych
poprzez pracę, głównie na rzecz samych siebie, w ośrodku: do rozładowywania
transportu z żywnością, do sprzątania stołówki po posiłku i tym podobne.
W przypadku świadczenia pomocy materialnej również wypracowany jest
system: organizacje raczej wyręczają swoich podopiecznych w uiszczaniu
płatności – zaległości za prąd, czynsz, najczęściej pokrywają jego część ale nigdy
nie dają pieniędzy.
Bardzo ważne miejsce podczas prowadzenia organizacji zajmuje
pozyskiwanie środków finansowych. W tym zakresie wszystkie organizacje
wypracowały własne strategie. Jedną z ważniejszych obecnie są projekty. Każda
organizacja ma jednego członka, który odpowiedzialny jest za opracowywanie
projektów, tematyka zaś uzależniona jest od profilu działalności. Przykładowe
projekty adresowane są do różnych grup społecznych: młodzieży, osób
starszych czy osób wykluczonych bezrobociem. Projekty realizowane są na
przykład w formie: półkolonii, kursów językowych, warsztatów ekologicznych,
grup wsparcia połączonych z terapią, zajęciami komputerowymi, wyjściem
integracyjnym do kina; za pośrednictwem projektów można też wyposażyć
pomieszczenia do nauki dla dzieci, odremontować kuchnię, zorganizować
i utrzymać łaźnię czy pralnię, oraz rozdzielać pomoc żywnościową. Projekty
mają to do siebie, że obejmowane w nich funkcje są wynagradzane, więc
pracownicy organizacji mogą za pracę wykonaną w ramach projektu uzyskać
środki finansowe dla siebie. Jest to też, zdaniem prezesa jednej z fundacji,
forma podziękowania za dotychczasową pracę wykonywaną nieodpłatnie. Choć
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członkowie organizacji sami motywują się do pracy to jednak ważne są nawet
drobne gesty wdzięczności i uznania w ich kierunku. Wynagrodzenie związane
z pracą przy projekcie właśnie takim gestem jest, nie zaś wypłatą samą w sobie.
Wiąże się ono z kolejną pracą, którą osoby te muszą wykonać w swoim wolnym
czasie, a mogłyby go przecież poświęcić na osiąganie celów materialnych dla
siebie. Organizacje polegają też w dużej mierze na dochodach z odpisu 1%
podatku oraz środkach własnych, składkach członkowskich, darowiznach.
Wszystkie pozyskują sponsorów podobny sposób: kiedy jest już moment
krytyczny, kiedy jest brak funduszy … i wtedy się robi żebranie, chodzi po
prośbie i uruchamia swoje kontakty i znajomości, opowiadają. Ale sponsoring
nie ogranicza się tylko do pozyskiwania środków, bo wystarczy mieć pozwolenie
na posługiwanie się autorytetem sponsora, aby otworzyć wiele drzwi: (…)
K. nawet mówi (ten marszałek): „Ty przyjdź i powiedz, że ja tam prosiłem”. I tak
było, że ja tam zajdę: „Ile trzeba?” - „ Sto porcji” – i tak było… i dawali kiełbaski
na te festyny. Warto podkreślić, że działalność dobroczynna nie wymaga aż tak
dużych nakładów finansowych: my bardzo mało dostajemy, teraz nasz realny
budżet, to ja wiem, czy pięć tysięcy się przewija w ciągu roku? Natomiast
przerób to jest 200-300 tysięcy, podaje przykład prezes jednej z fundacji.
Fundusze zawsze jakoś „same” się organizują, najważniejszy jest potencjał
ludzki, który je jakoś wygeneruje.
System ten nie mógłby działać gdyby nie motywacja osób
zaangażowanych w sprawowanie swoich zadań. Choć działalność charytatywna
nie może być wykonywana dla osiągnięcia korzyści finansowych nie jest ona
pozbawiona korzyści, które właśnie stanowią tę motywację. Dla osób
zaangażowanych w pomoc innym nagrodą jest świadomość, że ich praca ma
sens, oraz satysfakcja kiedy odnoszą sukcesy, zwłaszcza tam gdzie nie wydają
się one możliwe. Ważny jest też podziw i uznanie osób z zewnątrz,
niezaangażowanych w podobne działania, na przykład kiedy kontrola ze
Starostwa pochwali działania a prowadzenie księgowości uzna za wzorcowe,
kiedy większa jest frekwencja na pikniku fundacji niż miejskim. Do pracy
motywuje też bycie ze sobą, wspólne stawianie czoła sytuacjom bez wyjścia
oraz wspólne spędzanie czasu wolnego. Bycie razem nastawia optymistycznie
do pokonywania trudności, inspiruje pomysły na nowe działania. Członkowie są
dumni ze swoich głównych, stałych działań, bo są rozpoznawani i dlatego, że ta
pomoc daje efekty lepsze niż oczekiwali. Nawet jeśli trochę przeraża fakt, że
machina zaczyna się rozrastać to jest to miłe uczucie satysfakcji, które
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mobilizuje do szukania wspólnie dróg wyjścia, które zawsze znajdują.
W organizacjach nikt nie pamięta sytuacji złych, nieprzyjemnych – czasami
bywają trudne, monotonne, męczące ale nigdy złe. Zresztą po co je pamiętać,
trzeba myśleć o tym co dobre, radzą pracownicy. W takich organizacjach
wszyscy są optymistami.
6.5.5 Sposoby pozyskiwania pracowników i sponsorów
Pracownicy organizacji pozarządowych, to są ludzie dobrej woli, jak
nazywa ich prezes fundacji, rekrutują się sami i najczęściej są to osoby, które
znają się od dawna, mają pewność, że mogą na sobie polegać. Bardzo ważna
jest tu osoba lidera, która skupia wokół siebie chętnych do współpracy. Osoba
te często od dawna pracuje z ludźmi i jest dobrze znana ze swych działań
w lokalnej społeczności: na przykład proboszcz albo nauczyciel. Zna ona dobrze
swoich podopiecznych, wie kto wykazuje aktywność i w jakich dziedzinach.
Również kiedy poszukuje współpracowników korzysta z kapitału społecznego
swoich podopiecznych, których dobre imię jest gwarantem współpracy
z nowymi osobami.
Jednym z trzonów realizacji zadań organizacji są wolontariusze. To oni
dali początek wszystkim organizacjom, ich praca i zapał są podstawą
funkcjonowania organizacji i bez nich działania organizacji i fundacji nie
mogłyby osiągnąć takich rozmiarów jakie są dziś. Wolontariusze rekrutują się
właściwie sami choć w przypadku fundacji prowadzącej świetlicę
socjoterapeutyczną dla dzieci prowadzone są działania mające na celu
rozpropagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży z nadzieją na rekrutację
nowych osób. Zwykle odbywają się one na początku roku szkolnego i kierowane
są do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz Uniwersytetu w Białymstoku
czy Politechniki Białostockiej. Organizacje rekrutują też wolontariuszy
w zależności od potrzeb: zdarzają się projekty, w których uczestniczą studenci,
często na zasadzie umowy ze szkołą. Studenci pracę wolontariacką odbywają
w ramach obowiązkowych praktyk, organizacja zaś ma zapewnioną
specjalistyczną pomoc na przykład przyszłej pielęgniarki, pedagoga,
rehabilitanta, prawnika i bardzo ją sobie ceni. W przypadku fundacji, która
organizuje pomoc żywnościową dla 760 osób miesięcznie każda para rąk jest
nieoceniona. Ponieważ działania te na stałe weszły do grafiku fundacji, są też
oczekiwane przez społeczność lokalną więc z pozyskaniem osób do pomocy
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przy pakowaniu i rozprowadzaniu produktów nie ma już problemu. Wystarczy,
że w szkole, w której pracuje jeden z członków fundacji ogłosi on, że potrzebuje
pomocy i chętni zawsze są, nawet czasem sami dzwonią i pytają czy nie są
potrzebni. Zgłoszeń do pracy w charakterze wolontariusza na dłuższy czas
i zwłaszcza z ludźmi trudnymi (np. bezdomnymi) jest jednak dużo mniej niż było
wtedy kiedy fundacja powstawała. Pracownicy fundacji tłumaczą to
zmieniającymi się czasami: młodzi ludzie mają coraz mniej czasu i chęci,
bardziej skoncentrowani są na sobie, częściej kalkulują, na przykład koszty
dojazdu i czas – na dwadzieścia osób, które zgłosiło pisemną chęć pomocy we
wspomnianej świetlicy tylko jedna przyszła by ją realizować. Zniechęcać mogą
też trudne warunki pracy – chętniej zgłaszają się osoby do pomocy dzieciom niż
dorosłym oraz do pracy w centrum miasta niż w dzielnicach uznawanych za
mniej bezpieczne, na obrzeżach miasta, zwłaszcza w późnych godzinach
popołudniowych. Minusem wolontariatu jest też i to, że w momencie,
w którym wolontariusz zakłada swoją rodzinę i zyskuje nowe obowiązki powoli
odchodzi od wolontariatu.
Największym wyzwaniem organizacji typu non-profit jest pozyskiwanie
sponsorów. Odbywa się to na zasadzie: chodzenie od drzwi do drzwi i –‘a może
byście?’, opowiada prezes fundacji. Jest to praca żmudna i trudna. Sponsorzy
często rekrutują się pośród najbliższego otoczenia organizacji. Są to znajomi,
rodziny pracowników, którzy po prostu organizują drobne zbiórki pieniędzy
kiedy potrzebny jest jakiś zakup czy niewielki remont – tak dzieje się
w przypadku świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci: ogłaszamy wśród
znajomych, że zepsuła się lodówka i wszyscy się składają, lub oddają swoją
starą, jak ktoś akurat ma (…) ale też nie można tak w nieskończoność,
komentuje wychowawczyni. Pracownicy też delikatnie sugerują, że ich
prywatne środki muszą im wystarczyć również na pokrycie własnych
zobowiązań finansowych. Niemniej jednak podejmowany jest szereg działań
i akcji, które angażują sponsorów.
6.5.6 Problemy organizacji pozarządowych
Problemy organizacji pozarządowych najczęściej związane są z profilem
danej organizacji, ale też z pozyskiwaniem środków finansowych, trudną
współpracą i brakiem zrozumienia dla prowadzonych działań a także
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z ograniczeniami prawnymi oraz warunkami obiektywnymi, w których
funkcjonują organizacje.
Do problemów typowych dla profilu danej organizacji należą w pierwszej
kolejności problemy jej podopiecznych a więc, miedzy innymi: bieda,
bezdomność, uzależnienie alkoholowe, patologie rodzinne, tragedie życiowe:
długi, choroba, śmierć w rodzinie, która doprowadza do bezdomności.
Problemem o jakim mówią pracownicy tych organizacji jest pewnego rodzaju
pułapka jaką jest pomoc tym osobom. Mają oni świadomość, że wysiłki jakie
wkładają w pomoc w prostowaniu życiowych dróg często kończą się
niepowodzeniem. Osoby te bowiem uzależniają się od pomocy, która jest im
oferowana, przyzwyczajają się do niej i tracą motywację do pracy nad sobą.
Bezdomność staje się wręcz stylem życia kiedy jest amortyzowana przez
działania pomocowe ze strony organizacji pozarządowych, zwłaszcza w postaci
zasiłków. Pracownicy mają tego świadomość, nie raz już o tym wspólnie
dyskutowali ale nie odważą się wycofać jakichkolwiek działań ponieważ wiedzą,
że osoby te naprawdę nie poradzą sobie bez tej pomocy. Z drugiej strony, ich
praca nie ma końca. Nie ma dobrego rozwiązania tego problemu. Inna
organizacja obserwuje jeszcze jeden aspekt tego problemu: o ile angażowanie
lokalnej społeczności w pomoc na początku mobilizowało poczucie jedności, bo
ludzie przynosili, pomagali sobie, ale już księdzu nie starczało miejsca… też
Wigilię robili, coś dodali do tych paczek ekstra, o tyle później, kiedy działania te
osiągnęły charakter masowych i odbywały się już w ramach programu
pomocowego ludzie szybko zorientowali się, że można brać z kilku źródeł, że da
się więcej – zauważa pomysłodawca. Problemem stała się konieczność
weryfikowania danych, kontrolowania tych osób, sprawdzania czy nie kłamią.
Towarzysząca temu roszczeniowa postawa niektórych osób wypacza sens
działań charytatywnych na rzecz tych, którzy sami nie są w stanie o siebie
zadbać. Co więcej, wiele osób nie potrzebuje pomocy i wsparcia państwa, którą
jednak otrzymują ponieważ spełniają kryteria jej przyznawania. Części tych
osób po prostu nie opłaca się iść do pracy skoro kwota zasiłku jest niewiele
niższa niż kwota ewentualnego wynagrodzenia. Nie ma więc chętnych do pracy,
są za to coraz chętniej przyznający się do swego ubóstwa potrzebujący.
Problemem organizacji jest też brak rąk do pracy, zwłaszcza
wolontariuszy, którzy już nie zgłaszają się tak chętnie jak kiedyś a potrzebni są
jeszcze bardziej ponieważ działalność organizacji rozszerza się. Zwłaszcza
potrzebne są osoby z wiedzą specjalistyczną, by pomagać dzieciom w zadaniach
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domowych, oraz terapeuci. W przypadku świetlicy socjoterapeutycznej
współpraca z rodzicami jest również wyzwaniem.
Problemem, z którym w równym stopniu boryka się każda organizacja
pozarządowa jest pozyskiwanie środków na pokrycie kosztów jej prowadzenia
oraz przede wszystkim, na działalność dobroczynną. Nawet organizacje, które
mają status OPP iw związku z tym mogą liczyć na wpłatę z 1% podatku do
września, zanim nie poznają tej kwoty, tak naprawdę pozostają bez pewnych
funduszy i nie mogą zaplanować żadnych działań. Nie są w stanie robić
planów, choćby przybliżonych, na kolejny rok, bo nie wiadomo, który minister
co i gdzie ogłosi, jaki konkurs będzie, który projekt przejdzie – czasami człowiek
się bardzo dużo narobi a tu nic, skarżą się. Nie jest też wcale łatwo pozyskać
środki od prywatnych darczyńców, którzy najczęściej zasłaniają się kryzysem
i ciężką sytuacją co czyni pozyskiwanie środków wyjątkowo trudnym, choć jeśli
się nie robi tego dla siebie to jest łatwiej, zapewniają pracownicy organizacji.
Trudne sytuacje są też z powodu absurdalnych przepisów oraz braku
wyrozumiałości dla problemów finansowych organizacji: jak się pisze pisma
o umorzenie to nie ma na co liczyć. Jest umowa podpisana i koniec, sądownie
się nie wygra nic, komentują rzeczywistość.
Współpraca z niektórymi przedstawicielami władz również dostarcza
problemów. Ma to związek z terenem, na którym działa organizacja i wygląda
to tak, że jeżeli współpraca z burmistrzem jest wzorowa to zbalansowana jest
brakiem jakiejkolwiek współpracy ze Starostwem. Również współpraca
z dyrektorami lokalnych domów kultury czy parków narodowych potrafi być
trudna. Do tego dochodzi osobista niechęć władz lokalnych do niektórych
przedsięwzięć, oraz krótkowzroczność jeśli chodzi o długofalowe korzyści jakich
mogłaby doświadczyć gmina (dochody ze sprzedaży, promocja regionu).
W konsekwencji działania charytatywne muszą być przeniesione tam gdzie są
chętniej przyjmowane, gdzie możliwe jest ich zorganizowanie. Pozostaje więc
żal i świadomość, że dobroczynne efekty tych działań ominął rodzimą gminę,
z myślą o której te działania były planowane.
Brak zrozumienia dla intencji i problemów organizacji dotyczy nie tylko
niektórych lokalnych włodarzy ale też samej społeczności. Takie ludzkie cechy
jak zawiść, zazdrość, nieufność, interesowność dają początek niezrozumieniu,
pomówieniom i działaniu na szkodę „przeciwnika”, który może i powinien być
sojusznikiem. Ważnym problemem jednej z organizacji jest inna fundacja,
powołana do działania na tym samym terenie, mająca bardzo podobny status,
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łudząco podobną nazwę i stronę internetową oraz wykonująca te same
działania. W konsekwencji rozróżnienie tych dwóch fundacji jest problemem
nawet dla urzędników, którym zdarza się pomylić adres do korespondencji.
Podobnie mylą się też ludzie, odbiorcy działań. Dochodzi jeszcze jeden problem
– lokalna społeczność z dobroczynnością kojarzy te największe, najstarsze,
najbardziej obecne w przestrzeni publicznej organizacje takie jak „Caritas”,
„Droga”, „Eleos” i to im ofiarowuje swój 1% podatku.
Funkcjonowanie organizacji non-profit zdecydowanie utrudnia szereg
obiektywnych trudności. Problemem są ograniczenia prawne: o wiele łatwiej
i sprawniej byłoby prowadzić organizację, gdyby można było zatrudnić w niej
stażystów. Są stażyści chętni do odbycia takiej praktyki, nie ma natomiast
możliwości skorzystania z ich umiejętności i chęci ponieważ fundacja nie
zatrudnia pracowników i nie może zatrudnić stażystów – takie przepisy. Inna
rzecz – gdyby nawet udało się fundacji powołać spółdzielnię socjalną,
krawiecką, by organizować pracę osobom bezrobotnym to brak
gwarantowanych rynków zbytu na wytwarzane produkty prędzej czy później
zabije ideę wsparcia za pomocą wędki a nie tylko ryb. Inny problem, który
dotyczy małych środowisk – wszyscy się tu znają, trudno o anonimowość dla
problemów z jakimi przychodzą i trudno o działanie. Poza tym, im mniejsze
środowisko tym trudniej dotrzeć do prawdziwie potrzebujących, bo mało kto
ma odwagę przyznać się do swojej biedy. Jest też zapotrzebowanie na
specjalistów, bo nie wiadomo jak z takimi osobami postępować, jak im pomóc,
a oni sami nie mówią nic. Prowadzenie organizacji wymaga zatem oprócz
dobrej woli wiele umiejętności i elastyczności by znaleźć rozwiązania
zadowalające wszystkich.
6.5.7 Komunikacja w organizacjach pozarządowych
Kanałem przepływu informacji używanym najczęściej wewnątrz
organizacji jest telefon, oraz Internet. Daje on możliwość stworzenia swego
rodzaju platformy komunikacyjnej czy też, w przypadku jednej z organizacji
nawet zamkniętego forum za pośrednictwem jednego z portali
społecznościowych. Niesamowicie usprawnia to pracę ponieważ umożliwia
nieprzerwany kontakt wszystkich członków organizacji niezależnie od miejsca
i czasu. Służy wymianie pomysłów i komentarzy, pozwala też na zamieszczanie
informacji i ich aktualizację, oraz na zamieszczanie dokumentów, zmian,
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nowych przepisów, z którymi trzeba się zapoznać. Działa tez trochę „wstecz”
ponieważ osoby, które nie uczestniczą w dyskusji na bieżąco mogą sięgnąć do
archiwum. Jest to najbardziej intensywna forma kontaktu i najbardziej
skuteczna. Ważnym narzędziem komunikacji jest też telefon. Mając do
dyspozycji już tylko te dwie formy komunikacji pracownicy są dobrze
poinformowani i kontakt osobisty nie musi być priorytetowym aczkolwiek wciąż
pozostaje bardzo ważny. Nie musi on natomiast przybierać formy
obowiązkowych spotkań według harmonogramu co wszystkim pracownikom
bardzo ułatwia funkcjonowanie na rzecz organizacji. Łatwiej jest im zrządzać
czasem tak by wykorzystać go jak najbardziej efektywnie, oraz pogodzić
obowiązki zawodowe i rodzinne jakie mają poza pracą w organizacji.
Spotykania zaś są wtedy tylko kiedy sytuacja i prowadzone działania tego
wymagają.
Kontakt na zewnątrz organizacji przybiera formę oficjalną lub mniej
oficjalną zależnie od charakteru komunikacji oraz osób w niej uczestniczących.
Z sektorem publicznym komunikują się pisemnie, w formie korespondencji
elektronicznej w przypadku mniej oficjalnych pytań, zaś w przypadku spraw
oficjalnych, które mogą być załatwione tylko drogą urzędową pozostaje
korespondencja pisemna, czasem ustne doprecyzowanie. Jest to często proces
czasochłonny, przeważnie dlatego, że na dokumentach wymagane są liczne
podpisy, których zebranie trwa przez co hamuje działania organizacji.
Relatywnie, rzecz, której załatwienie członkom organizacji zajmuje dzień,
urzędnikom zajmuje dwa tygodnie, właśnie ze względu na wymogi formalne.
Komunikacja z sektorem prywatnym jest mniej formalna a przez to łatwiejsza
i bardziej dostępna. Odbywa się za pomocą telefonu i Internetu. Organizacje
pozarządowe posiadają własne strony internetowe z danymi teleadresowymi.
Praktykują też załączanie linków do własnej strony internetowej na stronach
innych organizacji, przeważnie większych i przez to bardziej znanych,
skupiających uwagę szerszego grona, na przykład na stronie parafii.
Do adresatów działań pomocowych informacja rzadziej płynie za
pośrednictwem tych kanałów ponieważ często osoby te nie mają łatwego albo
żadnego dostępu do Internetu. Ciekawe jest natomiast, że posiadają telefony
komórkowe. Podczas obserwacji w jednej z organizacji co jakiś czas
rozbrzmiewał sygnał dzwonka z pokoju, w którym osoby te jadły posiłek; na
tablicy w tej sali również wisi informacja dotycząca zasad ładowania telefonów
komórkowych. Do osób tych informacja trafia częściej w formie komunikacji
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pisemnej, za pośrednictwem mediów drukowanych: prasy religijnej,
specjalnych broszurek informacyjnych, ulotek. Najbardziej skutecznym
sposobem komunikacji jest „marketing szeptany” czyli informacja ustna
dotycząca działalności organizacji oraz zapotrzebowania na pomoc. Dobrym,
sprawdzonym miejscem do uprawiania takiej formy promocji/komunikacji jest
szkoła. Organizacje docierają do nauczycieli a ci poprzez dzieci do rodziców.
Technicznie, wygląda to tak, że kiedy w szkole ma miejsce wydarzenie
z udziałem lub z inicjatywy organizacji, rodzice dostają informację pisemną
o sukcesie dziecka i sponsorze nagrody. Celem jest utrwalenie w świadomości
rodziców nazwy darczyńcy oraz jego działań.
6.5.8 Charakterystyka współpracy organizacji pozarządowych
Jednym z ważniejszych sposobów prowadzenia działań jest współpraca
organizacji pozarządowych. Chodzi o współpracę z sektorem publicznym
i prywatnym ale też organizacji ze sobą. Lista podmiotów, z którymi najczęściej
współpracują badane organizacje jest dość długa i nie jest wyczerpująca.
Znalazły się na niej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Marszałkowski,
Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, lokalne domy kultury
i biblioteki publiczne, Cerkiew Prawosławna, organizacje działające przy
kościołach: rzymskokatolicki „Caritas”, prawosławny „Eleos”, ewangelickoaugsburgska „Diakonia”, współpracujące z Kościołem Chrześcijan Baptystów
stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, katolickie Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie „Droga” o. Edwarda Konkola, Bractwo Młodzieży Prawosławnej, oraz
Polska Rada Ekumeniczna (w zakresie wolontariatu), Polski Czerwony Krzyż
(w zakresie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych), Urząd Wysokiego Komisarza
ds. Uchodźców, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Uniwersytet
w Białymstoku, Politechnika Białostocka, szkoły policealne kształcące
pedagogów i pracowników socjalnych, dyrektorzy, nauczyciele i młodzież
lokalnych szkół, policja, straż pożarna, osoby prywatne, parafianie, oraz inne
organizacje pozarządowe o podobnym profilu działalności.
Współpraca organizacji pozarządowych z sektorem publicznym układa
się dobrze, jednak należy podkreślić, że jej skuteczność determinuje
w znacznym stopniu temperatura wzajemnych relacji budowanych latami,
zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Generalnie jednak można liczyć na
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przychylność władz. Dzięki niej organizacje pozyskują to, co najbardziej
potrzebne do ich sprawnego działania czyli możliwość pozyskania środków
finansowych. Nie chodzi tu o bezpośrednie wpłaty ale dostęp do programów
umożliwiających finansowanie niektórych działań. Dla przykładu, świetlica
socjoterapeutyczna jednej z organizacji nie była tak efektywna zanim nie
została objęta specjalnym programem, w ramach którego finansowane są
grupy wsparcia, warsztaty terapeutyczne i profesjonalna kadra. Świetlica innej
organizacji, która nie dostała takiego wsparcia, musiała zakończyć działalność.
Współpraca organizacji pozarządowych z sektorem prywatnym również
układa się dobrze. Są firmy, które ofiarowują swoją pracę na rzecz organizacji,
inne przekazują datki rzeczowe lub pieniężne. Charakterystyczne jest, że
prywatni przedsiębiorcy potrafią zaangażować też innych przedsiębiorców
i stworzyć całą sieć pomocową, dzięki której nie tylko osoby ubogie dostają
wsparcie ale też wszyscy zaangażowani w niesienie pomocy zyskują coś dla
siebie. Na przykład podczas organizacji wieczerzy wigilijnej dla osób
bezdomnych nawiązała się współprac ze szkołą gastronomiczną – uczniowie
zyskali możliwość darmowych praktyk, szkoła dostała darmowe produkty,
a dostawca produktów darmową pracę, dzięki której mógł dostarczyć na
wieczerzę potrawy. Bezdomni zaś dostali w ten jeden dzień w roku namiastkę
domu. Prywatni przedsiębiorcy choć zawsze narzekają na kryzys, zawsze jednak
znajdą coś czym się podzielą, jeżeli nie pieniądze to chociaż nagrodę rzeczową,
każdy coś od siebie da.
Działania podejmowane w ramach wskazanej współpracy to również
wymiana informacji ale też wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami
i niematerialne wsparcie. W przypadku kiedy na danym terenie podopieczni
mogą uzyskać podobne świadczenia pomocowe z kilku źródeł organizacje
i instytucje administracji publicznej tworzą wspomniany system kontroli
dystrybucji tej pomocy by zapobiegać nadużyciom. W sytuacji, w której
zarejestrowanych podopiecznych są setki taki system jest koniecznością.
Współpraca nie kończy się tylko na kontroli i działaniach informacyjnych.
Pięknym i wcale nierzadkim gestem jest użyczenie autorytetu i kapitału
społecznego mniejszej organizacji poprzez objęcie patronatem działań takiej
organizacji, często początkującej. W przypadku badanych organizacji miała
miejsce taka sytuacja, kiedy organizacja z wieloletnim stażem stworzyła
subkonto z nazwą organizacji, na której działalność miały być przeznaczone
wpłaty z 1% podatku. Inną praktyką jest tworzenie partnerstwa z mniejszymi
348

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

organizacjami lub nawet grupami nieformalnymi na rzecz ich działań, które nie
mogą być realizowane bez spełnienia wymogów formalnych. Podobne
partnerstwa tworzą się też z sektorem administracji publicznej i rzadko mają
wymiar finansowy, najczęściej są to kwoty symboliczne, bardziej datki
rzeczowe, upominki, ale przychylność jest tu o wiele cenniejsza ponieważ
pomaga ominąć trudności w realizacji działań pomocowych. Innym wymiarem
partnerstwa jest łączenie działań dla lepszego efektu i szerszego zasięgu, nawet
międzynarodowego - od 2000 r. „Caritas” i „Eleos” organizują ekumeniczne
dzieło pomocy dzieciom z najuboższych rodzin, z którego część pozyskanych
funduszy przeznaczyli na pomoc dzieciom na wschodzie: na Białorusi, Ukrainie
i Rosji. Zsynchronizowanie działania w przypadku tej samej grupy docelowej na
tym samym obszarze (pomoc bezdomnym, uchodźcom, emigrantom) daje
większą gwarancję sukcesu, a przecież to jest celem.
Współpraca ma jednak pewne bariery i ograniczenia. Podejmowanie
decyzji w Starostwie zajmuje dwa tygodnie – tyle potrzeba by zebrał się Zarząd,
w organizacji zaś Zarząd zbiera się na jeden telefon. Nieżyczliwi, niechętni
działaniom organizacji włodarze, którzy opóźniają, wstrzymują, blokują te
działania to bolączka niemal każdej organizacji pozarządowej. Przeszkadza też
brak kontaktów i osób, z którymi można byłoby współpracować, a także zwykły
brak potrzeby współdziałania. Działalność niektórych organizacji ogranicza
konkurencja, zwłaszcza ze strony organizacji kościelnych innych wyznań, które
finansowane są z zagranicznych środków więc dysponują o wiele większym
kapitałem ekonomicznym. Ponieważ mogą dawać więcej potrzebującym
stanowią konkurencję dla organizacji o znacznie bardziej ograniczonym
budżecie i przez ten kontrast w świadomości lokalnej społeczności zapisują się
jako lepsze, bardziej hojne i skuteczne. Konkurencję też stanowią inne
organizacje, które na tym samym terenie prowadzą bardzo podobną
działalność ale na zasadach rywalizacji a nie współpracy. Kolejna bariera
związana jest ze specyfiką regionu – w tej jego części gdzie wyznawców
prawosławia jest niewiele tylko mniej niż katolików choć nie ma problemów na
tle wyznaniowym nie ma też wspólnych inicjatyw. Organizacje funkcjonują
obok siebie, wykonują dużo potrzebnej pracy, a mogłyby, zwłaszcza na małym
terenie, działać razem i przez to docierać dalej, na przykład również do
wschodnich sąsiadów. Natomiast barierą dla rozszerzenia działalności
dobroczynnej na Białoruś są wizy potrzebne do przekroczenia granicy, a z tego
wynikają kolejne: brak kontaktów i wiedzy na temat potrzeb sąsiadów.
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Do dobrych praktyk związanych ze współpracą organizacji non profit
należy w pierwszej kolejności wymiana informacji. Te organizacje, które
utrzymują między sobą kontakty wymieniają się cennymi informacjami
dotyczącymi nowych projektów, konkursów, możliwości; przesyłają sobie linki,
systematycznie odwiedzają strony internetowe, na których może pojawić się
ciekawa oferta konkursowa. Dobrą praktyką jest też wspieranie mniejszych
organizacji swoim doświadczeniem, pomaganie im, przeprowadzenie przez
początkowe trudności. Niektóre organizacje działają tak prężnie i energicznie,
że inspirują do działania te mniejsze: baptyści mnie zawsze pobudzali,
podkreśla założyciel jednej z badanych organizacji i zaraz wymienia działania
jakie sam zapoczątkował pod wpływem tych inspiracji.
Współpraca pomiędzy organizacjami oraz z sektorem administracji
publicznej oceniana jest przez organizacje jako zadowalająca obie strony.
Przejawami tego zadowolenia są przesłane z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych kartki wykonywane przez podopiecznych jednej z fundacji
podczas zajęć warsztatowych w grupie wsparcia. Wysokie noty zyskuje też
sektor publiczny za stosunkowo szybką wymianę informacji i dobry kontakt
w sprawie prowadzonych działań. Niektóre urzędy są otwarte i pomocne,
chętnie udzielają informacji, są dobrze zorientowane w działaniach organizacji,
nie blokują dotacji i nie stwarzają innych problemów; dążą do porozumienia
w kwestiach, w których interesy obydwu stron są zagrożone. Najniższe noty
zyskują te instytucje kiedy chodzi o pomoc finansową, jednak tam gdzie chodzi
o czynności niematerialne współpraca jest na wysokim poziomie.
6.5.9 Dobre praktyki w działalności organizacji pozarządowych
Doświadczenie organizacji pozarządowych pozwala wyodrębnić liczne
dobre praktyki. Najważniejsze jest by zgromadzić krąg ludzi i znajomych
o różnych profesjach, zaufanych, na których można polegać: ludzie, ludzie,
ludzie – fundacja musi się opierać na ludziach, na kontaktach i na
wolontariacie, przekonują. Bez tego kapitału osoby prowadzące organizację nie
odważyłyby się na duże przedsięwzięcia. Przede wszystkim kiedy brak środków
na działania jest codziennością, kiedy rozczarowuje kwota wpływająca z 1%
podatku i niewiele można zrobić, wtedy właśnie zgrany, wspierający się zespół
jest warunkiem koniecznym przerwania organizacji. Samemu, nawet jeśli ma
się chęci i siły nie warto podejmować żadnych działań: Sam co człowiek może
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zrobić? Sąsiadowi pomóc przy rąbaniu, czy zakupy zrobić, komentuje założyciel
jednej z badanych organizacji. Kolejny warunek: zgrany zespół potrzebuje
koordynatora z pomysłami, charyzmatycznego lidera-zapaleńca, który
przyciąga ludzi i zaraża swoim entuzjazmem. Nie może to być osoba, która pełni
tę funkcję z pobudek innych niż społeczne. Inna dobra praktyka: nie warto
planować ponieważ nie ma dostatecznej wiedzy na temat możliwości
pozyskiwania środków – wyniki projektów, nowe projekty i konkursy ogłaszane
są na bieżąco. Ważne jest by skupić się na celach i nie tracić energii na działania
nie przynoszące dobroczynnych rezultatów, aby nie iść do celu drogą wyboistą
i okrężną: fundacja jest właśnie po to żeby znając potrzeby lokalne coś więcej
robić niż tylko spotkania z byłymi czy obecnymi posłami, bo polityk przyjeżdża
żeby swoją kampanię robić a nie miejsca pracy organizować. Warto o tym
pamiętać.
Pozostałe dobre praktyki to właściwie pochodne zgranego i dobrze
zarządzanego zespołu. Są nimi: wspólne cele i konsekwencja w dążeniu do ich
osiągania, otwartość na propozycje, różnorodność działań, determinacja
w pozyskiwaniu środków na rzecz prowadzonych działań oraz świadomość, że
praca w organizacji non profit nie przynosi zysków i jest „harówką”, a jedyna
nagroda to satysfakcja. Trzeba pamiętać o tym cały czas i nie liczyć na więcej.
Ważne jest też by wychwycić moment, w którym satysfakcja przestaje
wystarczać, motywować i wtedy po prostu odejść, bo jak się robi i nie ma się
z tego satysfakcji to się prędzej czy później skończy to, bo nie da się robić na siłę,
mówi jeden z pracowników.
Co ciekawe, organizacje te zetknęły się z katalogiem dobrych praktyk
zebranych w formie zwartej publikacji dedykowanej właśnie im. Jedna
z organizacji dostała nawet zadanie by sześciotomowy poradnik przetestować.
Zagadnienia w nim zawarte dotyczyły między innymi pracy zespołowej,
uwarunkowań prawnych, prowadzenia dokumentacji, czasu pracy, etyki pracy
i odnosiły się do takich obszarów jak pomoc doraźna, wychodzenie
z bezdomności, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie, edukacja, źródła
finansowania i inne. Wspomniany jest też polski i zagraniczny model dobrych
praktyk. W ocenie pracowników część tych propozycji była naprawdę godna
uwagi i zaadoptowania, niektóre zaskakiwały i rozczarowywały, bo w żaden
sposób nie przystawały do rzeczywistości. Inna organizacja natomiast nigdy nie
zapoznała się z treścią podobnej publikacji ponieważ swoje dobre praktyki
wypracowuje sama i na tych tylko polega.
351

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

6.6 Wnioski końcowe
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji nieuczestniczących,
wywiadów z pracownikami i podopiecznymi organizacji oraz zebranych
dokumentów można sformułować liczne wnioski dotyczące działalności
organizacji non profit na terenie województwa podlaskiego. Szczególne
znaczenie ma tu kapitał społeczny organizacji. Wnioski są następujące:
Działalność non profit zaczyna się zawsze bardzo podobnie – z potrzeby
serca i od pierwszych chwil bazuje na kapitale społecznym założycieli,
przeważnie kilku zdeterminowanych osób. Jednym z ważniejszych działań na
samym początku jest budowanie tożsamość takiej organizacji poprzez ustalenie
profilu działalności i przyszłych adresatów działań pomocowych. Wszystko to
organizacja komunikuje w nazwie jaką obiera. Nazwa organizacji to ważny
drogowskaz na drodze do pozyskiwania darczyńców i nawiązywania nowych
kontaktów, zwłaszcza, że początkowy kapitał społeczny organizacji nie jest
duży. Liczy on kilkoro założycieli oraz kapitał każdego z nich w postaci
umiejętności i kontaktów dzięki, którym rosną szanse organizacji na pozyskanie
środków na działalność, na przykład za pośrednictwem konkursów, programów,
projektów. Kontakty te również ułatwiają pozyskiwanie kolejnych
pracowników, od początku więc warto je pielęgnować. Warto też pamiętać, że
każdy rodzaj relacji w takich organizacjach cechuje ogromne zaufanie,
życzliwość, otwartość i godna uwagi wyrozumiałość. Podobnie jest w przypadku
relacji z adresatami działań pomocowych. Każda strona jest szczerze
zaangażowana w wykonywane zadania i jednocześnie każda stara się przejąć
perspektywę pozostałych: członkowie organizacji rozumieją, że czas ofiarowany
przez wolontariuszy może kiedyś się skończyć, rozumieją sponsorów
i darczyńców, że nie są w stanie ofiarować więcej niż ofiarowują, rozumieją
trudną sytuację swoich podopiecznych, a ci są wdzięczni za każdy dobroczynny
gest w ich stronę.
Kapitał społecznych członków organizacji non profit jest kołem
zamachowym ich działalności. Praca w organizacji skupia się wokół zadań
statutowych jednak to jak postępuje ich realizacja nie zawsze zależy od rodzaju
podejmowanych działań. Powodzenie wielu przedsięwzięć jest w rękach
lokalnych włodarzy oraz ludzi dobrej woli, którzy wspierają te działania swoja
pracą i datkami. Łatwiej jest organizować te wydarzenia, które na stałe weszły
do grafiku organizacji, ponieważ większa jest ich świadomość wśród osób
352

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

zaangażowanych w ich realizację i z każdą edycją łatwiej jest je kontynuować
ponieważ skupiają one coraz więcej osób chętnych do pracy i pomocy. Innym
wymiarem pracy w organizacjach jest pozyskiwanie środków, które
bezwzględnie opiera się na kapitale społecznym każdego z pracowników
organizacji, działa też na zasadzie efektu „kuli śniegowej” – każda następna
osoba zaangażowana w działania pomocowe angażuje też swoje najbliższe
otoczenie. W przypadku niektórych działań istotnym elementem jest kontrola,
która odbywa się na drodze wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi
instytucjami sektora publicznego i prywatnego a przebiega ona płynnie jeżeli
wszystkie strony znają się. Kanałem informacyjnym najczęściej
wykorzystywanym do tych kontaktów jest Internet i telefon. Coraz częściej też
organizacje wychodzą do szerszego grona odbiorców za pośrednictwem
własnych stron internetowych, coraz chętniej wykorzystują je do intensywnej
komunikacji zwłaszcza wewnętrznej. Usprawnia to znacznie ich działania
ponieważ pozwala bardziej efektywnie zarządzać czasem i skraca fizyczny
dystans – wirtualne konferencje nie są już rzadkością.
Organizacje pozarządowe maja też swoje problemy, a jednym z nich,
znanym każdej organizacji, jest słaby kontakt i brak zrozumienia przedstawicieli
niektórych lokalnych władz, oraz, brak życzliwości, ludzka niechęć i mylna
interpretacja intencji tych organizacji. Na te problemy niewiele można poradzić.
Wydaje się, że pojawiają się one częściej w mniejszych środowiskach,
działających bardziej lokalnie. Wynika to w dużym stopniu z faktu, że
w świadomości ich mieszkańców działania te jeszcze nie istnieją, a te, które są
zauważalne obarczone są wciąż brakiem zaufania, obawą przed nowym.
Dlatego tak ważna dla małych organizacji jest rozpoznawalność. Współpraca
organizacji pozarządowych polega właśnie miedzy innymi na tym, by te
większe, które prowadzą podobne działania i są już pozytywnie kojarzone
wspierały swoim autorytetem mniejsze organizacje i w ten sposób pomagały
niwelować bariery, o których mowa. Chodzi przecież o to, by docierać z pomocą
tam gdzie nikt inny nie dociera.
Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a sektorem administracji
państwowej oraz prywatnym układa się dobrze. Wszystkie instytucje
wspierają się nawzajem, najczęściej wymieniając informacje i drobne przysługi,
starają się ułatwić sobie działania i przez to zwiększyć ich efektywność.
Wszystkie strony zaangażowane w ten proces odnotowują korzyści wynikające
ze współpracy.
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Organizacje pozarządowe nie mają skodyfikowanego katalogu dobrych
praktyk – wszystkie stawiają na zgrany zespół entuzjastów, profesjonalistów,
których łączy wspólny cel, oraz na zaufanie i porozumienie w zespole. Pozostałe
dobre praktyki to pochodne tego zespołu: konsekwencja w dążeniu do
osiągania celów, otwartość na propozycje, różnorodność działań, determinacja
w pozyskiwaniu środków na rzecz prowadzonych działań. Ważne jest jeszcze
tylko by pamiętać, że praca w organizacji non profit już z definicji nie przynosi
zysków i jest pracą bardzo ciężką, niekończącą się, a jedyna nagroda to
satysfakcja. Kiedy i ta przestaje wystarczać po prostu trzeba odejść .
Wszystkie organizacje mają plany by rozszerzać działalność, docierać do
świadomości lokalnej społeczności i jeszcze dalej, być zauważalnym, pracować
nad swoją marką. Chcą aktywizować grupy wykluczone: osoby po 50 roku życia
angażować do pracy, aktywizować osoby starsze i młodzież, wspierać tworzenie
nowych miejsc pracy, realnie i trwale wspierać wychodzenie z bezrobocia oraz
rozwój regionu. Nie tracą zapału i wiary w powodzenie swoich działań – jak
twierdzi jedna z przedstawicielek fundacji wiara bez uczynków martwa jest,
więc nie załamują rąk przy niepowodzeniach i nie ustają w pracy.
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7. Podsumowanie
Badanie PAPI z NGO
Pracownicy podlaskich organizacji pozarządowych to w większości
kobiety, osoby w wieku 25-54 lata, żyjące w stałych związkach i posiadające
wysoki poziom wykształcenia. Zdecydowana większość z nich pracuje w NGO
bez wynagrodzenia, a ich zatrudnienie w organizacji trwa przynajmniej 3 lata.
W statystycznej podlaskiej organizacji pozarządowej zatrudnionych jest
3 pracowników etatowych, 20 wolontariuszy i 5 aktywistów/pracowników
społecznych.
O podjęciu pracy w organizacji pozarządowej decydują głównie
przesłanki altruistyczne: chęć pomocy innym i zmiany otaczającej rzeczywistości
oraz zrobienia czegoś dobrego. Niewiele osób traktuje NGO jako miejsce
zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, czy uzyskania zatrudnienia lub
doświadczenia zawodowego. Okazuje się także, że rzadko do pracy
w organizacji pozarządowej skłaniają inne osoby – wskazywać to może na fakt,
iż decyzja o działaniu w organizacji pozarządowej musi wynikać z pobudek
wewnętrznych, zewnętrzna motywacja może okazać się nieskuteczna.
Zdaniem respondentów sektor non-profit w województwie podlaskim
jest postrzegany zdecydowanie pozytywnie, pozytywnie oceniana była także
działalność NGO na Podlasiu.
Postrzeganie własnej organizacji na tle organizacji pozarządowych
działających na Podlasiu jest dwubiegunowe: często pojawiały się wskazania na
lepszą sytuację we własnej organizacji, ale liczne były również oceny neutralne.
Funkcjonowanie organizacji pozarządowych jest potrzebne – takie jest
zdanie zdecydowanej większości uczestników badania. Potrzeba ta jest
dostrzegana zarówno lokalnie oraz w powiecie, jak i w województwie oraz
całym kraju.
Połowa podlaskich organizacji pozarządowych prowadzi działalność
marketingową w celu promocji swoich działań, najczęściej wykorzystując w tym
celu swoją stronę internetową, imprezy okolicznościowe, ulotki, marketing
szeptany, a także profile na portalach społecznościowych i wykupione na
innych stronach internetowych miejsca reklamowe. Odbiorcą działań
promocyjnych NGO jest przeważnie ogół społeczeństwa, stosunkowo rzadko
355

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

organizacje dostosowują swój przekaz reklamowy do zdywersyfikowanego
grona odbiorców.
Współpraca organizacji pozarządowych z innymi partnerami: sektorem
publicznym, sektorem prywatnym oraz innymi NGO jest oceniana w większości
pozytywnie, przy czym należy zwrócić uwagę, że organizacje pozarządowe
stosunkowo najczęściej współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego,
głównie na szczeblu gminnym.
Główne problemy w zakresie współpracy sektora non-profit z publicznym
dotyczą kwestii finansowych (niskie dotacje, niewystarczające wsparcie
finansowe itp.) oraz nadmiernej biurokracji. W przypadku współpracy
z sektorem prywatnym problemy obejmują z jednej strony również kwestie
finansowe i trudności ze znalezieniem sponsora, a z drugiej – problemy braku
chęci i małego zaangażowania ze strony firm i przedsiębiorców w pomoc dla
organizacji pozarządowych.
Mimo dostrzeganych problemów, komunikacja i przepływ informacji
między organizacjami pozarządowymi a innymi podmiotami oceniana jest
w większości pozytywnie. Najbardziej efektywne formy komunikacji NGO
z sektorem publicznym to zdaniem samych respondentów bezpośrednie
spotkania formalne, zdecydowanie rzadziej doceniane są kontakty nieformalne
czy także konsultacje społeczne.
Budżet organizacji pozarządowych tworzony jest w oparciu o środki
finansowe pochodzące w różnych źródeł, najczęściej z budżetu państwa, gminy
oraz od sponsorów. Najmniejszy udział w budżetach podlaskich NGO mają
fundusze unijne i programy międzynarodowe.
Dla znacznej części badanych organizacji środki publiczne i prywatne są
tak samo ważne dla realizacji misji, jednocześnie jednak wskazania na przewagę
środków publicznych są zdecydowanie częstsze niż wskazania na przewagę
środków prywatnych.
Uzyskiwane środki finansowe w różnym stopniu zaspokajają potrzeby
organizacji pozarządowych. Choć w niewiele ponad połowie organizacji
zaspokajana jest co najmniej większość potrzeb, to jednocześnie w co trzeciej
NGO środki finansowe pozwalają zrealizować jedynie połowę potrzeb, a w 18%
- mniejszość.
Większość uzyskiwanych przez organizacje środków finansowych
przeznaczana jest na zadania związane z misją NGO, a jedynie co dziesiąta
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organizacja prowadzi działalność gospodarczą na rzecz pozyskania środków na
realizację misji statutowej.
Wolontariusze rekrutowani są w NGO głównie za pośrednictwem
kanałów nieformalnych: przez osoby już pracujące w organizacji i za pomocą
kontaktów prywatnych. W podobny sposób poszukiwani są także sponsorzy
i darczyńcy – następuje to głównie za pomocą kontaktów prywatnych.
Ogólne porównania sytuacji NGO w Polsce i na Zachodzie wskazują na
podobną sytuację w obu miejscach, jednakże w przypadku Zachodu
formułowano więcej ocen pozytywnych niż w przypadku Polski.
Główne obszary działalności podlaskich organizacji pozarządowych to:
1) przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych i działalność wspierająca,
2) nauka, kultura i ekologia oraz 3) sport, turystyka i wypoczynek.
Większość NGO na Podlasiu kieruje swoje działania do ogółu
mieszkańców regionu, około jednej czwartej organizacji koncentruje się na
wybranej grupie/grupach społecznych (najczęściej niepełnosprawnych,
dzieciach i młodzieży oraz osobach biednych i ubogich).
Spośród możliwych kierunków działań związanych z rozwojem kapitału
społecznego przedstawiciele organizacji pozarządowych za najważniejszy uznali
rozwijanie dialogu społeczno-gospodarczego, rzadziej partycypację społeczną
i wpływ na życie obywateli, a następnie komunikację społeczną i wykorzystanie
potencjału kulturowego i kreatywnego oraz rozwój infrastruktury kultury,
turystyki i sportu. Stosunkowo najrzadziej wskazywanym kierunkiem działań
w obszarze kapitału społecznego, najważniejszym dla organizacji
pozarządowych, było kształtowanie właściwych postaw i kompetencji dla
nowoczesnego rynku pracy.
Kluczowe z punktu widzenia obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej,
a jednocześnie najczęściej rozwijane w ramach działalności NGO kompetencje
obejmują: kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresję
kulturalna, a także inicjatywę i przedsiębiorczość. Na czwartym miejscu znalazła
się umiejętność uczenia się.
Pod względem rodzaju podejmowanych w celu wzmacniania kapitału
społecznego działań w podlaskich organizacjach pozarządowych przeważa
udzielanie informacji, znacznie rzadziej jest to pomoc psychologiczna, prawna
bądź finansowa.
Funkcjonujące w województwie podlaskim organizacje pozarządowe
najczęściej wzmacniają kapitał społeczny mieszkańców w obszarze kultury
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(niemal jedna trzecia podlaskich NGO), znacznie rzadziej w obszarze
umiejętności interpersonalnych i relacji międzyludzkich oraz podejmują
działanie na rzecz osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Dopiero w następnej kolejności pojawia się obszar rynku pracy
i kompetencji potrzebnych na rynku pracy, a najrzadziej działania NGO
wzmacniają obszary regionalny i polityczny.
W podlaskich organizacjach pozarządowych panują częściowo stosunki
formalne, częściowo nieformalne, ale komunikacja między pracownikami
oceniana jest globalnie dobrze. Do najpopularniejszych narzędzi komunikacji
należą bezpośrednie spotkania (grupowe i indywidualne), znacznie rzadziej
odbywa się ona z wykorzystaniem Internetu (profil NGO na portalu
społecznościowym, strona www organizacji czy e-maile).
Za wykonywanie większości zadań odpowiedzialni w organizacji
pozarządowej są przeważnie prezesi/rada lub też wyznaczona osoba wśród
pracowników. W NGO bardzo rzadko wykorzystywane jest wsparcie
zewnętrznych ekspertów jako realizatorów określonych zadań.
Wśród Podlasian nie ma tradycji rodzinnych członkostwa w podmiotach
III sektora – zdecydowana większość badanych przedstawicieli NGO nie
posiadała wśród członków swojej rodziny osób działających w organizacjach
pozarządowych. Natomiast w obecnej pracy stosunkowo często zdarza się im
pracować ze swoimi znajomymi.
Choć powyżej wskazywano, że oceny działalności organizacji
pozarządowych na Podlasiu są w większości pozytywne, podobnie dobrze przez
przedstawicieli oceniane były organizacje na tle innych NGO w województwie,
to tylko w 23% badanych organizacji wskazano element działalności, który
mógłby być wzorem do naśladowania przez inne NGO.
Indywidualnie pracownicy NGO wysoko oceniają warunki, jakie panują
w ich miejscu pracy: realizują cele wspólne, mają poczucie sensu i wartości
swojej pracy, czują się słuchani przez przełożonych i wiedzą do kogo zwrócić się
w sytuacji problemów czy trudności, jednocześnie zdobywają nowe
umiejętności, ich praca jest zaplanowana, a wszystko odbywa się w atmosferze
wzajemnego szacunku i zrozumienia. Jest to bardzo dobry i optymistyczny
obraz pracy w organizacji pozarządowej.
Praca w organizacji pozarządowej jest także satysfakcjonująca – taka jest
opinia większości badanych przedstawicieli NGO. Niewątpliwie wiąże się to
z przekonaniem o swoim wysokim zaangażowaniu w pracę NGO, a także
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przekłada się na brak rozczarowań związanych z pracą w organizacji
pozarządowej. Najlepszym wyznacznikiem pozytywnych opinii na temat pracy
w trzecim sektorze jest wyrażane przez większość respondentów przekonanie
o chęci kontynuowania pracy w organizacji non-profit.
Warto jedynie zauważyć, iż wolontariusze stosunkowo najniższej
oceniają satysfakcję oraz swoje zaangażowanie w pracę w NGO: choć odsetki
odpowiedzi pozytywnych przekraczają połowę wskazań w tej grupie, kształtują
się one na poziomie wyraźnie niższym niż w przypadku pracowników etatowych
czy aktywistów i pracowników społecznych.
Badanie IDI
Działania pomocowe trzeciego sektora w województwie podlaskim
adresowane są do szerokiego grona odbiorców, wiele organizacji non profit
prowadzi działalność w kilku obszarach jednocześnie.
Organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego mimo
ograniczeń finansowych, działają prężnie, szybko i dużo sprawniej niż instytucje
państwowe i samorządowe. Przyczyną słabszej pozycji organizacji
pozarządowych województwa podlaskiego w skali kraju są uwarunkowania
historyczno-geograficzne województwa oraz wiążące się z nimi postawy
mieszkańców poszczególnych regionów, a także słaby rozwój gospodarczy
województwa i wynikająca z tego niedostateczna ilość darczyńców.
Promocja działalności trzeciego sektora w województwie podlaskim nie
jest wystarczająca aczkolwiek pożądana ponieważ zwiększa szansę na dotarcie
do szerszego grona darczyńców i potrzebujących.
Organizacje pozarządowe wyręczają władzę państwową w licznych
działaniach, robią to sprawniej, docierają dalej i skuteczniej dlatego ich
działalność jest w dużej mierze doceniana i darzona szacunkiem przez
samorządy województwa i instytucje rządowe.
Organizacje dobroczynne mają problemy z utrzymaniem kadry
wolontariuszy, która często traci motywację, wypala się jeśli nie nadchodzi
jakiejkolwiek postaci nagroda za ofiarowany czas i pracę.
Największym problemem organizacji non profit jest brak płynności
finansowej, ciągła niepewność i starania o pozyskanie nowych źródeł
finansowania, z których głównymi są skąpe źródła publiczne. Środki unijne,
choć atrakcyjne ze względu na ich wysokość, są poza zasięgiem większości
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organizacji, zwłaszcza małych, ze względu na kryteria ubiegania się o nie.
Podobnie trudno jest pozyskać prywatnych darczyńców, zwłaszcza do
współpracy długofalowej.
Organizacje non profit ponoszą konsekwencje nieuczciwych zachowań
paru spośród nich, które nagłośnione przez media skutkują dystansem a nawet
brakiem zaufania społeczeństwa do całego sektora.
Współpraca organizacji pozarządowych najlepiej układa się pomiędzy
nimi samymi i w ramach tego samego obszaru; dobrze układa się też
współpraca z darczyńcami, których wsparcie jest jednak ograniczone ze
względu na słaby rozwój gospodarczy regionu; najtrudniej współpracuje się
z instytucjami państwowymi, ze względu na biurokrację i czas jaki ona
pochłania. Współpraca z samorządami układa się lepiej kiedy obie strony mogą
coś w jej toku uzyskać.
Wśród biorących udział w badaniu nie ma ani jednej osoby, która
miałaby wątpliwości co do zasadności istnienia organizacji pozarządowych.
Docierają one tam gdzie nie dociera nikt inny, wychodzą naprzeciw
indywidualnym potrzebom trudnych grup społecznych, tworzą kapitał
społeczny województwa, przyczyniają się do jego rozwoju. Działania
podejmowane w ramach organizacji poprawiają jakość życia obywateli, uczą
bezinteresownej pomocy, uwrażliwiają na drugiego człowiek. Podziw i szacunek
społeczeństwa budzi fakt, że nie mając praktycznie środków do dyspozycji
działają zdecydowanie sprawniej i skuteczniej niż instytucje państwowe,
a rezultaty tej działalności są nie do przecenienia.
Badanie FGI
Organizacje pozarządowe działające na terenie województwa
podlaskiego odznaczają się dużą różnorodnością działań, a zdecydowana
większość prowadzi ją równolegle na wielu obszarach. Niektóre organizacje
w swoich działaniach są pionierami na skalę wojewódzką, a nawet krajową.
Działalność non profit zdecydowanie jest zauważana i doceniana przez
społeczeństwo województwa podlaskiego. Rośnie zapotrzebowanie na
działalności organizacji pozarządowych.
Organizacje pozarządowe coraz bardziej zabiegają o promocję swojej
działalności. Chcą być rozpoznawane i kojarzone z prowadzonymi działaniami
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ponieważ zwiększa to ich szansę na dotarcie do adresatów swojej działalności
ale też sponsorów i ludzi dobrej woli, którzy przekazują im 1% podatku.
Wpływ działalności organizacji pozarządowych w województwie
podlaskim oceniany jest jako pozytywny, zwłaszcza w perspektywie
długofalowej, która wskazuje trwałe efekty tej działalności. Dobroczynne skutki
tych działań najszybciej dostrzegane są w obszarze pomocy społecznej.
Główne źródła budżetów organizacji to najczęściej fundusze pochodzące
ze składek członkowskich, fundusze publiczne, prywatne i zdecydowanie
rzadziej fundusze unijne. Ze środków unijnych korzystają tylko te organizacje,
które spełniają kryteria przystąpienia do projektów, a te są dla wielu są
nieosiągalne ze względu na wysokość kwoty wkładu własnego.
Problemy z jakimi na co dzień borykają się organizacje pozarządowe
(biurokracja, brak własnego lokalu, trudna komunikacja ze sektorem
administracji publicznej, niejasne przepisy) bardzo utrudniają a nawet
wstrzymują wypełnianie zadań statutowych organizacji.
Współpraca organizacji pozarządowych najlepiej układa się wewnątrz
trzeciego sektora, zdecydowanie najtrudniej układa się ona z małymi, gminnymi
jednostkami administracji publicznej. Współpraca organizacji non profit
z sektorem prywatnym jest owocna ale specyficzna i wyjątkowo trudna.
Organizacje pozarządowe wiedzą, że wykonują pracę, która jest wpisana
w obowiązki samorządu i często czują się niedocenione. Nie oczekują
wdzięczności ale wyrozumiałości i wsparcia samorządów.
Podlaskie organizacje pozarządowe współpracują z innymi krajami,
rzadko jednak dzieje się to w ramach programów trans granicznych ponieważ
przystąpienie do nich wymaga spełnienia bardzo wymagających kryteriów,
w tym finansowych.
Ekonomia społeczna jest potrzebna i pożądana jednak dotychczasowa
praktyka pokazuje, że w obecnym kształcie pozostaje jeszcze wiele do zrobienia
aby mogła ona funkcjonować sprawnie i z korzyścią dla osób potrzebujących
takiej pomocy.
Badanie CATI z dorosłymi mieszkańcami województwa podlaskiego
Badanie stosunku mieszkańców województwa podlaskiego do organizacji
pozarządowych oraz diagnoza potencjału rozwoju trzeciego sektora w regionie
zrealizowane zostały w kwietniu 2013 roku. Dane zebrano przy użyciu wywiadu
361

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

kwestionariuszowego, a badanie zrealizowane zostało techniką wywiadu
telefonicznego wspomaganego komputerowo CATI na próbie 1061 dorosłych
mieszkańców Podlasia. Dobór osób badanych odbył się losowo w określonych
warstwach, wyznaczonych na podstawie ich płci, wieku oraz miejsca
zamieszkania.
Konstrukcja narzędzia badawczego dzieliła badanie na dwa podstawowe
moduły. Pierwszy z nich dotyczył opinii mieszkańców województwa podlaskiego
o organizacjach pozarządowych. Na wstępie proszeni byli o wskazanie, jakie
terminy kojarzą im się z pojęciem organizacja pozarządowa, non-profit.
Zdecydowanie dominowały konotacje pozytywne, w tym najistotniejsze to
pomoc potrzebującym, pomoc społeczna i działania charytatywne. Podkreślano
brak finansowania NGO ze środków publicznych i powiązań z rządem oraz fakt,
iż powstają one jako inicjatywa oddolna. Co interesujące, nikt z ponad tysiąca
badanych Podlasian nie kojarzy organizacji trzeciego sektora z działaniami
edukacyjnymi czy rozwojem zainteresowań, hobby, działalnością kulturalną.
Udało się natomiast wyłonić swego rodzaju top of mind organizacji
pozarządowych – spontanicznie wskazywane podmioty to Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, Polski Czerwony Krzyż, Caritas oraz fundacje prowadzone
przez największych telewizyjnych nadawców komercyjnych. Negatywne
skojarzenia z NGO miało zaledwie 27 badanych; osoby te nie ufały w uczciwość
podmiotów trzeciego sektora; uważały ich działania za nieefektywne,
a rozliczenia – zbyt mało transparentne.
Ponad połowa (55%) badanych deklarowała, że potrafi wymienić nazwy
konkretnych organizacji pozarządowych. Najczęściej wskazywane były przez
nich podmioty wymieniane wcześniej spontanicznie (WOŚP, PCK, Caritas,
Fundacja TVN, Fundacja Polsat) oraz fundacje prowadzone przez znane
osobowości medialne jak Anna Dymna, Ewa Błaszczyk czy Jolanta Kwaśniewska.
Część badanych poza podmiotami o zasięgu ogólnopolskim wskazywała także
lokalne fundacje i stowarzyszenia; najczęściej wymieniane to Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie „Droga” oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja”,
a także Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” i Stowarzyszenie
sportowo-edukacyjne "Petrus" im. Ks. H. Bagińskiego. Wśród podmiotów
o zasięgu lokalnym wskazywane były także miejscowe kluby sportowe i Lokalne
Grupy Działania.
Ponad trzy czwarte (77%) badanych nigdy nie działało w żadnej
organizacji trzeciego sektora. Niespełna co dziesiąty (9%) jest aktywistą
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społecznym, a pozostali zrezygnowali już z pracy w organizacjach
pozarządowych. Działanie w trzecim sektorze najpopularniejsze okazuje się być
w powiecie wysokomazowieckim, gdzie co piąty badany deklaruje
zaangażowanie w pracę organizacji pozarządowych. Po drugiej stornie
kontinuum plasują się powiaty siemiatycki oraz zambrowski – w badaniu nie
wziął udziału ani jeden działacz NGO zamieszkujący te okolice.
Najczęstszą przyczyną, dla której badani decydowali się poświęcać czas
na pracę społeczną jest chęć pomocy innym (64% wskazań). Co piąty (22%)
działacz trzeciego sektora przyznał, że kierowała nim chęć zapełnienia czasu
wolnego; porównywalnie liczna grupa mówiła również o chęci zmiany
otaczającej rzeczywistości i zrobienia czegoś dobrego (18%) oraz chęci bycia
potrzebnym (17%). Najczęściej wskazywaną przez badanych przyczyną braku
zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych jest natomiast brak
czasu (43% wskazań) oraz brak potrzeby i zainteresowania takimi inicjatywami
(33%).
Ponad 60% badanych działaczy organizacji pozarządowych przyznaje, że
w trzecim sektorze pracuje również ktoś z ich najbliższego otoczenia –
najczęściej są to znajomi i przyjaciele (33%). Co ósmy mieszkaniec Podlasia
(12,5%) zna kogoś aktywnego społecznie w swojej najbliższej rodzinie; w co
piątym przypadku jest to ojciec osoby badanej (21%), nieco rzadziej matka
(15%). Aktywiści społeczni znacznie częściej niż pozostali badani pochodzą ze
środowisk, w których również inne osoby pracują na rzecz trzeciego sektora.
Aż 43% osób, które nie są zaangażowane w działalność organizacji
pozarządowych nie jest również zainteresowane podjęciem takich zobowiązań
w przyszłości. Co dziesiąty badany w tej grupie (10%) natomiast jest
zdecydowanie chętny, by rozpocząć pracę na rzecz NGO, a co piąty (20%)
rozważa to. Największą przeszkodą dla tych osób poza brakiem czasu jest
niewielka wiedza o możliwościach podjęcia współpracy z organizacjami nonprofit. Blisko trzy czwarte (73%) respondentów deklarujących posiadanie
wiedzy o tych podmiotach przyznaje, że czerpie ją z telewizji. Wśród
popularnych kanałów informacji wymienić należy również Internet (blisko 40%
wskazań) oraz radio (38%). Co istotne, jeden na dziesięciu badanych (10%) nie
ma żadnej wiedzy o działających w regionie organizacjach pozarządowych.
Większość badanych Podlasian (45%) nie potrafiła jednoznacznie ocenić
działalności organizacji pozarządowych w regionie – opinie pozytywne na temat
działających lokalnie NGO zdecydowanie przeważają jednak nad negatywnymi
363

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

(odpowiednio 43% i 12% wskazań). Największą użyteczność NGO dostrzegają
badani na poziomie krajowym (średnia nota: 4,21), zaś najniższej oceniana jest
na poziomie powiatowym (4,12 punktu w skali od 1 do 5).
W opinii badanych głównym obszarem działania podmiotów trzeciego
sektora powinna być ochrona zdrowia (63%) oraz pomoc osobom będącym
w trudnej sytuacji życiowej (51%). Zaledwie jeden na 40 badanych (2,4%) jest
zdania, że nie ma w województwie podlaskim osób zasługujących na szczególną
pomoc ze strony organizacji pozarządowych. W pozostałej grupie aż 60%
respondentów przyznało, że pod opieką tych organizacji powinny znaleźć się
osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny. Obszar, na którym powinny
skoncentrować się działania lokalnych NGO to w opinii respondentów przede
wszystkim zagadnienia związane z rynkiem pracy i wzmacnianiem kompetencji
niezbędnych do znalezienia zatrudnienia przez mieszkańców regionu (38%).
Główną rolą organizacji pozarządowych powinno być przede wszystkim
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (35%), a w dalszej kolejności –
kompensacja niedostatków polityki społecznej państwa (25%).
Tylko co ósmy mieszkaniec województwa podlaskiego korzystał
kiedykolwiek z oferty organizacji pozarządowych; ponad trzy czwarte (77%)
deklaruje, że nie ma takich doświadczeń. Zdaniem badanych największy wpływ
na poprawę sytuacji na rynku pracy mają szkolenia „miękkie” oferowane przez
organizacje pozarządowe (70% wskazań) oraz – w drugiej kolejności – szkolenia
zawodowe (66%). Najmniej użyteczna w tym obszarze okazuje się natomiast
pomoc prawna, wskazana przez 17% respondentów. Połowa badanych jest
zdania, że największy wpływ na ich sytuację w obszarze budowy kapitału
społecznego ma pomoc psychologiczna – odpowiedź ta wskazywana była
najczęściej. Co trzeci respondent przyznaje, że na zwiększenie kapitału
społecznego osób korzystających z oferty organizacji pozarządowych wpływają
informacje, których udzielają te podmioty (32%); niewiele mniej liczna grupa
wskazuje także na istotną rolę szkoleń „miękkich” w tym zakresie (30%).
Zdaniem blisko połowy uczestników badania (49% wskazań), organizacje
pozarządowe powinny być finansowane z budżetu państwa. Wśród pożądanych
źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych na drugim miejscu
wskazywali badani fundusze unijne (42%), a w dalszej kolejności zbiórki
publiczne i fundraising. Ponad dwie trzecie Podlasian (71%) jest zdania, że
organizacje trzeciego sektora powinny mieć dostęp do funduszy publicznych.
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Drugi moduł badania skoncentrowany był na diagnozie kapitału
społecznego mieszkańców województwa podlaskiego. Poruszony został aspekt
uogólnionego zaufania, rodzinno-towarzyski, polityczny oraz kulturalny.
Podjęto również wątek tożsamości lokalnej Podlasian i ich sytuacji
ekonomicznej oraz położenia na rynku pracy.
Największym zaufaniem Podlasian cieszą się członkowie najbliższej
rodziny – zdecydowanie ufa im aż 70% badanych. Wraz z rosnącym dystansem
społecznym poziom zaufania maleje; w stosunku do sąsiadów zdecydowanie
ufny jest już tylko co piąty respondent (22%). Zdecydowana większość
badanych była przekonana, że w razie potrzeby może liczyć na opiekę i pomoc
swoich bliskich. Najczęściej padały deklaracje związane z udzieleniem pomocy
w wykonywaniu codziennych obowiązków i prac domowych (4,28 punktu
w skali 1-5) oraz opieką nad mieszkaniem w trakcie nieobecności respondenta
(4,21 punktu), najrzadziej natomiast – pomocy rzeczowej (4,03) oraz finansowej
(4,02).
Dwie trzecie mieszkańców województwa podlaskiego (66%) nie należy do
żadnej organizacji obywatelskiej. Co dziesiąty badany deklaruje przynależność
do związków zawodowych (11%) lub organizacji o charakterze religijnym (10%).
Relatywnie popularne są również organizacje hobbystyczne i koła
zainteresowań (9%). Ponad połowa Podlasian (57%) deklaruje, że w ubiegłym
roku przekazała 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Co trzeci badany (32%) przyznaje, że w ciągu minionego roku
dobrowolnie przekazał pieniądze na rzecz organizacji społecznej. Również co
trzeci badany (29%) podpisał petycję w ważnej dla siebie sprawie.
Kapitał społeczny w sferze politycznej mierzono na kilku poziomach.
Ogólnie zainteresowanie polityką wyraziło 27% badanych, a brak
zaangażowanie w te kwestie – 41% wszystkich respondentów. Najbardziej
interesujące okazały się dla nich wydarzenia na szczeblu krajowym i – nieco
mniej – lokalnym, związanym z miejscem zamieszkania. Najmniej badani
ciekawią się polityką na szczeblu unijnym.
Deklaracje respondentów w zakresie uczestnictwa w wyborach znacznie
przewyższają odnotowaną w województwie podlaskim frekwencję. Z czynnego
prawa wyborczego podczas wyłaniania Prezydenta RP w 2010 roku skorzystało
aż 80% badanych. Nieco mniej poszło do urn w wyborach samorządowych
(77%) oraz parlamentarnych (73%). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły
się natomiast wybory do rad osiedli (36%).
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Kapitał społeczny w wymiarze politycznym mierzony był również poprzez
określenie poziomu zaufania badanych do instytucji publicznych – władz oraz
mediów. Największą ostrożność i nieufność odczuwają respondenci wobec
władz krajowych – partii politycznych, rządu a także posłów i senatorów. Nieco
większym zaufaniem od polityków cieszy się natomiast Prezydent RP. Wśród
mediów najbardziej ufają badani nadawcom związanym z kościołem katolickim,
natomiast najmniej – komercyjnym. Wśród wszystkich badanych instytucji
publicznych jako najbardziej godne zaufania były wskazywane władze lokalne –
radni oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.
Poczucie wpływu badanych na otaczającą ich rzeczywistość społeczną nie
jest wysokie – w skali od 1 do 5 osiąga około 3 punktów. Najsilniej swój wpływ
na otoczenie odczuwali badani lokalnie – w swoim miejscu zamieszkania, na
osiedlu lub w gminie (3,70 punktu). Wraz z rosnącą skalą pomiaru oceny malała
wartość wskaźnika – na poziomie powiatowym osiągnął on 3,28 punktu,
w województwie 3,07 punktu, zaś w skali krajowej – już tylko 3,02 punktu.
Ostatnim komponentem kapitału społecznego analizowanym w stosunku
do mieszkańców województwa podlaskiego było ich uczestnictwo w kulturze.
Respondenci proszeni byli o wskazanie, jak na przestrzeni ostatnich pięciu lat
zmieniło się ich uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu. W przypadku ponad
jednej trzeciej badanych (38%) nie nastąpiła w tym aspekcie żadna istotna
zmiana. Co czwarty respondent (25%) przyznaje, że uczestniczy w życiu
kulturalnym częściej niż kilka lat temu, zaś 37% zmniejszyło swoją aktywność
kulturalną.
Średnio trzech na czterech mieszkańców województwa podlaskiego
(77%) deklaruje, że w roku poprzedzającym badanie przynajmniej raz
przeczytało książkę dla przyjemności. Ponad połowa (55%) uczestniczących
w badaniu Podlasian była w ciągu minionego roku w kinie, natomiast 42% brało
udział w wydarzeniach organizowanych przez lokalne ośrodki i domy kultury.
W końcowej części wywiadu skoncentrowano się na tożsamości lokalnej
i stosunku badanych do współpracy transgranicznej. Jako pierwszy podjęto
temat współpracy międzynarodowej, pytając badanych na ile – ich zdaniem –
jest ona ważna we współczesnym świecie. Zdecydowana większość
respondentów zgodziła się, że kwestia ta jest istotna. Przeciwnego zdania był
zaledwie jeden na dwudziestu pięciu pytanych (4%). Niemal dwie trzecie (62%)
respondentów uznało, że współpracę transgraniczną powinno się rozwijać
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głównie w obszarze gospodarczym, zaś blisko połowa (48%) chciałaby również
kooperacji z zagranicznymi sąsiadami w zakresie edukacji.
W toku wywiadu poruszono również kwestie praw mniejszości w Polsce.
Ponad dwie trzecie respondentów (71%) jest zdania, że mniejszościom
narodowym, etnicznym czy religijnym należą się takie same prawa, jak grupie
dominującej; przeciwną opinię wyraziło nieco ponad 12% badanych.
Najmniejszy poziom dystansu w skali mikrospołecznej odnotowano wobec
mniejszości najbliższych geograficznie badanym – Białorusinów, Rosjan
i w dalszej kolejności Ukraińców.
Uczestniczący w badaniu mieszkańcy województwa podlaskiego proszeni
byli o samoocenę swojego związku z miejscem zamieszkania. Respondenci
najsilniejszy związek odczuwają ze swoim krajem, Polską (wskaźnik osiągnął
4,37 punktu w skali 1-5). Związek z miejscem zamieszkania – miastem czy wsią
– był minimalnie słabszy (4,34). Tożsamość regionalna i identyfikowanie siebie
jako mieszkańca Podlasia wskazywane było jeszcze rzadziej (4,19 punktu).
Najsłabszy natomiast związek odczuwają badani z Europą (3,78 punktu). Dwie
trzecie mieszkańców Podlasia (67%) deklaruje, że w najbliższych trzech latach
nie podejmie decyzji o wyjeździe z miejsca zamieszkania, a 17% badanych
rozważa taką możliwość.
Niespełna połowa respondentów (45%) w chwili badania pracowała
zawodowo. Najpopularniejszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę
w pełnym wymiarze godzin (60% pracujących). Co ósmy badany (13%) prowadzi
własną działalność gospodarczą; podobnie liczna grupa (12%) jest zatrudniona
w niepełnym wymiarze godzin. Umowy cywilno-prawne (zlecenie, dzieło) są
podstawą zatrudnienia blisko co dziesiątej osoby pracującej (9%), zaś jeden na
trzydziestu (3%) badanych przyznaje, że pracuje „na czarno”. Większość
badanych Podlasian (43%) swoją sytuację na lokalnym rynku pracy ocenia jako
raczej złą lub bardzo złą; przeciwnego zdania było zaledwie 27% respondentów.
Mimo trudności ze znalezieniem zatrudnienia w regionie, co trzeci mieszkaniec
województwa podlaskiego (33%) jest raczej zadowolony ze swojej sytuacji
finansowej, a kolejne 7% należy do osób bardzo zadowolonych w tym zakresie.
Jeden na dziesięciu respondentów (11%) zdecydowanie nie jest zadowolony
z warunków ekonomicznych swojej i swojej rodziny, a umiarkowane
niezadowolenie wyraża co piąty badany (20%).
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Badanie CAWI z młodzieżą województwa podlaskiego
Wiedza młodych ludzi nt. organizacji pozarządowych jest dobra, ponad
połowa z nich wie czym są, czym zajmują się organizacje pozarządowe
(wyjątkiem jest powiat bielski, białostocki, hajnowski i miasto Białystok, gdzie
mniej niż połowa badanych podała definicję organizacji pozarządowej).
Jako przykład organizacji pozarządowej najczęściej podawana jest WOŚP.
Większość młodych kobiet i mężczyzn nigdy nie korzystało z oferty
organizacji pozarządowych (86,9%). Najwięcej osób, które skorzystały
z działalności organizacji pozarządowych zamieszkuje powiat moniecki (21,7%),
grajewski (18,5%) oraz sejneński (18,2%). Najczęściej badani korzystali
z pomocy finansowej (45,6%). Rzadziej ze szkoleń w zakresie kompetencji
miękkich (22,8%), pomocy prawnej (19,3%) i szkoleń zawodowych (19,3%).
Odsetek młodych ludzi działających na rzecz organizacji pozarządowych
również jest niewielki – 17,1%, najczęściej na rzecz organizacji pozarządowych
działają mieszkańcy powiatu sejneńskiego (45%), suwalskiego (39%) i miasta
Białystok (38%), najczęściej wspieraną organizacją jest WOŚP (35,1%)
Głównymi motywami członkostwa w organizacjach pozarządowych jest
zapełnienie wolnego czasu (27%), chęć pomocy innym (27%) oraz możliwość
poznania nowych ludzi (10%), zdobycia nowych umiejętności, kompetencji
(10%). Motywacja kobiet i mężczyzn nieco różni się w tym zakresie. Dla kobiet
bycie członkiem organizacji pozarządowych to przede wszystkim możliwość
niesienia pomocy innym (40%), dla mężczyzn działanie w tego typu
organizacjach jest w pierwszej kolejności sposobem na zapełnienie wolnego
czasu (26%), a dopiero w drugiej kolejności możliwością pomocy potrzebującym
(15%), a także sposobem na nawiązanie nowych znajomości (15%). Na
podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż motywacja młodych
mężczyzn podejmujących pracę na rzecz organizacji pozarządowych ma
bardziej charakter egocentryczny, w przypadku kobiet mamy do czynienia
z przewagą motywów empatycznych.
Osoby, które nie wspierają żadnej organizacji pozarządowej najczęściej
tłumaczą się brakiem czasu (37,8%). Niepokój wzbudza fakt, iż 21,2% osób
uważa, że nie ma takiej potrzeby, aby angażować się w życie organizacji non –
profit, a 13,4% twierdzi, iż nie lubi pomagać innym. Prawdopodobieństwo, iż te
34,6% badanych podejmie w przyszłości działania na rzecz organizacji
pozarządowych jest niewielkie. Jednocześnie jednak w przypadku 27,4%
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badanych, ich brak zaangażowania w działalność na rzecz organizacji
pozarządowych wynika z braku wiedzy (brak wiedzy na temat organizacji
działających w okolicy i brak wiedzy na temat czym zajmują się członkowie
organizacji). Najwięcej młodych ludzi, którzy rozważają podjęcie ewentualnej
współpracy z organizacją pozarządową występuje w mieście Suwałki (45%),
w powiecie sokólskim (42%) oraz mieście Białystok (42%)
Zaktywizowanie młodych ludzi do podjęcia działań na rzecz organizacji
pozarządowych może być trudne, ze względu na brak wzorców w najbliższym
otoczeniu. 81,9% młodych ludzi nie ma w swoim najbliższym otoczeniu
znajomych, przyjaciół, członków rodziny, którzy byliby aktywnymi działaczami
w obszarze organizacji non-profit. Dotyczy to przede wszystkim powiatu
siemiatyckiego (100% badanych deklaruje, że żadna z bliskich ich osób nie
współpracuje z żadną organizacją pozarządową), wysokomazowieckiego (97%),
bielskiego (96,4%), hajnowskiego (95%), augustowskiego (93,8%) i miasta
Białystok (91,9%).
Zarówno młode kobiety, jak i mężczyźni wiedzę na temat organizacji non
– profit czerpią przede wszystkim z telewizji (30%). Drugim pod względem
popularności źródłem informacji jest Internet (21,6%).
Większość młodych kobiet i mężczyzn ma ambiwalentny stosunek do
organizacji pozarządowych działających w województwie podlaskim (54,9%).
Wg 39% działalność organizacji należy ocenić raczej dobrze. Najlepiej
działalność organizacji ocenili mieszkańcy powiatu suwalskiego (78,3%),
samego miasta Suwałki (64,9%) oraz powiatu sejneńskiego (63,6%)
Według badanych największy deficyt organizacji pozarządowych
występuje na szczeblu lokalnym – w ich miejscu zamieszkania (73,4%),
z perspektywy powiatu zapotrzebowanie na organizacje pozarządowe jest
mniejsze - 53,9% i dotyczy przede wszystkim powiatu sejneńskiego (90,9%),
suwalskiego (87%) i monieckiego (82,6%). Zapotrzebowanie na organizacje
pozarządowe z perspektywy województwa podlaskiego (61,9%) jest wg
badanych porównywalne z zapotrzebowaniem na tego typu organizacje
w całym kraju (60,1%).
Według badanych kobiet i mężczyzn na szczególną pomoc ze strony
organizacji pozarządowych zasługują przede wszystkim osoby ubogie, biedne
(27,9%). W dalszej kolejności osoby walczące z uzależnieniami (24%) oraz dzieci
i młodzież (20,6%). Obszar, na którym przede wszystkim powinny szczególnie
mocno działać organizacje pozarządowe to wg młodych kobiet i mężczyzn
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obszar rynku pracy, wzmacniania kompetencji potrzebnych na rynku pracy
(26,2%) oraz obszar polityczny, wzmacniania aktywności politycznej (22,4%).
Wybierając trzy najważniejsze kluczowe kompetencje, na których powinny
skupić się działania organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie
województwa podlaskiego ankietowani wybrali: umiejętność uczenia się
(43,1%), kompetencje informatyczne (36,15%) i kompetencje matematyczne
oraz podstawowe kompetencje naukowotechniczne (33,5%)
Ponad połowa młodych ludzi zamieszkujących województwo podlaskie
ma zaufanie do innych osób (56,5%). Najwyższy poziom odnotowano w powicie
suwalskim (100%), sejneńskim (100%), monieckim (100%) i augustowskim
(100%), najniższy w powiecie zambrowskim (0%), mieście Białystok (25%),
powiecie sokólskim (36%), bielskim (40%) i białostockim (46,9%). Przede
wszystkim młodzi ludzie ufają swoim najbliższym (92,8%), znajomym,
przyjaciołom (75,2%). Wskaźnik zaufania do dalszej rodziny jest nieco niższy
(68,2%). Zaufanie do sąsiadów przejawia tylko 47,2% badanych.
Mimo wysokiego poziomu zaufania wobec innych, charakterystyczną
postawą dla młodych ludzi jest raczej postawa indywidualistyczna, a nie
kolektywistyczna. Młodzi ludzie uważają np., że dla rozwoju społecznodemograficznego ważniejsze są działania pojedynczych jednostek niż działania
wspólnotowe (53,9%), a także, że w obecnych czasach ogólnie każdy powinien
troszczyć się o siebie (64,8%). Tego typu deklaracje najczęściej składali
mieszkańcy
powiatu
bielskiego
(75,2%),
siemiatyckiego
(74,4%),
zambrowskiego (73,4%), najrzadziej osoby mieszkające w powiecie monieckim
(0%), sejneńskim (17,8%) i suwalskim (19,1%).
Badani wykazują przy tym raczej postawę prodemokratyczną. Większość
kobiet i mężczyzn uważa, iż demokracja to najlepszy sposób rządzenia (64,7%).
Najwięcej zwolenników demokracji znajduje się w powiecie suwalskim (91,7%),
mieści Białystok (80,5%) i mieście Suwałki (78,3%). Natomiast skupisko
przeciwników demokracji stanowi powiat grajewski (100%), łomżyński (22,2%),
bielski (25%), hajnowski (25%), wysokomazowiecki (30%) oraz kolneński
(33,3%). Młodzi ludzie zamieszkujący województwo podlaskie najczęściej mają
przekonanie, iż rządy demokratyczne umożliwiają im wymieranie wpływu na
wydarzania mające miejsce w ich najbliższym otoczeniu, sąsiedztwie (71,4%),
w mniejszym stopniu na to co dzieje się w kraju (58,8%), czy w gminie, miejscu
zamieszkania (53,4%).
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Potencjał kapitału społecznego w wymiarze politycznym jest raczej niski.
Młodzi ludzie mają najczęściej ambiwalentny stosunek do kwestii politycznych
(39,5%). Najbardziej sprawami politycznymi interesują się mieszkańcy powiatu
sejneńskiego (81,8%), suwalskiego (60,9%) oraz miasta Białystok (59,5%)
i Suwałki (59,5%). Natomiast powiaty, miasta, gdzie odnotowano najniższe
zainteresowanie kwestiami politycznymi to miasto Łomża (7,1%), powiat
siemiatycki (11,1%) i zambrowski (13%). Młodzi ludzie interesują się przede
wszystkim polityką na szczeblu lokalnym (67,4%), w mniejszym stopniu
kwestiami politycznymi na szczeblu krajowym (59%) (zainteresowanie kobiet
jest w tym przypadku nieco wyższe niż mężczyzn), czy polityką Unii Europejskiej
(51,3%). Natomiast najmniejsze zainteresowanie wyrażają wobec polityki
regionalnej (49,7%), trochę bardziej tą kwestią zainteresowani są mężczyźni.
Niski jest również potencjał kapitału społecznego w wymiarze
stowarzyszeniowym. Większość osób badanych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn
nie należy do żadnej organizacji. Ci, którzy przynależą do jakieś organizacji
najczęściej działają na rzecz samorządu klasowego, szkolnego (15,72%),
organizacji hobbistycznych, kół zainteresowań (13,79%) oraz organizacji
regionalnych (11,42%) i stowarzyszeń religijnych (11,42%). Najczęściej do tego
typu organizacji przynależą mieszkańcy Suwałk i powiatu suwalskiego,
sejneńskiego, grajewskiego, monieckiego. Młodzi ludzie nieco chętniej wyraz
swojej gotowości do zrzeszania się dają podczas jednorazowych akcji takich jak
podpisywanie petycji (53,4%), czy udział w demonstracji, proteście,
manifestacji (24,7%). Najczęściej w minionym roku (2012) w takie akcje
angażowała się młodzież z Łomży, z powiatu wysokomazowieckiego,
augustowskiego, powiatu suwalskiego, monieckiego i samego miasta Suwałk.
Poziom kapitału społecznego w wymiarze kulturowym także jest niski.
Młodzi ludzie zamieszkujący województwo podlaskie w minionym roku (2012)
raczej rzadko byli uczestnikami wydarzeń kulturalnych. Wyjątkiem jest
uczestnictwo w seansie kinowym. 80,4% badanych, w 2012 roku, było w kinie.
Tego typu rozrywka jest popularna szczególnie w powiecie zambrowskim
(100%), mieście Białystok (97,5%) oraz powiecie siemiatyckim (96,2%). Drugim
pod względem popularności wydarzeniem kulturalnym, w którym brali udział
badani, jest spektakl teatralny (39,1%). Najczęściej w spektaklach teatralnych
uczestniczyły osoby zamieszkujące powiat zambrowski (100%), augustowski
(90,6%) i miasto Łomżę (75,8%). Poza tym, 27,9% młodych ludzi w minionym
roku (2012) przeczytało dla przyjemności przynajmniej jedną książkę. Częściej
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były to kobiety (31,3%) niż mężczyźni (24,6%). W tym przypadku miejsce
zamieszkania nie różnicowało otrzymanych wyników. Najmniej zaś popularną
rozrywką kulturalną jest udział w koncercie w filharmonii (5,7%), szczególnie
wśród mężczyzn (4,3%).
Otwartość respondentów jest również umiarkowana, o czym świadczy
fakt, iż tylko nieco ponad połowa z nich (63,3%) uważa, iż we współczesnym
świecie bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa z innymi krajami. Tego
typu przekonanie jest przede wszystkim charakterystyczne dla mieszkańców
Łomży (90,9%), powiatu suwalskiego (87%) i miasta Białystok (84,3%). Poza
tym, tylko 46,4% badanych uważa, że mniejszościom narodowym, etnicznym,
religijnym należy przyznawać takie same prawa jak przedstawicielom
większości. Najwięcej osób przychylających się do tego poglądu odnotowano
w powiecie sejneńskim (81,8%), mieście Białystok (73,6%) oraz Suwałki (70,3%),
najmniej zaś w powiecie grajewskim (0%), zambrowskim (13%) i monieckim
(21,7%). Badani nie są też do końca otwarci wobec nawiązania bliżej relacji
z osobami będącymi przedstawicielami innych krajów, kultur, grup społecznych.
Największy stopień akceptacji mają wobec osób pochodzących z Białorusi
(60,4%), Ukrainy (58,4%) i Rosji (56,7%), najmniejszy wobec osób
homoseksualnych (39,7%), osób o czarnym kolorze skóry (46%), przedstawicieli
kultury azjatyckiej (49,1%) oraz Romów (49,1%). Najbardziej otwarci wobec
takich relacji są przede wszystkim mieszkańcy powiatu suwalskiego,
sejneńskiego i miasta Suwałk.
Tożsamość młodzi ludzie budują przede wszystkim w oparciu swoje
miejsce zamieszkania (miastem, miejscowością, wsią) (77,6%), w dalszej
kolejności w odwołaniu do kraju (64,3%). Podobny odsetek badanych czuje się
Europejczykami (63,1%). Najrzadziej zaś badani budują swoją tożsamość
w oparciu o przywiązanie do regionu (52,4%). Mimo, silnej identyfikacji
z miastem, miejscowością, wsią, gdzie żyją badani 26,7% z nich rozważa wyjazd
ze swojego miejsca zamieszkania, najczęściej są to mieszkańcy powiatu
suwalskiego (73,9%), miasta Suwałki (70,3%) i powiatu sejneńskiego (54,5%).
Wydaje się, że kapitał społeczny w województwie podlaskim, podobnie
jak w całej Polsce, znajduje się fazie rozwojowej. Szczególnie istotny jest fakt, iż
działania w zakresie organizacji pozarządowych podejmuje relatywnie mała
liczba osób, zarówno dorosłych jak i młodzieży. Osoby działające w ramach
podlaskich organizacji pozarządowych współpracują głównie ze znajomymi,
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zatem rozwijający się kapitał społeczny ma charakter głównie wiążący.
Mieszkańcy województwa podlaskiego jako przyczynę braku zaangażowania
w działania trzeciego sektora najczęściej wskazywali brak czasu oraz niewielka
wiedza nt. organizacji pozarządowych i ich prac. Nie powinno to dziwić,
szczególnie w kontekście pewnej enklawowości trzeciego sektora w Polsce.
Relatywnie niski jest także poziom korzystania z usług oferowanych przez
organizacje pozarządowe. Potwierdza to tezę o jego enklawowym charakterze
oraz stosunkowo niskim poziomie kapitału społecznego wśród mieszkańców
województwa podlaskiego.

8. Dobre praktyki
Poniższa tabela zawiera przykłady zidentyfikowanych dobrych praktyk,
które wydają się szczególnie celne w kontekście wspierania wzrostu kapitału
społecznego wśród mieszkańców województwa podlaskiego.
Tabela 40. Przykłady dobrych praktyk
Dobre praktyki
Ekomobil jako
innowacja edukacji
ekologicznej w Polsce
oraz punkt wyjścia
współpracy polskoniemieckiej w zakresie
zrównoważonego
rozwoju

Opis dobrych praktyk
Celem projektu była próba zapoczątkowania rozwoju
mobilnej edukacji ekologicznej w Polsce. Założeniem
projektu było przeniesienie zajęć nt. ekologii poza
mury szkoły. Służyć temu miał ekomobil, czyli
specjalnie przygotowane pojazdy, wyposażone
w tematycznie różnorodne materiały i urządzenia do
pracy w grupach bezpośrednio w naturze. Pomysł
został zaczerpnięty z Niemiec gdzie pierwszy
ekomobil wszedł do użycia w 1987 roku.
W ramach projektu przetestowano możliwość
prowadzenia mobilnej edukacji ekologicznej
w polskich warunkach, rozumianej w szczególności
jako przekazywanie wiedzy o silnym związku teorii
i praktyki oraz wyjście z zajęciami na zewnątrz.
Rozwój edukacji ekologicznej i jej form wydaje się
szczególnie istotny z punktu widzenia rozwoju
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kapitału społecznego. Edukacja jest jedną z podstaw
budowania kapitału społecznego i dlatego wydaje
się, że wdrażanie nowych form kształcenia jest
szczególnie istotna w tym kontekście.
Działania
Stowarzyszenia
Muzeum Małej
Ojczyzny
w Studziwodach

Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
(przedmieście Bielska Podlaskiego, woj. podlaskie)
powstało w 1986 roku z inicjatywy Doroteusza
Fionika, regionalisty, historyka i dziennikarza. Jako
stowarzyszenie działa formalnie od 2000 roku na
rzecz zachowania i kultywowania tradycji
historycznych, kulturowych, językowych regionu
historycznego Podlasia i Polesia.
Stowarzyszenie prowadzi działania związane
z muzeum typu skansenowego, które zostało
założone w 1993 roku. Przy muzeum działa studio
folkloru tradycyjnego Podlasia i Polesia, a także
młodzieżowy zespół pieśni i tańca.
Stowarzyszenie aktywne jest także na niwie
wydawniczej, wydając periodyk „Bielski Hostineć”,
a także wydawnictwa książkowe oraz albumy ze
śpiewem i muzyką.
Wydaje się, że w województwie podlaskim, które
znajduje się na styku kilku narodów i kultur,
szczególnie istotne jest promowanie wspólnych
działań o charakterze ponadregionalnym, a nawet
ponadnarodowym. Specyficzny tygiel kulturowy,
który obecny jest na Podlasiu wymaga szczególnej
pielęgnacji, jako niezwykle ważny element rozwoju
kapitału społecznego.

Program „Marz
i działaj”
Stowarzyszenia My Dla
Innych

Program „Marz i działaj” organizuje stowarzyszenie
My Dla Innych z Białegostoku. Program działa jako
Lokalny Fundusz Młodych w Białymstoku. Jego celem
jest organizacja czasu wolnego młodych ludzi
w sposób konstruktywny, aktywizacja młodzieży
i zapewnienie jej optymalnych warunków do rozwoju
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własnych
pasji,
urzeczywistniania
marzeń
i opanowania umiejętności kreatywnej współpracy w
grupie rówieśniczej. Program jest przykładem
współpracy na styku NGO i samorządu, bowiem jest
on dofinansowywany przez Prezydenta Miasta
Białegostoku.
Założenia programu są proste: młodzież w wieku 1219 lat może zgłosić się z pomysłem na spędzanie
wolnego czasu dla siebie, znajomych do
stowarzyszenia, które po rozpatrzeniu wniosku
(szczególnie ważnym elementem wydaje się
zaangażowanie
w
projekt
także
innych
przedstawicieli lokalnej społeczności) przyznaje
dofinansowanie (w kwocie 1000 zł) na realizację
pomysłu.
Program ma postawić młodych ludzi w roli
pomysłodawców i animatorów ciekawych sposobów
spędzania czasu wolnego dla siebie i swoich
rówieśników, spowodować wzrost poczucia własnej
wartości nastolatków. Program kładzie nacisk na
współpracę i angażowanie lokalnej społeczności, co
wydaje się szczególnie istotne w kontekście rozwoju
kapitału społecznego.
Działania
Drohiczyńskiego
Towarzystwa
Naukowego

Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe jest swoistym
ewenementem. W relatywnie małej miejscowości
(nieco ponad 2000 mieszkańców), powstała
organizacja, która skutecznie podejmuje działania
w zakresie aktywizacji i organizacji środowiska
naukowego
w
Drohiczynie
oraz
regionie
nadbużańskim. Towarzystwo współtworzą osoby
związane ze światem akademickim, organizuje ono
konferencje (dotychczas obyło się ich dziewięć),
sympozja naukowe oraz wydaje liczne książki.
Działalność Towarzystwa skupia się w trzech
województwach:
podlaskim,
lubelskim
oraz
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mazowieckim, a podstawowym celem jest tworzenie
intelektualnego zaplecza dla przyszłych badań
naukowych dotyczących wielokulturowych tradycji
Drohiczyna i wymienionych wcześniej województw.
Działania Towarzystwa pokazują, że bogate życie
naukowe, które jest jednym z elementów kapitału
społecznego, niekoniecznie musi odbywać się
w dużych ośrodkach akademickich.
Źródło: opracowanie własne

9. Analiza SWOT
Analiza SWOT (czyli analiza słabych i mocnych stron, a także szans
i zagrożeń) powstała na podstawie przedstawionych w niniejszym raporcie
badań wtórnych i pierwotnych. Elementy analizy zostały poddane wewnętrznej
burzy mózgów wśród członków zespołu badawczego oraz skonsultowane
z osobami zajmującymi się zawodowo problematyką organizacji pozarządowych
oraz kapitału społecznego.
Tabela 41. Analiza SWOT
Silne strony
- umiejętność korzystania
z doświadczeń innych podmiotów
- nawiązywanie współpracy z innymi
podmiotami trzeciego sektora z innych
regionów i krajów
- duży potencjał merytoryczny
organizacji
- współpraca Urzędu
Marszałkowskiego z organizacjami
pozarządowymi
- relatywnie aktywny sektor
organizacji pozarządowych
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Słabe strony
- uwarunkowania historycznogeograficzne i związane z tym
postawy mieszkańców województwa
podlaskiego
- generalnie słaby rozwój gospodarczy
nie sprzyjający rozwojowi trzeciego
sektora
- brak zaangażowania władz
(szczególnie władz samorządowych na
poziomie gmin i powiatów) w rozwój
trzeciego sektora i niechęć
współpracy na linii samorząd-NGO
- niski poziom zaufania społecznego
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- duża liczba nieaktywnych organizacji
- nieumiejętność współpracy między
podmiotami różnych sektorów
- niski poziom dialogu obywatelskiego
i debaty publicznej
Szanse
- wielokulturowość województwa
- sprawne pozyskiwanie środków
unijnych
- różnorodność zasobów społecznych
i kulturowych województwa
- wzmacnianie społeczeństwa
obywatelskiego jako jeden z obszarów
aktualizowanej strategii rozwoju
województwa
- położenie przygraniczne – możliwość
systematycznego finansowania
projektów w ramach środków UE
dedykowanych dla rozwoju obszarów
transgranicznych

Zagrożenia
- peryferyjny charakter województwa
- zmniejszające się zaufanie do
organizacji pozarządowych,
podejrzewanie ich o „interesowność”
- dalsze zmniejszanie się chęci
zaangażowania się w działalność
trzeciego sektora
- wykluczenie społeczne , w tym
kompetencyjne, cyfrowe, kulturowe
oraz terytorialne

Źródło: opracowanie własne

10. Wnioski i rekomendacje
Na podstawie danych GUS można stwierdzić, iż sytuacja w województwie
podlaskim w zakresie liczby różnego typu organizacji pozarządowych
przypadających na 10 tys. mieszkańców nie odbiega od średniej krajowej (2010
rok).
Dla województw Polski Wschodniej (w tym dla województwa
podlaskiego) czynniki związane z kapitałem ludzkim i społecznym są w rozwoju
równie ważne jak rozbudowa infrastruktury technicznej czy warunki
materialne, a nawet w sposób szczególny mogą przyczyniać się do szybszego
bądź wolniejszego niwelowania różnic rozwojowych czy odrabiania zapóźnień
cywilizacyjnych w stosunku do lepiej rozwiniętych części kraju.
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Na podstawie syntetycznego wskaźnika kapitału społecznego
(pochodzącego z Diagnozy Społecznej) można stwierdzić, że największym
kapitałem społecznym cechują się województwa: mazowieckie (ranga 1),
lubelskie (ranga 2), pomorskie (ranga 3), świętokrzyskie (ranga 4) oraz
podkarpackie (ranga 5). Warto zauważyć, iż o ile w przypadku województw
mazowieckiego i pomorskiego wysoki poziom rozwoju kapitału społecznego
współwystępuje z wysokim poziomem cywilizacyjnym i dobrobytem
materialnym oraz wysokimi rangami natężenia zjawisk patologicznych, to
w przypadku województw Polski Wschodniej (lubelskie, świętokrzyskie
i podkarpackie) wysoki kapitał społeczny towarzyszy niskim rangom w zakresie
dobrobytu materialnego i poziomu cywilizacyjnego.
Lata 2003 i 2005 odznaczały się bardzo niską rangą Podlasia w zakresie
kapitału społecznego; województwo plasowało się na końcu stawki – było to 14
i 12 miejsce. W roku 2007 województwo podlaskie uzyskało lepszą pozycję:
9 rangę (po województwach: pomorskim, opolskim, świętokrzyskim,
podkarpackim, małopolskim, mazowieckim, lubelskim i lubuskim). Rok 2009
przyniósł dalszą poprawę sytuacji województwa podlaskiego w zakresie
kapitału społecznego. Na 16 województw uzyskało ono 6 lokatę, plasując się za
następującymi województwami: opolskim, pomorskim, mazowieckim,
zachodniopomorskim i dolnośląskim.
W roku 2010 na terenie województwa podlaskiego funkcjonowało 2,3
tys. organizacji pozarządowych. Wśród nich 0,2 tys. posiadało status organizacji
pożytku publicznego, 0,1 tys. to fundacje, a 2,2 tys. to organizacje
i stowarzyszenia społeczne. Porównanie danych z roku 2008 dla województwa
podlaskiego wskazuje na stabilizację sytuacji w zakresie liczby organizacji
pozarządowych na tym obszarze (2008: liczba organizacji pozarządowych – 2,3
tys., organizacje pożytku publicznego – 0,2 tys., fundacje – 0,1 tys.,
stowarzyszenie i organizacje społeczne – 2,2 tys.).
Niemal połowa podlaskich organizacji pozarządowych swoją siedzibę ma
w gminach miejskich (48% w roku 2010, wzrost o 4% w stosunku do roku 2008),
30% funkcjonuje w gminach wiejskich (spadek aż o 8% w porównaniu do roku
2008, a 22% w gminach miejsko-wiejskich (wzrost o 4%). Podlaskie organizacje
pozarządowe stanowiły w roku 2010 3% ogółu organizacji pozarządowych
w Polsce, zaś organizacje wielkopolskie – 10%.
Działania wielu z badanych organizacji mogą służyć jako przykłady
dobrych praktyk. Szczególnie należy w tym miejscu podkreślić transnarodowość
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realizowanych projektów, co samo w sobie jest już przykładem dobrej praktyki.
Niemniej jednak wskazane w raporcie wybrane przykłady dobrych praktyk
pokazują, że możliwe jest realizowanie ciekawych pomysłów oraz wspieranie
różnych aspektów rozwoju kapitału społecznego w relatywnie peryferyjnym
województwie, szczególnie jeśli umiejętnie wykorzysta się jego położenie
geograficzne, walory naturalne oraz wielokulturowość i przygraniczny
charakter.
Główne problemy organizacji pozarządowych koncentrują się wokół
kwestii finansowych: ponad połowa z nich (53,3%) doświadcza trudności
w znalezieniu sponsorów, 42,5% – trudności w zakresie zapewnienia środków
finansowych na poziomie zaspokajającym potrzeby organizacji, a 21,8%
przyznaje, że niepewna sytuacja społeczno-gospodarcza skutkuje obawami
o dalszą działalność organizacji. Istotnymi problemami podlaskich NGO są także
trudności w pozyskaniu wsparcia ze strony sektora publicznego (33,5%),
a jednocześnie dostrzegany jest problem uzależnienia od środków unijnych
(30,5%) czy skomplikowanych przepisów prawa (29,8%).
Dla niewielu organizacji pozarządowych problemy dotykają kwestii
pracowniczych: o trudnościach ze znalezieniem nowych pracowników mówiono
w 4,5% badanych organizacji, co 10 (10,8%) organizacji trudno znaleźć
wolontariuszy, rzadko doświadczane są także inne problemy z tego zakresu, tj.
duża fluktuacja pracowników/wolontariuszy (8%), niedostateczne kompetencje
kadry pracującej (4,5%) czy problemy wynikające z nieformalnych stosunków
między pracownikami organizacji (7,5%). Odpowiedzi respondentów wskazują
także generalnie na równowagę popytu i podaży usług organizacji
pozarządowych: jedynie 8,3% organizacji doświadcza problemów związanych
z nadmierną liczbą konsumentów usług, zaś sytuacja odwrotna (tj. brak
zainteresowania ze strony konsumentów) dotyczy jedynie 3,8% NGO.
W przypadku sektora publicznego, za najbardziej efektywne formy
komunikacji przedstawiciele organizacji pozarządowych uznali bezpośrednie
spotkania formalne – preferowało je aż 70,3% badanych. Mniej niż połowa
(45%) respondentów doceniła z kolei imprezy okolicznościowe, jeszcze rzadziej
jako najbardziej efektywne formy komunikacji NGO z sektorem publicznym
wskazywano konsultacje społeczne (27,8%), a także kontakty nieformalne
(27,5%) czy przedstawianie sprawozdań z działalności organizacji (16,8%).
Wśród innych form komunikacji (2,1%) pojawiły się głównie ogłoszenia oraz
jawność działalności.
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Badane organizacje pozarządowe prowadzą swoją działalność w oparciu
o zróżnicowane misje. Okazuje się, iż przedstawiciele organizacji
pozarządowych często mieli jednak problem ze zdefiniowaniem misji swojej
organizacji, co z jednej strony może wynikać z niewiedzy, a z drugiej z trudności
związanej z koniecznością krótkiego przedstawienia swojej organizacji.
Niemniej jednak wśród obszarów zdefiniowanych najczęściej pojawiała się
szeroko rozumiana pomoc (także społeczna), udzielanie wsparcia czy opieki
(także społecznej), jak również działalność w obszarze sportu. Misją NGO często
bywa także działalność kulturowa, wypoczynek, promocja regionu, działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych czy rozwoju obszarów wiejskich, jak również
w obszarze turystyki, ekologii czy ochrony zdrowia.
Badane organizacje pozarządowe na Podlasiu dość intensywnie ze sobą
współpracują. Jest to zresztą cecha charakterystyczna trzeciego sektora, który
bardzo często podejmuje wspólne działania. Współpraca ta niestety bardzo
często nie wychodzi w stronę innych grup społecznych, co pokazuje
charakterystyczne
zjawisko
enklawowości
polskiego
społeczeństwa
obywatelskiego. Niemniej jednak organizacje pozarządowe najczęściej nie chcą
rezygnować z własnej podmiotowości w ramach tworzonych sieci współpracy,
co bardzo często ma charakter ambicjonalny. Z racji przygranicznego
charakteru województwa współpraca ta często ma charakter transnarodowy.
Obszary
działalności
podlaskich
organizacji
pozarządowych
uczestniczących w badaniu są różne, wyraźnie wyodrębnić można 3 główne
strefy: działalność w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych
i działalność wspierająca (30,8%), nauka, kultura i ekologia (26%) oraz sport,
turystyka i wypoczynek (24,8%). 16,5% NGO działa w obszarze ochrony
zdrowia, 10,8% - ochrony praw, a pozostałe podejmują zadania z obszaru
przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju gospodarczego (9%), tożsamości
i tradycji narodowej (8,5%), działalności międzynarodowej, wspólnot lokalnych
i aktywności społecznej (7%), a także bezpieczeństwa publicznego (5,6%).
Nie istnieje jeden dominujący kierunek działań związanych z rozwijaniem
kapitału społecznego. Stosunkowo najczęściej jako podstawowy wskazywano
rozwijanie dialogu społeczno-gospodarczego (28,3%), rzadziej partycypację
społeczną i wpływ na życie obywateli (20,3%), a także komunikację społeczną
i wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego (18,8%) czy rozwój
infrastruktury kultury, turystyki i sportu (17%). Stosunkowo najrzadziej
wskazywanym kierunkiem działań w obszarze kapitału społecznego
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najważniejszym dla organizacji pozarządowych, było kształtowanie właściwych
postaw i kompetencji dla nowoczesnego rynku pracy (12,5%).
Obszar kapitału społecznego, który jest najczęściej wzmacniany poprzez
działania organizacji pozarządowych na Podlasiu, to obszar kultury,
wzmacniania uczestnictwa w kulturze (30%). Zdecydowanie rzadziej organizacje
pozarządowe wzmacniają obszar społeczny, tj. umiejętności interpersonalne
i działania rzecz relacji międzyludzkich (18,3%). Inny rodzaj działań w zakresie
wzmacniania kapitału społecznego w obszarze społecznym – na rzecz osób
defaworyzowanych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzi 15,3%
podlaskich NGO. Mniej organizacji pozarządowych (12,5%) wzmacnia kapitał
społeczny ludności poprzez obszar rynku pracy i działania na rzecz zdobywania
kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Stosunkowo najrzadziej
wzmacnianym obszarem kapitału społecznego jest obszar regionalny, działań
na rzecz zwiększania tożsamości regionalnej mieszkańców (7,5%) czy obszar
polityczny, działań na rzecz zwiększania aktywności obywatelskiej (6%).
Wynik badań wskazuje, że województwo podlaskie na tle Polski nie
wypada źle. Można powiedzieć, że nie wyróżnia się szczególnie na tle
pozostałych województw. Działające na jego terenie organizacje pozarządowe
wykorzystują możliwości, które daje im właśnie peryferyjne i przygraniczne
położenie. W województwie podlaskim, mimo niższych wielu wskaźników
makroekonomicznych i związanych z nimi nierównościami społecznymi, dość
silnie rozwija się trzeci sektor i jego działania skierowane na wzrost kapitału
społecznego.
Biorąc pod uwagę wskaźnik przynależności do organizacji pozarządowych
mieszkańców województwa podlaskiego, należy stwierdzić, że obszarami
wzrostu w województwie są niewątpliwie województwa wysokomazowiecki,
miasto Suwałki oraz powiat białostocki. Mimo relatywnie niskiego wskaźnika
w mieście Białystok, należy podkreślić, że w mieście tym istnieje największa
ilość organizacji pozarządowych i jest ono swoistym centrum NGO, bowiem
wielu działaczy tychże organizacji działa także prężnie w podmiotach
zarejestrowanych w innych powiatach. Z kolei powiaty, które mogą być uznane
za obszary stagnacji to powiaty siemiatycki oraz zambrowski, w których nikt
z badanych nie należał do organizacji pozarządowych.
Tylko co ósmy mieszkaniec województwa podlaskiego korzystał
kiedykolwiek z oferty organizacji pozarządowych; ponad trzy czwarte (77%)
deklaruje, że nie ma takich doświadczeń. Najczęściej zainteresowani ofertą
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NGO byli mieszkańcy powiatu monieckiego (27% odpowiedzi twierdzących),
a w dalszej kolejności – wysokomazowieckiego (25%) oraz Suwałk (24%).
Istnieje zatem wyraźna współzależność pomiędzy poziomem zaangażowania
mieszkańców w działania trzeciego sektora (dla przypomnienia, najwyższe
odnotowano w powiecie wysokomazowieckim) a wykorzystaniem oferty
organizacji non-profit.
Wydaje się, że na Podlasiu istnieje dość silny kapitał społeczny wiążący
(bonding). W przeciwieństwie do kapitału społecznego pomostowego
(bridging), dotyczy on więzi pomiędzy członkami jednej grupy społecznej
(kapitał społeczny pomostowy odnosi się do sieci pomiędzy osobami
należącymi do różnych społeczności). Badania wśród przedstawicieli NGO oraz
mieszkańców województwa podlaskiego wykazały, iż osoby, które są
zaangażowane w działania NGO posiadają także wielu bliskich znajomych
i członków rodzin, którzy także są działaczami organizacji pozarządowych. Nie
oznacza to jednakże, że na Podlasiu nie działają organizacje, które łącza ze sobą
ludzi z różnych grup społecznych. Byłoby to niezmiernie trudne szczególnie
w przypadku tak wielokulturowego regionu. Jednakże stwierdzić należy, że
kapitał społeczny mieszkańców województwa podlaskiego ma charakter
bardziej wiążący niż pomostowy.
Tabela 42. Wnioski i rekomendacje
Obszar
problemowy
Pozyskiwanie
funduszy na
realizację
działań
statutowych
(badanie
NGO)
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Wniosek
Z badań wynika,
że NGO mają
problemy
z pozyskiwanie
funduszy na
działalność
statutową.
Narzekają
szczególnie na
współpracę
z sektorem

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

Rekomendujemy
prowadzenie działań
informacyjnych
i szkoleniowych
z zakresu
pozyskiwania
środków, zarówno
środków unijnych,
jak i klasycznego
fundraisingu wśród
przedsiębiorstw

Proponujemy, by
działania takie
prowadzić w
ramach projektów
z Programu
Operacyjnego
Kapitał Ludzki (np.
Priorytet V
„Dobre
Rządzenie”), które
pozwalają
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Współpraca
z JST

publicznym
(niskie dotacje,
niewystarczające
wsparcie
finansowe itp.)
oraz na
biurokrację. NGO
mają także
problemy z ze
znalezieniem
sponsora.
Wskazują także
na problemy
braku chęci
i małego
zaangażowania ze
strony firm
i przedsiębiorców
w pomoc dla
organizacji
pozarządowych,

i osób fizycznych.

wzmocnić zasoby
ludzkie
organizacji,
a także
efektywnie
zawierać
partnerstwa
międzysektorowe.

Z badań wynika,
że współpraca
pomiędzy JST
i NGO w wielu
przypadkach jest
trudna lub nie ma
jej wcale,
zwłaszcza
w mniejszych
miejscowościach.

Wzmocnienie
postaw współpracy
pomiędzy NGO
a JST, szczególnie
w mniejszych
społecznościach.

Opracowanie
prostego
i praktycznego
programu
współpracy na
linii organizacje
pozarządowejednostki
samorządu
terytorialnego,
który skutecznie
tę współpracę
usprawni. Częścią
takiego programu
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powinien być
szereg wspólnych
szkoleń
informujących
obie strony
o wzajemnych
obowiązkach oraz
możliwościach
i ograniczeniach a
także stworzenie
warunków do
wspólnego
przebywania
i wymiany
informacji
i doświadczeń,
wzajemnego
uczenia się
i budowania
kapitału
społecznego
pomiędzy tymi
dwoma
sektorami.
Pozbywanie się
wzajemnych
uprzedzeń,
budowanie
zaufania
i zrozumienia
powinno
skutkować
usprawnieniem
współpracy:
wspólnym
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planowaniem
i realizowaniem
przedsięwzięć
oraz
konsultowaniem
decyzji i budżetu.
W ramach tego
programu można
stworzyć
specjalną
platformę
informacyjną
służącą wymianie
kontaktów
i opinii.
Rozwój
kapitału
społecznego
(badanie
NGO)

Spośród
możliwych
kierunków działań
związanych
z rozwojem
kapitału
społecznego
przedstawiciele
organizacji
pozarządowych za
najważniejsze
uznali: rozwijanie
dialogu
społecznogospodarczego,
partycypacji
społecznej oraz
komunikację
społeczną
i wykorzystywanie

Rekomendujemy, by
wspierać organizacje
pozarządowe w
działaniach
mających na celu
wzmacnianie
kapitału
społecznego
mieszkańców
województwa
podlaskiego w
obszarach, które
wskazali
przedstawiciele
badanych NGO.

Wprowadzenie
zapisów
o kryteriach
strategicznych do
konkursów
ogłaszanych przez
WUP Białystok
oraz Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego,
dzięki czemu
możliwe będzie
wspieranie
działań mających
na celu
wzmacnianie
kapitału
społecznego
mieszkańców
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potencjału
kulturowego
i kreatywnego.

województwa
podlaskiego.

Kapitał
społeczny
wśród
mieszkańców
województwa
podlaskiego
(badanie
dorosłych
mieszkańców
Podlasia)

Dwie trzecie
mieszkańców
województwa
podlaskiego (66%)
nie należy do
żadnej organizacji
obywatelskiej.
Co dziesiąty
badany deklaruje
przynależność do
związków
zawodowych
(11%) lub
organizacji
o charakterze
religijnym (10%).
Tylko co ósmy
mieszkaniec
województwa
podlaskiego
korzystał
kiedykolwiek
z oferty
organizacji
pozarządowych;
ponad trzy
czwarte (77%)
deklaruje, że nie
ma takich
doświadczeń.

Współpraca
mieszkańców

Badania wskazują, Wydaje się, że osoby
że aktywiści
działające w ramach
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Rekomendujemy, by
prowadzić działania
promocyjnoinformacyjnoedukacyjne z
zakresu działalności
trzeciego sektora.
Mimo że wiedza
i znajomość
organizacji
pozarządowych jest
relatywnie wysoka,
zarówno wśród
młodzieży jak i osób
dorosłych, to bardzo
często na tym się
kończy. Niezbędnym
wydaje się
prowadzenie działań
zachęcających
mieszkańców
województwa
podlaskiego do
większego
zaangażowania się
w działalność NGO.

Działania
zachęcające do
większego udziału
w życiu trzeciego
sektora nie muszą
być działaniami
kosztownymi.
Proponujemy, by
działania takie
prowadzić
w ramach
istniejących
struktur np.
pełnomocników
ds. NGO
w urzędach
różnych szczebli.
Proponujemy, by
wzmocnić
współpracę ww.
pełnomocników
oraz
przedstawicieli
NGO i podjąć
działania
wspólne, by na
zasadzie synergii
wzmocnić
dotychczasowe
projekty.
Proponujemy, by
wdrażanie
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w ramach
NGO

społeczni
znacznie częściej
niż pozostali
badani pochodzą
ze środowisk, w
których również
inne osoby
pracują na rzecz
trzeciego sektora.
Oznacza to, że
w województwie
podlaskim dość
silny jest kapitał
społeczny wiążący
niż pomostowy.

trzeciego sektora
stanowią dość
zamknięte
środowisko, które
ma bardzo silne
kontakty
wewnętrzne,
natomiast nie
wychodzi ze swoimi
działaniami na
zewnątrz i nie stara
się angażować osób
dotychczas
niewspółpracujących
z organizacjami
pozarządowymi.
Niezbędne jest
większe
zaangażowanie się
działaczy NGO w
lokalne i regionalne
środowiska
mieszkańców
województwa
podlaskiego i
przyciągnięcie ich do
trzeciego sektora.

zwiększenia
interakcji
pomiędzy NGO
a mieszkańcami
rozpocząć
poprzez
zachęcanie
przedstawicieli
NGO do
prezentowania
swoich dokonań
szerszemu gronu
odbiorców, a tym
samym do
„wciągania” do
współpracy osób,
które dotychczas
nie były
zaangażowane
w prace
i działania
trzeciego sektora.

Udział w NGO
wśród
podlaskiej
młodzieży

Wyniki badania
pokazują, że
udział w pracach
organizacji
pozarządowych
jest na
stosunkowo
niskim poziomie

Rekomendujemy, by
prowadzić działania
o charakterze
informacyjnoedukacyjnym wśród
podlaskich dzieci
i młodzieży. Należy
zastanowić się nad

Wdrażanie
działań
o charakterze
informacyjnoedukacyjnym
wśród podlaskich
dzieci i młodzieży
możliwe jest
387

KAPITAŁ SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SEKTORA NON-PROFIT

(tylko 17,1%
badanych
zadeklarowało
uczestnictwo w
pracach NGO). Na
dodatek głównie
ogranicza się on
do udziału
w zbiórkach
WOŚP (35,1%).
Tak niskie
i incydentalne
uczestnictwo w
działaniach NGO
może skutkować
relatywnie
słabym rozwojem
kapitału
społecznego
w przyszłości.
Źródło: opracowanie własne

388

większym
angażowaniem
uczniów przez
nauczycieli do zajęć
prospołecznych.

relatywnie niskim
kosztem np.
w trakcie zajęć
lekcyjnych takich
jak: Wiedza
o społeczeństwie
czy Godziny
wychowawcze.
Wskazane byłoby
także zapraszanie
przedstawicieli
z lokalnych NGO,
którzy
przedstawialiby
swoje działania
i osiągnięcia.
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14. Słownik pojęć
Badania ilościowe jest to szeroka kategoria sondażowych metod
badawczych, które charakteryzują się zestawem pewnych podstawowych cech
wspólnych:
· Ukierunkowanie na ilościowy opis i wyjaśnianie rzeczywistości ustalanie
jak często określone opinie, fakty, zjawiska występują w badanej
zbiorowości;
· Wykorzystywanie dużych prób respondentów dobranych w sposób
losowy lub kwotowy, stanowiących reprezentację całej badanej
zbiorowości / populacji;
· Zastosowanie precyzyjnych metod statystycznych na etapie doboru
próby i kalkulowania wyników badania;
· Użycie wystandaryzowanych narzędzi badawczych kwestionariuszy,
ankiet, schematów eksperymentalnych, które ujednolicają fazę
kontaktu z respondentami, gwarantują, iż wszyscy badani poddani
są działaniu bardzo zbliżonych bodźców;
· Dążenie do generalizowania wyników pomiaru wobec zbiorowości
liczniejszej niż tylko badana próba;
· Ukierunkowanie na rozstrzygające konkluzje badawcze, jednoznaczne
i konkretne odpowiedzi na pytania badawcze.
Badania jakościowe, zwane też motywacyjnymi, skoncentrowane są na
pojedynczych osobach lub małych grupach celowo dobranych osób i dotyczą na
ogół czynników trudno wymiernych. Polegają na rozmowie osoby badanej lub
niewielkiej grupy osób badanych z udziałem osoby prowadzącej badanie,
inicjującej i sterującej przebiegiem rozmowy lub dyskusji na określony z góry
temat. Badania jakościowe mają na celu wyjaśnić i zrozumieć motywy
postępowania, dotrzeć do nie ujawnianych w sposób bezpośredni przyczyn
zachowania, ustalić i zinterpretować głęboko ukryte przekonania i emocje.
Udzielają odpowiedzi na pytanie "jak?, dlaczego?". Nie interesują nas liczby,
lecz skojarzenia związane z markami lub produktami, motywy, które kierują
zachowaniem konsumentów. Badania tego rodzaju pozwalają bardzo
szczegółowo odtwarzać stereotypy, wzory myślenia, oceniania lub reagowania,
sposoby
wyrażania
myśli,
nieuświadomione
motywy,
zwyczaje
i przyzwyczajenia.
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Benchmarking (badania porównawcze lub analiza porównawcza) –
technika umożliwiająca dokonywanie porównań pomiędzy podobnymi
zjawiskami lub pomiędzy podmiotami w ramach tego samego zjawiska.
Technika ta pozwala na zobiektywizowanie oceny porównywanych jednostek,
poprzez zastosowanie skwantyfikowanych wskaźników opisujących jednostkę
analizy. Praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca na porównywaniu
procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo,
ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej
dziedzinie. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia.
Jest to praktyczna realizacją przysłowia: "trzeba się uczyć na błędach, ale lepiej
uczyć się na cudzych błędach, niż na swoich".
Case study (analiza przypadku, studium przypadku) – analiza
pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego,
przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego
przebiegu oraz szerzej danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań
technicznych, kulturowych, społecznych itp. Celem studium przypadku jest
pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których
należy unikać. Wykorzystywane jest w kształceniu jak i w praktyce biznesowej
(m.in. analizy przygotowywane przez zleceniobiorców, np. firmy
konsultingowe, dla klienta).
CATI - W wywiadzie telefonicznym (CATI) ankieter przeprowadza
rozmowę z respondentem nie spotykając się z nim osobiście, a pośrednio,
poprzez kontakt telefoniczny. Wywiady telefoniczne są wspomagane
komputerowo (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). Ankieterzy
używając telefonu, zadają widoczne na ekranie pytania kwestionariusza
wywiadu i za pomocą klawiatury zapisują (i/lub nagrywają) odpowiedzi
respondentów, które są automatycznie wprowadzane do pamięci komputera.
Na bieżąco są kontrolowane postępy badania oraz sprawdzana praca
teleankieterów. Wyniki są dostępne niemal natychmiast po zakończeniu
badania. Taka procedura likwiduje przepisywanie i kodowanie, zmniejsza liczbę
błędów ankieterskich, oszczędza czas i dostarcza wszystkich niezbędnych
danych statystycznych.
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CAWI - (od ang. Computer-Assisted Web Interviewing – ankieta
internetowa nadzorowana przez system komputerowy) popularyzująca się
technika badań ilościowych, w której pytania kwestionariuszowe pobierane są
ze strony internetowej organizatora badania i przekazywane za pośrednictwem
sieci do dowolnego punktu, w którym znajduje się respondent wraz
z komputerem podłączonym do Internetu. Osoba badana w systemie CAWI,
samodzielnie lub w asyście ankietera, odczytuje z ekranu treść pytań i udziela
odpowiedzi, które rejestrowane są na docelowym serwerze. Oprogramowanie
komputerowe obsługujące ankietę internetową dba o zachowanie właściwej
kolejności pytań przesyłanych respondentowi, weryfikuje poprawność logiczną
wprowadzanych odpowiedzi. Technika CAWI ułatwia ankietowanie niektórych
grup respondentów (zbiorowości trudno dostępnych, rozproszonych
geograficznie), pozwala na jednoczesne prowadzenie dużej ilości niezależnych
pomiarów.
Desk research (badania gabinetowe) - metoda badań społecznych lub
marketingowych, która zakłada szczegółową analizę istniejących już
i dostępnych danych. Realizacja projektu typu desk research nie jest zatem
związana z pozyskiwaniem nowych informacji, a jedynie scaleniem,
przetworzeniem i analizą danych rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych
źródeł.
Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) - (z ang. Individual In-Depth
Interviews) jedna z bardziej popularnych metod badań jakościowych,
polegająca
na
szczegółowej,
wnikliwej
rozmowie
z informatorem/respondentem, której celem jest dotarcie do jakichś
precyzyjnych informacji, poszerzenie wiedzy związanej z tematem badania.
W trakcie wywiadu indywidualnego podejmowane są pytania badawcze
o charakterze eksploracyjnym próby wyjaśniania/zrozumienia zjawisk,
motywacji, postaw, zachowań. Wywiady pogłębione prowadzone są przez
wyspecjalizowanych badaczy o nastawieniu psychologicznym, którzy umiejętnie
wprowadzają kolejne tematy rozmowy, odpowiednio ukierunkowują
wypowiedź respondenta, pomagają w ujawnianiu przekonań, opinii, postaw.
Populacja
statystyczna (inaczej populacja
generalna, zbiorowość
generalna) – zbiór elementów, podlegających badaniu statystycznemu.
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Przykład: Wszyscy ludzie w Polsce posiadają cechę wzrostu - populacją
w badaniu statystycznym wzrostu ludzi w Polsce będą wszyscy ludzie w Polsce.
Nie wszystkie populacje muszą istnieć w rzeczywistości, niektóre z nich mają
charakter wyłącznie hipotetyczny.
Próba statystyczna – zbiór obserwacji statystycznych wybranych
z populacji. Zwykle stosuje się tzw. próbę losową, definiowaną formalnie
w teorii statystyki jako ciąg zmiennych losowych o rozkładzie takim jak rozkład
populacji. Czasem, np. gdy istotne jest zbadanie również pewnej podpopulacji
o niewielkiej liczebności, stosuje się próby ważone, w których elementy
populacji mogą różnić się prawdopodobieństwem wejścia do próby. Wymaga
to wprowadzenia wag poszczególnych obserwacji podczas analizy takiego
zbioru danych.
Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) - (z ang. Focus Group Interviews)
jedna z najpopularniejszych metod badań jakościowych, polegająca na
wspólnej dyskusji grupy respondentów / uczestników wywiadu, na zadany
z góry temat/grupę tematów. W trakcie wywiadu grupowego podejmowane są
pytania
badawcze
o
charakterze
eksploracyjnym
próby
wyjaśniania/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań bez intencji
wyrażania badanej rzeczywistości w sposób liczbowy i czysto opisowy.
Uczestnicy dyskusji stymulują się wzajemnie, inspirują, prowokują do wyrażania
opinii i konstruowania pomysłów. Zogniskowane wywiady grupowe
prowadzone są przez wyspecjalizowanych badaczy/moderatorów, którzy
nadzorują przebieg dyskusji, ukierunkowują rozmowę zgodnie z zaplanowanym
scenariuszem, pomagają w dochodzeniu do konkluzji. Przebieg dyskusji
grupowej jest też zazwyczaj rejestrowany na płycie DVD, a podstawą
interpretacji wyników staje się pogłębiona analiza przebiegu wywiadu
dokonywana przez prowadzącego ją badacza.
Triangulacja - metoda stosowana w badaniach społecznych, mająca
zapewnić wyższą jakość prowadzonych badań i ograniczenie błędu pomiaru.
Polega na zbieraniu danych za pomocą dwóch lub większej liczby metod
(np. obserwacja razem
z sondażem czy analizą
treści),
a
następnie
porównywanie i łączenie wyników. Może też oznaczać łączenie metod
jakościowych i ilościowych. Triangulacja może być traktowana jako alternatywa
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dla tradycyjnych kryteriów jakości badań (takich jak rzetelność i trafność),
w szczególności w badaniach o charakterze jakościowym. Różne metody
umożliwiają testowanie tej samej hipotezy i zmniejszenie obciążenia błędem
wynikającym z ograniczeń i wad poszczególnych metod. Jeśli osiągnięte wyniki
są podobne, są one traktowane jako bardziej godne zaufania i obarczone
mniejszym błędem.
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